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II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei

A Kormány
144/2008. (V. 22.) Korm.

rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia
Kormánya között a Tanács 2003. február 18-i,

343/2003/EK rendeletének alkalmazása érdekében
történõ együttmûködésrõl szóló,

2007. november 14-én, Nagyszebenben aláírt
Közigazgatási Megállapodás kihirdetésérõl

1. §

A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar
Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a
Tanács 2003. február 18-i, 343/2003/EK rendeletének al-
kalmazása érdekében történõ együttmûködésrõl szóló,
2007. november 14-én, Nagyszebenben aláírt Közigazga-
tási Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötele-
zõ hatályának elismerésére.

2. §

A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. §

A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvû szöve-
ge a következõ:

„Közigazgatási Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia
Kormánya között a Tanács 2003. február 18-i,

343/2003/EK rendeletének alkalmazása érdekében
történõ együttmûködésrõl

A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormá-
nya (a továbbiakban külön-külön: Szerzõdõ Fél, együtte-
sen: Szerzõdõ Felek) a Tanács 2003. február 18-i, az egy
harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyiké-
ben benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálá-
sáért felelõs tagállam meghatározására vonatkozó feltéte-
lek és eljárási szabályok megállapításáról szóló
343/2003/EK rendelete (a továbbiakban: Rendelet)
23. Cikk (1) bekezdésének hatékony végrehajtása érdeké-
ben, az egy harmadik ország állampolgára által a tagálla-
mok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem

vizsgálatáért felelõs tagállam meghatározására vonatkozó
eljárási feltételek és eljárási szabályok egyszerûsítésére a
következõ Közigazgatási Megállapodást (a továbbiakban:
Megállapodás) kötik:

1. Cikk

(1) A Szerzõdõ Felek a Rendeletben alkalmazott fogal-
makat használják, azok ott rögzített jelentése szerint.

(2) Jelen Megállapodást a Rendelettel és a Bizottság
2003. szeptember 2-i, az egy harmadik ország állampolgá-
ra által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog
iránti kérelem megvizsgálásáért felelõs tagállam meghatá-
rozására vonatkozó szempontok és eljárási szabályok
megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet rész-
letes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló
1560/2003/EK rendeletével (a továbbiakban: Végrehajtási
Rendelet) összhangban kell alkalmazni.

2. Cikk

(1) Jelen Megállapodás alkalmazása során a Szerzõdõ
Felek illetékes hatóságai (a továbbiakban: illetékes hatósá-
gok)

a) a Magyar Köztársaságban:
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (a továbbiak-

ban: BÁH)
1117 Budapest, Budafoki út 60.
Tel.: +36 (1) 463 48 72
Fax: +36 (1) 463 48 75
A BÁH a jelen Megállapodással kapcsolatos feladatait a

Menekültügyi Igazgatóságon keresztül látja el.
b) Romániában:
Belügy- és Közigazgatási Reformért Felelõs Minisztérium
Román Bevándorlási Hivatal (a továbbiakban: RBH)
Str. Lt. Col. Marinescu Constantin, nr. 15 A, Sector 5
050795 Bukarest
Tel.: + 40 21 410 75 01
Fax: + 40 21 410 75 02
E-mail: dublin.ori@mira.gov.ro
Az RBH a jelen Megállapodással kapcsolatos feladatait

a Menekültügyi és Integrációs Igazgatóságon keresztül
látja el.

(2) Az illetékes hatóságok kölcsönösen tájékoztatják
egymást az együttmûködéshez szükséges adatokról és
azok változásairól.

3. Cikk

(1) A magyar Szerzõdõ Fél részérõl a BÁH Menekült-
ügyi Igazgatóság Dublini Koordinációs Osztálya folytatja
le a dublini eljárást.
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(2) A román Szerzõdõ Fél részérõl az RBH Menekült-
ügyi és Integrációs Igazgatóság Dublini és Eurodac Osztá-
lya folytatja le a dublini eljárást.

4. Cikk

(1) Amennyiben a megkeresés a Rendelet 9. cikkén ala-
pul, az illetékes hatóságok az átvételre vonatkozó megke-
resésekre a megkeresés kézhezvételétõl számított 30 (har-
minc) naptári napon belül válaszolnak.

(2) Amennyiben a visszavétel iránti megkeresés az
Eurodac rendszerbõl származó adatokon alapul, az illeté-
kes hatóságok legkésõbb 7 (hét) naptári napon belül adnak
választ.

5. Cikk

A Rendelet 21. cikk (1)–(3) bekezdéseiben meghatáro-
zott információkra vonatkozó megkeresésre az illetékes
hatóságok a kézhezvételtõl számított 30 (harminc) naptári
napon belül válaszolnak.

6. Cikk

A Rendelet 17. cikk (2) bekezdésében foglalt sürgõsségi
eljárást igénylõ megkeresések teljesítése érdekében az
illetékes hatóságok kapcsolattartó személyt jelölnek ki,
aki a jelen Megállapodás 4. cikk (2) bekezdésében megha-
tározott határidõt figyelembe véve jár el.

7. Cikk

(1) Az illetékes hatóságok a Végrehajtási Rendelet
15. cikke szerinti ún. DubliNeten keresztül tartják egymás-
sal a kapcsolatot. A DubliNet tartósan fennálló mûszaki
problémái esetén az illetékes hatóságok átmenetileg más
olyan adatátviteli berendezést is alkalmazhatnak, amely
biztosítja a kérelmek gyorsabb feldolgozását. Ebben az
esetben telefax vagy e-mail útján tartják a kapcsolatot. A
Szerzõdõ Felek kötelesek haladéktalanul kezdeményezni
a hibák kijavítását, és ezzel egyidejûleg kötelesek írásban
értesíteni egymást a DubliNet mûködési hibájáról.

(2) Az illetékes hatóságok egymás közötti kommunikáció-
juk során – a megkeresésekre és az azokra adott válaszokra
vonatkozóan egyaránt – az angol nyelvet használják.

8. Cikk

Amennyiben az illetékes hatóságok azzal az indokolás-
sal kívánják elhárítani felelõsségüket, hogy a menedékjogi

kérelem megvizsgálásáért egy másik tagállam felelõs, úgy
ezt csak olyan közvetlen és közvetett bizonyítékok hala-
déktalan bemutatásával tehetik meg, amelyek egy másik
tagállam felelõsségét megalapozzák.

9. Cikk

(1) Az illetékes hatóságok megállapodhatnak abban,
hogy a harmadik országbeli állampolgár átszállítására elõ-
zetes egyeztetést követõen kijelölt, a megkeresett hatóság
által írásban jóváhagyott helyen és idõben (munkanapon)
kerül sor.

(2) Amennyiben az az illetékes hatóság, amelynél a ké-
relmet benyújtották, elismeri felelõsségét, a kérelmezõ ha-
tósággal szoros együttmûködésben haladéktalanul intéz-
kedik az érintett személy átszállítása helyének és idõpont-
jának megszervezésérõl.

(3) Az átadást kezdeményezõ hatóság minden esetben
3 (három) munkanappal az átadást megelõzõen értesíti az
átvételért felelõs hatóságot az átadás várható helyszínérõl
és idõpontjáról. A harmadik országbeli állampolgár átvé-
telét megelõzõen a megkeresõ hatóság köteles átadni az át-
vételért felelõs hatóságnak az érintett személy úti okmá-
nyának, vagy ennek hiányában a Végrehajtási Rendelet
7. cikk (2) bekezdése szerinti feltételekkel kiállított
laissez-passer másolatát. Amennyiben ezt a megkeresõ ha-
tóság elmulasztja, a felelõs hatóság megtagadhatja az átad-
ni kívánt személy átvételét.

(4) Amennyiben a megkeresett hatóság az átvételre
vagy visszavételre vonatkozó határidõket bizonyíthatóan
elmulasztotta, és ennek eredményeképpen a megkeresõ
hatóság a felelõsség elismerését vélelmezi, a harmadik or-
szágbeli állampolgárt a soron következõ, az (1) bekezdés
szerint kijelölt idõpontban – a (2)–(3) bekezdések megfe-
lelõ alkalmazásával – át kell szállítani. Amennyiben nincs
ilyen, az illetékes hatóságok által elõzetesen kijelölt idõ-
pont, az érintett személyt a megkeresõ hatóság által írás-
ban közölt helyen és idõben (munkanapon) kell átvenni.

10. Cikk

(1) A megkeresõ hatóság a Végrehajtási Rendelet
7. cikk (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen átszál-
lításkor a harmadik országbeli állampolgár minden olyan
okmányát megküldi a megkeresett hatóságnak, amely va-
lamely közigazgatási eljárás lefolytatásához szükséges.

(2) Ha egy végrehajtott átszállítás után az érintett sze-
mély úti okmánya vagy más okmánya, amely valamely
közigazgatási eljárás lefolytatásához szükséges, a másik
Szerzõdõ Fél valamely hatóságánál lelhetõ fel, a megkere-
sõ hatóság – a Rendelet 21. cikke szerint – hivatalból vagy
az érintett személy írásbeli kérelmére intézkedik az ok-
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mánynak a megkeresett hatóság részére postai úton történõ
megküldése iránt.

(3) Indokolt esetben az illetékes hatóságok az
(1)–(2) bekezdésektõl eltérõen is megállapíthatják a fent
említett okmányok továbbításának módját.

11. Cikk

(1) Az átadásra a Szerzõdõ Felek államának közös állam-
határán kerül sor. Kivételes esetben az átadásra a Szerzõdõ
felek államának nemzetközi repülõterein is sor kerülhet.

(2) Az átadásra az alábbi közúti határátkelõhelyeken ke-
rülhet sor:

– Biharkeresztes/Episcopia Bihorului nemzetközi köz-
úti határátkelõhely;

– Nagylak/Nadlac nemzetközi közúti határátkelõhely;
– Kiszombor/Cenad nemzetközi közúti határátkelõhely.

(3) Az átadásra az alábbi nemzetközi repülõtereken ke-
rülhet sor:

– a Magyar Köztársaság területén: Budapest/Ferihegy
Nemzetközi Repülõtér;

– Románia területén: Bukarest Henry Coanda Nemzet-
közi Repülõtér, Temesvár Nemzetközi Repülõtér, Maros-
vásárhely Nemzetközi Repülõtér, Kolozsvár Nemzetközi
Repülõtér.

(4) Az illetékes hatóságok – eseti jelleggel – bármely
más nemzetközi közúti határátkelõhely vagy nemzetközi
repülõtér használatában is megállapodhatnak.

12. Cikk

(1) A jelen Megállapodással kapcsolatos gyakorlati kér-
dések tisztázására – ideértve olyan kérdéseket, amelyek a
Rendeletbõl, a Végrehajtási Rendeletbõl, a Tanács 2000.
december 11-i, a Dublini Egyezmény hatékony alkalmazá-
sa érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányu-
ló Eurodac létrehozásáról szóló 2725/2000/EK rendeleté-
bõl, illetve a Tanács 2002. február 28-i, a Dublini Egyez-
mény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok
összehasonlítására irányuló Eurodac létrehozásáról szóló
2725/2000/EK rendelet végrehajtására vonatkozó egyes
szabályok megállapításáról szóló 407/2002/EK rendeleté-
bõl fakadnak – munkacsoportot kell felállítani. A munka-
csoport az illetékes hatóságok és jelen Megállapodás vég-
rehajtásában közremûködõ egyéb hatóságok által kijelölt
képviselõkbõl áll.

(2) A gyakorlati kérdések tisztázása során a Végrehajtá-
si Rendelet II. mellékletében felsorolt bizonyítékokon kí-
vül további hasonló jellegû közvetett bizonyítékok az
(1) bekezdés szerint felállított munkacsoport keretében
meghatározhatók, mely közvetett bizonyítékokat a felelõs-
ség vizsgálata során figyelembe kell venni.

13. Cikk

(1) Jelen Megállapodás az azt követõ 30. (harmincadik)
napon lép hatályba, amikor a Szerzõdõ Felek kölcsönösen
értesítették egymást arról, hogy eleget tettek a jelen Meg-
állapodás hatálybalépéséhez szükséges belsõ jogi elõ-
írásaiknak.

(2) Jelen Megállapodás hatálybalépését követõen a ro-
mán Szerzõdõ Fél – a Rendelet 23. cikk (2) bekezdésével
összhangban – tájékoztatja a Bizottságot a Megállapodás
másolatának egyidejû megküldésével.

(3) Jelen Megállapodás határozatlan idõre jön létre és a
hatálybelépése után indult eljárásokra alkalmazandó. A
Megállapodást bármelyik Szerzõdõ Fél írásban, diplomá-
ciai úton felmondhatja. A Megállapodás a felmondásról
szóló értesítés kézhezvételét követõ 3. (harmadik) hónap
elsõ napján hatályát veszti.

(4) Jelen Megállapodást a Szerzõdõ Felek bármikor mó-
dosíthatják. Ezt írásban, diplomáciai úton kezdeményezik;
a módosítás az (1) bekezdésben foglalt eljárásnak meg-
felelõen lép hatályba.

(5) A Rendelet vagy a Végrehajtási Rendelet módosítá-
sa esetén jelen Megállapodást a Szerzõdõ Felek megfele-
lõen módosítják.

Készült Nagyszebenben, 2007. november 14. napján,
két eredeti példányban, mindkettõ magyar, román és angol
nyelven, mindhárom nyelvû szöveg egyaránt hiteles. A
Megállapodás eltérõ értelmezése esetén az angol nyelvû
szöveg az irányadó.

A Magyar Köztársaság Románia Kormánya
Kormánya részérõl részérõl

Administrative Arrangement
on cooperation between the Government of the
Republic of Hungary and the Government of

Romania with the purpose of implementing Council
Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003

The Government of the Republic of Hungary and the
Government of Romania (hereinafter referred to
separately as the Contracting Party, together as the
Contracting Parties), in the interest of efficient
implementation of the provisions of Article 23 (1) of
Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February
2003 establishing the criteria and mechanisms for
determining the Member State responsible for examining
an asylum application lodged in one of the Member States
by a third-country national (hereinafter referred to as the
Regulation), hereby conclude, in order to simplify the
conditions and rules of the procedure to determine the
Member State responsible for examining an asylum
application lodged in one of the Member States by a
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third-country national, this Administrative Arrangement
(hereinafter referred to as the Arrangement):

Article 1

(1) The Contracting Parties shall use the terms that are
used and defined in the Regulation.

(2) This Arrangement shall be applied pursuant to the
Regulation and Commission Regulation (EC) No
1560/2003 of 2 September 2003 laying down detailed
rules for the application of Council Regulation (EC) No
343/2003 of 18 February 2003 establishing the criteria and
mechanisms for determining the Member State
responsible for examining an asylum application lodged in
one of the Member States by a third-country national
(hereinafter referred to as the Implementing Regulation).

Article 2

(1) The responsible authorities of the Contracting
Parties (hereinafter referred to as responsible authorities)
in implementing this Arrangement shall be:

a) in the Republic of Hungary:
Office of Immigration and Nationality (hereinafter

referred to as OIN)
1117 Budapest, Budafoki út 60.
Tel.: +36 1 463 48 72
Fax: +36 1 463 48 75
The OIN shall perform its tasks related to this

Arrangement through its Directorate of Asylum Affairs.
b) in Romania:
Ministry of Interior and Administrative Reform
Romanian Office for Immigration (hereinafter referred

to as ROI)
Str. Lt. Col. Marinescu Constantin, nr. 15 A, Sector 5
050795 Bucharest
Tel: +40 21 410 75 01
Fax: +40 21 410 75 02
E-mail: dublin.ori@mira.gov.ro
The ROI shall perform its tasks related to this

Arrangement through its Directorate for Asylum and
Integration.

(2) The responsible authorities shall keep each other
mutually informed on all details and changes thereof.

Article 3

(1) As regards the Hungarian Contracting Party, the
Dublin procedure shall be conducted by the OIN
Directorate of Asylum Affairs – Dublin Coordination
Unit.

(2) As regards the Romanian Contracting Party, the
Dublin procedure shall be conducted by the ROI
Directorate of Asylum and Integration – Dublin and
Eurodac Unit.

Article 4

(1) If a request is based on Article 9 of the Regulation,
the time limit for the responsible authorities to respond to
requests for taking charge shall be 30 (thirty) calendar days
following the receipt of the request.

(2) If a request for taking back is based on data from the
Eurodac system, the responsible authorities shall respond
as soon as possible but at the latest within 7 (seven)
calendar days.

Article 5

When a request is related to information referred to in
Article 21 (1)–(3) of the Regulation, the responsible
authorities shall respond within 30 (thirty) calendar days
following its receipt.

Article 6

In the interest of responding to urgent requests under
Article 17 (2) of the Regulation, the responsible authorities
shall appoint a contact person who shall take into
consideration the time limit determined in Article 4 (2).

Article 7

(1) The responsible authorities shall be in
communication with each other through ‘DubliNet’
according to Article 15 of the Implementing Regulation. In
case of persistent technical problems of ‘DubliNet’, the
responsible authorities may temporarily use other means
of data transmission providing quicker processing of
requests. In this event, they shall communicate via
facsimile or e-mail. The Contracting Parties shall
immediately initiate the reparation of the failures and in
the same time shall inform each other of the functional
disorder of ‘DubliNet’ in writing.

(2) The language of communication between the
responsible authorities shall be English concerning the
requests and the responses as well.

Article 8

If the responsible authorities wish to refuse their
responsibility on the grounds that another Member State is
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responsible for examining an asylum application, they can
do so only by submitting, without delay, direct and indirect
evidence establishing the responsibility of another
Member State.

Article 9

(1) The responsible authorities may agree that the
transfer of the third-country national shall take place at a
certain location and date on a working day, following
previous negotiations and the written approval of the
requested authority.

(2) If the responsible authority with which the
application was lodged acknowledges its responsibility, it
shall immediately – in close cooperation with the authority
initiating the transfer – arrange for the location and the
date of the transfer of the person concerned.

(3) The authority initiating the transfer shall always
inform the responsible authority 3 (three) working days
prior to the transfer on the expected location and date of
the transfer. Before transferring the third-country national,
the requesting authority shall hand over a copy of the
travel document of the person concerned or, in the absence
thereof, the copy of the laissez-passer designed in
accordance with the procedure referred to in Article 7 (2)
of the Implementing Regulation to the responsible
authority. If the requesting authority fails to comply with
this obligation, the responsible authority may refuse to
accept the transfer of the person concerned.

(4) If the requested authority provably fails to act within
the deadlines concerning take charge or take back requests
and, as a consequence, the requesting authority presumes
that responsibility has been acknowledged, the
third-country national shall be transferred on the next date
assigned by virtue of paragraph (1), with application
mutatis mutandis of paragraphs (2)–(3). Provided that a
date for transfer is not assigned by the responsible
authorities, the person concerned shall be taken over at a
location and date on a working day communicated in
writing by the requesting authority.

Article 10

(1) The requesting authority shall forward all
documents of the third-country national to the requested
authority necessary for an official procedure at the time of
transfer, according to Article 7 (3) of the Implementing
Regulation.

(2) If after a successful transfer, the travel document or
any other document of the person concerned is found,
which is necessary for an official procedure, the requesting

authority shall be obliged ex officio or at the written
request of the person concerned to forward the document
via mail to the requested authority, in accordance with
Article 21 of the Regulation.

(3) In well-grounded cases the responsible authorities
may derogate from paragraph (1)–(2) and may lay down
rules on other means of forwarding the aforementioned
documents.

Article 11

(1) Transfers shall be carried out at the common state
border of the states of the Contracting Parties. In
exceptional cases, transfers may be carried out at the
international airports of the states of the Contracting
Parties.

(2) Transfers may be carried out at the following road
border crossing points:

– Biharkeresztes/Episcopia Bihorului international
road border crossing point;

– Nagylak/Nadlac international road border crossing
point;

– Kiszombor/Cenad international road border crossing
point.

(3) Transfers may be carried out at the following
international airports:

– on the territory of the Republic of Hungary:
Budapest/Ferihegy International Airport;

– on the territory of Romania: Bucharest Henry Coanda
International Airport, Timisoara International Airport,
Targu Mures International Airport, Cluj International
Airport.

(4) The responsible authorities may agree on the use of
other international border crossing points or international
airports on a case by case basis.

Article 12

(1) A working group shall be set up to clarify any practi-
cal questions related to the implementation of this Arran-
gement, including issues arising from the Regulation, the
Implementing Regulation, Council Regulation (EC) No
2725/2000 of 11 December 2000 concerning the establish-
ment of ‘Eurodac’ for the comparison of fingerprints for
the effective application of the Dublin Convention and Co-
uncil Regulation (EC) No 407/2002 of 28 February 2002
laying down certain rules to implement Regulation (EC)
No 2725/2000 concerning the establishment of ‘Eurodac’
for the comparison of fingerprints for the effective applica-
tion of the Dublin Convention. The working group shall
consist of representatives designated by the responsible
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authorities and other authorities involved in implementing
this Arrangement.

(2) Besides evidences listed in Annex II of the
Implementing Regulation, other comparable means of
indirect evidence may be defined during the clarification
of practical questions by the working group established
according to paragraph (1) and these indirect evidences
shall be taken into consideration in course of the
examination of responsibility.

Article 13

(1) This Arrangement shall enter into force on the 30th
(thirtieth) day following the date when the Contracting
Parties have notified each other on the completion of
the internal legal procedures required for its entry into
force.

(2) After the entry into force of this Arrangement the
Romanian Contracting Party shall, in accordance with
Article 23 (2) of the Regulation, notify the European
Commission by submitting a copy of this Arrangement.

(3) This Arrangement is concluded for an indefinite
period of time and shall be applicable for cases registered
in the Contracting Parties after its entry into force. Either
Contracting Party may at any time terminate it in writing
through diplomatic channels. The Arrangement shall cease
to have effect on the first day of the 3rd (third) month
following the date of receipt of the notification of
termination.

(4) This Arrangement may be amended by the
Contracting Parties. Such an amendment shall be initiated
in writing through diplomatic channels and shall enter into
force according to the procedures described in paragraph
(1).

(5) In case of amendment of the Regulation or the
Implementing Regulation, the Contracting Parties shall
amend this Arrangement accordingly.

Done at Sibiu on 14 November 2007, in two original
copies, each in Hungarian, Romanian and English
language, all texts being equally authentic. In case of
differences in the interpretation of this Arrangement, the
English text shall prevail.

For the Government For the Government
of the Republic of Hungary of Romania”

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2–3. §-a a Megállapodás 13. cikk (1) be-
kezdésében meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) A Megállapodás, illetve e rendelet 2–3. §-a hatály-
balépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs minisz-
ter annak ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben
haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja
meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések-
rõl az idegenrendészetért és menekültügyért felelõs mi-
niszter gondoskodik.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
145/2008. (V. 22.) Korm.

rendelete

az életüktõl és szabadságuktól politikai okból
jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló

1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról

Az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtala-
nul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII.
törvény 17. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján, az
Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított
feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

Az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtala-
nul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII.
törvény 7. §-ának (1) bekezdésében említett alapösszeg a
2008. évben 68 214 Ft.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép ha-
tályba.

(2) Az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogta-
lanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII.
törvény végrehajtásáról rendelkezõ 135/2007. (VI. 13.)
Korm. rendelet hatályát veszti. Ez a bekezdés a hatályba-
lépését követõ napon hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
146/2008. (V. 22.) Korm.

rendelete
az okmányirodák kijelölésérõl és illetékességi

területérõl szóló
256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

módosításáról

A Kormány a polgárok személyi adatainak és lakcímé-
nek nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. §
(1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

Az okmányirodák kijelölésérõl és illetékességi területé-
rõl szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 2/A. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló törvény mellékletében megjelölt kistér-
ség székhelytelepülésének nem kell teljesítenie a pályázat
benyújtásának az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feltételét, ha az érintett kistérségben a pályázat benyújtása-
kor egy település sem mûködtet okmányirodát.”

2. §

Az R. melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

3. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép ha-
tályba.

(2) Az R. 1. § (2) bekezdés a) pontja hatályát veszti.

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

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 146/2008. (V. 22.) Korm. rendelethez

1. Az R. mellékletének 4. pont 4.5. alpontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„4.5. Encs Okmányiroda
Abaújalpár
Abaújkér

Alsógagy
Arka
Baktakék
Beret
Boldogkõújfalu
Boldogkõváralja
Büttös
Csenyéte
Csobád
Detek
Encs
Fáj
Fancsal
Felsõgagy
Forró
Fulókércs
Gagyapáti
Garadna
Gibárt
Hernádbûd
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádvécse
Ináncs
Kány
Keresztéte
Krasznokvajda
Litka
Méra
Novajidrány
Pamlény
Pere
Perecse
Pusztaradvány
Szalaszend
Szászfa
Szemere”

2. Az R. mellékletének 7. pont 7.1. alpontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„7.1. Csorna Okmányiroda
Acsalag
Bágyogszovát
Barbacs
Bezi
Bogyoszló
Bõsárkány
Cakóháza
Csorna
Dör
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Egyed
Farád
Fehértó
Gyõrsövényház
Jobaháza
Kóny
Maglóca
Magyarkeresztúr
Markotabödöge
Páli
Pásztori
Potyond
Rábacsanak
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábatamási
Rábcakapi
Sopronnémeti
Szany
Szil
Szilsárkány
Tárnokréti
Vág
Zsebeháza”

3. Az R. mellékletének 7. pont 7.3. alpontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„7.3. Gyõr Okmányiroda
Abda
Bõny
Börcs
Dunaszeg
Dunaszentpál
Enese
Gönyû
Gyõr
Gyõrladamér
Gyõrújbarát
Gyõrújfalu
Gyõrzámoly
Ikrény
Kisbajcs
Koroncó
Kunsziget
Mezõörs
Nagybajcs
Nagyszentjános
Nyúl

Öttevény
Pér
Rábapatona
Rétalap
Töltéstava
Vámosszabadi
Vének”

4. Az R. mellékletének 7. pont 7.8. alpontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„7.8. Tét Okmányiroda
Árpás
Bodonhely
Csikvánd
Felpéc
Gyarmat
Gyömöre
Gyõrszemere
Kajárpéc
Kisbabot
Mérges
Mórichida
Rábacsécsény
Rábaszentmihály
Rábaszentmiklós
Sobor
Sokorópátka
Szerecseny
Tényõ
Tét”

5. Az R. mellékletének 9. pont 9.2., 9.3., 9.4. és 9.5. al-
pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„9.2. Eger Okmányiroda
Andornaktálya
Demjén
Eger
Egerbakta
Egerszalók
Egerszólát
Feldebrõ
Felsõtárkány
Kerecsend
Maklár
Nagytálya
Noszvaj
Novaj
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Ostoros
Szarvaskõ
Tarnaszentmária
Verpelét

9.3. Füzesabony Okmányiroda
Aldebrõ
Besenyõtelek
Dormánd
Egerfarmos
Füzesabony
Kál
Kápolna
Kompolt
Mezõszemere
Mezõtárkány
Nagyút
Poroszló
Sarud
Szihalom
Tófalu
Újlõrincfalva

9.4. Gyöngyös Okmányiroda
Abasár
Adács
Atkár
Detk
Domoszló
Gyöngyös
Gyöngyöshalász
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Halmajugra
Karácsond
Kisnána
Ludas
Markaz
Mátraszentimre
Nagyfüged
Nagyréde
Pálosvörösmart
Szûcsi
Vámosgyörk
Vécs
Visonta
Visznek

9.5. Hatvan Okmányiroda
Boldog
Csány

Ecséd
Hatvan
Heréd
Hort
Kerekharaszt
Nagykökényes”

6. Az R. mellékletének 12. pont 12.1. alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„12.1. Balassagyarmat Okmányiroda
Balassagyarmat
Becske
Bercel
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Csesztve
Csitár
Debercsény
Dejtár
Drégelypalánk
Érsekvadkert
Galgaguta
Herencsény
Hont
Hugyag
Iliny
Ipolyszög
Ipolyvece
Magyarnándor
Mohora
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Õrhalom
Patak
Patvarc
Szanda
Szécsénke
Szügy
Terény”

7. Az R. mellékletének 12. pont 12.5. alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„12.5. Salgótarján Okmányiroda
Bárna
Cered
Egyházasgerge
Etes
Ipolytarnóc
Karancsalja
Karancsberény
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Karancskeszi
Karancslapujtõ
Karancsság
Kazár
Kishartyán
Litke
Mátraszele
Mihálygerge
Rákóczibánya
Salgótarján
Ságújfalu
Somoskõújfalu
Sóshartyán
Szalmatercs
Szilaspogony
Vizslás
Zabar”

8. Az R. mellékletének 13. pont 13.14. alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„13.14. Monor Okmányiroda
Bénye
Csévharaszt
Gomba
Káva
Monor
Monorierdõ
Nyáregyháza
Péteri
Pilis
Vasad”

9. Az R. mellékletének 14. pont 14.3. alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„14.3. Balatonlelle Okmányiroda
Balatonlelle
Gamás
Karád
Látrány
Somogybabod
Somogytúr
Visz”

10. Az R. mellékletének 14. pont 14.6. alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„14.6. Fonyód Okmányiroda
Balatonfenyves
Fonyód”

11. Az R. mellékletének 14. pont 14.9. alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„14.9. Marcali Okmányiroda
Balatonberény
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdõ
Balatonszentgyörgy
Balatonújlak
Böhönye
Csákány
Csömend
Fõnyed
Gadány
Hollád
Hosszúvíz
Kelevíz
Kéthely
Libickozma
Marcali
Mesztegnyõ
Nagyszakácsi
Nemesdéd
Nemeskisfalud
Nemesvid
Nikla
Pusztakovácsi
Sávoly
Somogyfajsz
Somogysámson
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyzsitfa
Szegerdõ
Szenyér
Szõkedencs
Tapsony
Táska
Tikos
Varászló
Vése
Vörs”

12. Az R. mellékletének 14. pont 14.13. alpontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„14.13. Tab Okmányiroda
Andocs
Bábonymegyer
Bedegkér
Bonnya
Fiad
Kánya
Kapoly
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Kára

Kisbárapáti

Lulla

Miklósi

Nágocs

Sérsekszõlõs

Somogyacsa

Somogydöröcske

Somogyegres

Somogymeggyes

Szorosad

Tab

Tengõd

Törökkoppány

Torvaj

Zala

Zics”

13. Az R. mellékletének 16. pont 16.8. alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„16.8. Tamási Okmányiroda

Diósberény

Dúzs

Értény

Felsõnyék

Fürged

Gyönk

Hõgyész

Iregszemcse

Kalaznó

Keszõhidegkút

Koppányszántó

Magyarkeszi

Miszla

Mucsi

Nagykónyi

Nagyszokoly

Pári

Regöly

Szakadát

Szakály

Szárazd

Tamási

Udvari

Újireg

Varsád”

14. Az R. mellékletének 18. pont 18.10. alpontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„18.10. Várpalota Okmányiroda
Berhida
Jásd
Õsi
Öskü
Pétfürdõ
Tés
Várpalota”

15. Az R. mellékletének 18. pont 18.12. alpontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„18.12. Zirc Okmányiroda
Bakonybél
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonyszentkirály
Borzavár
Csesznek
Csetény
Dudar
Eplény
Lókút
Nagyesztergár
Olaszfalu
Pénzesgyõr
Porva
Szápár
Zirc”

16. Az R. mellékletének 19. pont 19.1. és 19.2. alpontja
helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„19.1. Hévíz Okmányiroda
Alsópáhok
Cserszegtomaj
Felsõpáhok
Hévíz
Nemesbük
Rezi
Sármellék
Zalaköveskút

19.2. Keszthely Okmányiroda
Balatongyörök
Bókaháza
Dióskál
Egeraracsa
Esztergályhorváti
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Gétye
Gyenesdiás
Karmacs
Keszthely
Szentgyörgyvár
Vállus
Várvölgy
Vindornyafok
Vindornyalak
Vonyarcvashegy
Zalaapáti
Zalaszántó
Zalaszentmárton
Zalavár”

17. Az R. mellékletének 19. pont 19.4. és 19.5. alpontja
helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„19.4. Letenye Okmányiroda
Bánokszentgyörgy
Bázakerettye
Becsehely
Borsfa
Bucsuta
Csörnyeföld
Kerkaszentkirály
Kiscsehi
Kistolmács
Lasztonya
Letenye
Lispeszentadorján
Maróc
Molnári
Murarátka
Muraszemenye
Oltárc
Petrivente
Pusztamagyaród
Semjénháza
Szentliszló
Szentmargitfalva
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Valkonya
Várfölde
Zajk

19.5. Nagykanizsa Okmányiroda
Alsórajk
Belezna
Bocska
Börzönce
Csapi

Eszteregnye
Felsõrajk
Fityeház
Fûzvölgy
Gelsesziget
Hahót
Homokkomárom
Hosszúvölgy
Kacorlak
Liszó
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Murakeresztúr
Nagybakónak
Nagykanizsa
Nagyrécse
Nemespátró
Pölöskefõ
Pötréte
Rigyác
Sormás
Surd
Szepetnek
Újudvar
Zalaszentbalázs”

18. Az R. mellékletének 19. pont 19.7. alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„19.7. Zalakaros Okmányiroda
Balatonmagyaród
Galambok
Garabonc
Gelse
Kerecseny
Kilimán
Kisrécse
Miháld
Nagyrada
Orosztony
Pat
Sand
Zalakaros
Zalakomár
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszabar
Zalaszentjakab
Zalaújlak”
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A Kormány tagjainak
rendeletei

Az egészségügyi miniszter,
a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési

miniszter, valamint
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter

21/2008. (V. 22.) EüM–FVM–KvVM
együttes rendelete

a biocid termékek elõállításának és forgalomba
hozatalának feltételeirõl szóló

38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM
együttes rendelet módosításáról

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény
34. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjá-
ban, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. § a) pontjában, valamint a környezetvédelmi és
vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörben eljárva a következõket rendeljük el:

1. §

A biocid termékek elõállításának és forgalomba hozata-
lának feltételeirõl szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–
FVM–KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §
(1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) E rendelet hatálya kiterjed a 2. § a) pontjában meg-
határozott, a Kbtv. hatálya alá tartozó, valamint nem ve-
szélyes anyagnak minõsülõ hatóanyagot, illetve biológiai
eredetû hatóanyagot tartalmazó, a (2) bekezdésben nem
említett biocid termékek elõállításának és forgalomba
hozatalának a Kbtv.-ben nem szabályozott feltételeire.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a külön jogszabály
szerint orvostechnikai eszköznek minõsülõ biocid hatású
termékre és anyagra.”

2. §

(1) Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) Az engedély, illetõleg a regisztráció iránti kérelmet
az nyújtja be, vagy annak a nevében kell benyújtani, aki
a Magyar Köztársaságban a biocid terméket forgalomba
hozatal céljából elsõ alkalommal gyártja, illetve importál-

ja. Az engedély, illetve regisztráció iránti kérelmet az
OTH-hoz kell benyújtani. A kérelmezõnek a kérelem be-
nyújtásához valamely tagállamban székhellyel (lakó-
hellyel), telephellyel vagy állandó képviselettel kell ren-
delkeznie.”

(2) Az R. 8. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[A (2) bekezdés a) pontjától eltérõen a kis kockázattal
járó biocid termékek regisztrációjához az alábbi adatokat
tartalmazó dokumentációt kell benyújtani:]

„i) biztonsági adatlap a vegyi anyagok regisztrálásáról,
értékelésérõl, engedélyezésérõl és korlátozásáról
(REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozá-
sáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a
793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági
rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK,
a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági
irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2006. decem-
ber 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi ren-
delet IV. címe és II. melléklete elõírásai szerint összeál-
lítva.”

(3) Az R. 8. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(4) A dokumentációnak tartalmaznia kell a lefolytatott
vizsgálatok és az alkalmazott vizsgálati módszerek teljes
leírását, vagy a módszerek leírása helyett azok bibliográ-
fiai hivatkozását. A dokumentációban a (2) bekezdés
szerint megadott információknak elegendõnek kell len-
niük az 5. § (1) bekezdés b)–d) pontjaiban foglalt hatások
és tulajdonságok értékelésének elvégzéséhez. Ezeket az
OTH-hoz mûszaki dosszié formájában kell benyújtani,
amely tartalmazza a 2/a) és 2/b) számú mellékletekben
említett, illetve – amennyiben az ott meghatározottak sze-
rint szükséges – a 3/a) és 3/b), illetve a 4/a) és 4/b) számú
mellékletek vonatkozó rendelkezéseiben említett vizsgá-
latok adatait és eredményeit.”

(4) Az R. 8. § (12) és (13) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(12) Az engedély, illetve a regisztráció iránti kérelmet
magyar nyelven, a dokumentációt magyar vagy angol
nyelven, egy-egy papír alapú, illetve elektronikus adathor-
dozón kell benyújtani az OTH-hoz.

(13) Az OTH az engedély okiratot, illetõleg a regisztrá-
ciós okiratot – a koordináló intézet véleménye alapján –
a szakhatóság véleményének figyelembevételével adja ki
és küldi meg a kérelmezõnek. Ha a dokumentáció értéke-
lése a 8/A. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti közremûkö-
dõk feladatkörén kívül esõ kérdésekkel összefüggésben is
szükséges, a koordináló intézet e feladat ellátására – a do-
kumentáció adatvédelmének biztosításával – szakértõt is
felkérhet. Az engedélyezési eljárás során az illetékes koor-
dináló intézet egyeztetett szakvéleményétõl való esetleges
eltérést az OTH írásban indokolja, az egyeztetett szakvéle-
mény kialakításában a 8/A. § (2) vagy (3) bekezdése sze-
rint részt vevõ közremûködõk közötti véleményeltérést az
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illetékes koordináló intézet az egyeztetett szakvélemény-
ben írásban bemutatja. Az OTH annak kibocsátásával egy-
idejûleg megküldi a közremûködõ szakhatóságoknak a
szakvéleményeik alapján kiadott engedélyek, regisztrá-
ciós okiratok, használati utasítások és címkék másolatát.”

3. §

Az R. a következõ új 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) Az OTH 3–8. §, valamint 15. § szerinti, bio-

cid termék engedélyeztetésére irányuló eljárásában koor-
dináló szervként jár el

a) az 5. számú melléklet szerinti 1. Fõcsoport 1., 2.,
3. és a 3. Fõcsoport 14., 18., 19. termékcsoportjaiba tar-
tozó, külön jogszabály szerinti termékcsoportok kivételé-
vel az OTH Országos Kémiai Biztonsági Intézete (a továb-
biakban: OKBI),

b) az 5. számú melléklet 1. Fõcsoport 1., 2., 3. és 3. Fõ-
csoport 14., 18., 19. termékcsoportjaiba tartozó, külön jog-
szabály szerinti termékcsoportok tekintetében az OTH
Országos Epidemiológiai Központja (a továbbiakban:
OEK).

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban külön
jogszabály szerinti feladatkörében közremûködik az
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet
(a továbbiakban: OÉTI), az Országos Környezetegészség-
ügyi Intézet (a továbbiakban: OKI), az OEK, a Mezõgaz-
dasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH),
valamint az Országos Környezetvédelmi, Természetvédel-
mi és Vízügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: OKTVF).

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárásban külön
jogszabály szerinti feladatkörében közremûködik az OKI,
az OÉTI, az OKBI, az MGSZH és az OKTVF.

(4) Az OTH 10. és 11. § szerinti, biocid hatóanyag
közösségi jegyzékbe történõ felvételére irányuló eljárásá-
ban koordináló szervként az OKBI jár el. Az eljárásban
külön jogszabály szerinti feladatkörében közremûködik
az OÉTI, az OKI, az OEK és az MgSzH.”

4. §

(1) Az R. 9. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a közösségi jegyzék-
ben nem szereplõ hatóanyag a biocid termékek forgalom-
ba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 16. cikk (2) bekezdésében említett 10 éves mun-
kaprogram második szakaszáról szóló, 2007. december 4-i
1451/2007/EK bizottsági rendelet 4. cikke alapján hozható
forgalomba.”

(2) Az R. 9. §-a a következõ új (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a hatóanyag azonos a forgalmazni kívánt biocid

termékkel, akkor a hatóanyag biocid termékként történõ

forgalomba hozatalának feltétele a biocid termékként tör-
ténõ engedélyezés a 3–8. §-ban foglaltak szerint.”

5. §

Az R. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § (1) Ha az 1451/2007/EK bizottsági rendelet

4. cikk (2) bekezdése alapján valamely biocid termék ható-
anyaga nem kerül fel a közösségi jegyzékre, a termék az
1451/2007/EK bizottsági rendelet 4. cikk (2) bekezdése
szerinti határidõig, vagy a Bizottság elutasító határozatá-
ban ettõl eltérõen megállapított határidõig forgalmazható.
Az engedélyezõ hatóság – az OTH vagy az MgSzH illeté-
kes szerve – ezen határidõig az érintett termék engedélyét
visszavonja.

(2) Biocid termék hatóanyagainak a közösségi jegyzék-
be történõ felvételérõl hozott döntést követõen, a 30. §
(6) bekezdésében meghatározottak szerint az OTH a ható-
anyagokat tartalmazó biocid termék e rendelet szerinti
engedélyét kiadja, illetõleg regisztrációját elvégzi.

(3) Ha valamely hatóanyag ismételt felülvizsgálatát kö-
vetõen azt állapítják meg, hogy az anyag nem felel meg
a 10. § követelményeinek és közösségi jegyzékbe már nem
lenne felvehetõ, a Bizottság javaslatának megfelelõen az
OTH az anyag, illetõleg az azt tartalmazó biocid termék
forgalmazását és felhasználását – a 7. § szerinti eljárás
lefolytatásával – korlátozza, illetõleg megtiltja.”

6. §

Az R. 24. §-a a következõ új (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen az állat-

egészségügyben felhasználásra kerülõ biocid termék fel-
használását – annak valamennyi hatóanyaga közösségi
jegyzékbe történõ felvételéig – az MgSzH illetékes helyi
szerve ellenõrzi. Az ellenõrzés eredményérõl az MgSzH
az ellenõrzési jegyzõkönyv 30 napon belüli megküldésé-
vel tájékoztatja az ÁNTSZ illetékes kistérségi intézetét.”

7. §

Az R. 31. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) Az emberek és állatok általi fogyasztásra szánt ivó-
víz, valamint a használati meleg víz, az uszodai és egyéb,
fürdõzésre használt vizek fertõtlenítésére szolgáló, továb-
bá az algásodásgátló biocid termék az OKI szakvéleménye
alapján az OTH által kiadott engedély birtokában hozható
forgalomba. Az engedély iránti kérelmet az OTH-hoz kell
benyújtani. Az állatok általi fogyasztásra szánt ivóvíz fer-
tõtlenítésére szolgáló fertõtlenítõszerek esetében az OKI a
szakvéleményezési eljárásba bevonja az MgSzH illetékes
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szervét. Az engedélykérelemnek a 9. számú melléklet sze-
rinti, szakvéleményezéshez szükséges adatokat tartalmaz-
nia kell.”

8. §

Az R. 32. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Ez a rendelet – a kémiai biztonságról szóló
2000. évi XXV. törvénnyel együtt – a biocid termékek for-
galomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint az azt
módosító 2006/50/EK, 2006/140/EK, 2007/20/EK,
2007/69/EK, 2007/70/EK irányelveknek való megfelelést
szolgálja.

(4) Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek vég-
rehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Bizottság 1451/2007/EK rendelete (2007. decem-
ber 4.) a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló
98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikké-
nek (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram
második szakaszáról,

b) az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK ren-
delete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról,
értékelésérõl, engedélyezésérõl és korlátozásáról (REACH),
az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az
1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK
tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a
76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK,
a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon
kívül helyezésérõl, IV. cím és II. melléklet.”

9. §

Az R.
a) 1. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete

szerint módosul,
b) 1/a) számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete

szerint módosul,
c) 4/a) számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú

melléklete, a 4/b) számú melléklete helyébe e rendelet
4. számú melléklete lép.

10. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivéte-
lekkel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) A 9. § a) pontja, valamint az 1. számú melléklet 1. és
2. pontja 2009. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. számú melléklet 3. pontja 2009. március 1-jén
lép hatályba.

(4) A 9. § b) pontja, az 1. számú melléklet 4. pontja és
a 2. számú melléklet 2009. november 1-jén lép hatályba.

(5) E rendelet
a) 1–8. §-a, 9. § c) pontja, valamint 3. és 4. számú mel-

léklete, valamint e § (7)–(9) bekezdése e rendelet hatály-
balépését követõ napon,

b) 1. számú melléklet 1. és 2. pontja 2009. január 2-án,
c) 9. § a) pontja, 1. számú melléklet 3. pontja 2009.

március 2-án
hatályát veszti.

(6) E rendelet 2009. november 2-án hatályát veszti.

(7) Az R. 30. § (7)–(9) bekezdése és 7. számú melléklete
hatályát veszti.

(8) Az R.
a) 3. § (1) bekezdésében az „az Állatgyógyászati Oltó-

anyag-, Gyógyszer- és Takarmány-ellenõrzõ Intézet” szö-
vegrész helyébe az „a Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal illetékes szerve” szöveg,

b) 7. § (7) bekezdésében az „OTH a kiterjesztett fel-
használást az” szövegrész helyébe az „OTH a kiterjesztett
felhasználást az 1. és az” szöveg,

c) 8. §
ca) (2) bekezdés a) pontjában a „3/b)” szövegrész

helyébe a „3/b), illetve a 4/b)” szöveg,
cb) (2) bekezdés b) pontjában a „3/a)” szövegrész

helyébe a „3/a), illetve a 4/a)” szöveg,
d) 9. § (4) bekezdésében a „Vhr.” szövegrész helyébe

a „veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részle-
tes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet
(a továbbiakban: Vhr.)” szöveg,

e) 11. §
ea) (2) bekezdés b) pontjában a „7. számú melléklet

alapján illetékes” szövegrész helyébe a „8/A. § (4) bekez-
dése szerinti” szöveg,

eb) (3) bekezdésében az „az illetékes koordináló inté-
zet” szövegrész helyébe az „a 8/A. § (4) bekezdése szerinti
koordináló intézet” szöveg,

f) 15. § (3) bekezdésében az „Egészségügyi, Szociális
és Családügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az
„Egészségügyi Minisztérium” szöveg,

g) 18. §
ga) (3) bekezdésében az „A Fodor József Országos

Közegészségügyi Központ (a továbbiakban: OKK) és a
Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ (a továb-
biakban: OEK)” szövegrész helyébe az „Az OKBI és az
OEK” szöveg,

gb) (5) bekezdésében az „OKK – Országos Kémiai
Biztonsági Intézet (a továbbiakban: OKBI)” szövegrész
helyébe az „OKBI” szöveg,

h) 21. §
ha) (1) bekezdés a) pontjában a „biocid” szövegrész

helyébe a „veszélyes biocid” szöveg,

2008/77. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4683



hb) (2) bekezdésében az „a Kbtv., illetve a Vhr.” szö-
vegrész helyébe az „az 1907/2006/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet” szöveg,

i) (3) bekezdésében az „OKK–OKBI” szövegrész
helyébe az „OKBI” szöveg,

j) 23. § (1) bekezdésében az „OKK–OKBI-ben” szö-
vegrész helyébe az „OKBI-ben” szöveg,

k) 24. §
ka) (1) bekezdés a) pontjában a „városi, fõvárosi kerü-

leti intézetei (a továbbiakban együtt: városi intézet)” szö-
vegrész helyébe a „kistérségi intézetei” szöveg,

kb) (1) bekezdés b) pontjában az „OKK indokolt” szö-
vegrész helyébe az „OKBI indokolt” szöveg, a „városi”
szövegrész helyébe a „kistérségi” szöveg, az „OKK Köz-
ponti Analitikai Kémiai Laboratóriumába” szövegrész
helyébe az „OKBI Központi Analitikai Kémiai Laborató-
riumába” szöveg, valamint az „OKK értesíti” szövegrész
helyébe az „OKBI értesíti” szöveg,

l) 26. § (1) bekezdésében az „OKK” szövegrész helyé-
be az „OKBI, OKI, OÉTI” szöveg, valamint a „városi”
szövegrész helyébe a „kistérségi” szöveg,

m) 30. §
ma) (2) és (4) bekezdésében az „OKK–OKBI-nek”

szövegrész helyébe az „OKBI-nek” szöveg,
mb) (2) bekezdésében az „a közösségi rendelet” szö-

vegrész helyébe az „az 1451/2007/EK bizottsági rendelet”
szöveg,

mc) (6) bekezdésében a „90 napon” szövegrészek
helyébe a „2 éven” szöveg,

md) (10) bekezdésének felvezetõ szövegében és a) pont-
jában az „a közösségi rendelet 4a.” szövegrész helyébe az „az
1451/2007/EK bizottsági rendelet 5.” szöveg
lép.

(9) Az R.
a) 2/b) számú mellékletének IX. pontjában a „– Javas-

lat a biztonsági adatlapokra, ahol szükséges (Kbtv.-ben
foglaltaknak megfelelõen)” szövegrész helyébe a „– Ja-
vaslat a biztonsági adatlapokra, ahol szükséges (az
1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben
foglaltaknak megfelelõen)” szöveg lép,

b) 8. számú melléklete 6. Az irtószerek felhasználása
pontjának

ba) 16–17. és 19. b)–c) alpontjában a „városi (fõvárosi
kerületi)” szövegrész helyébe a „kistérségi” szöveg lép,

bb) 19. b) alpontjában az „az illetékes megyei (fõvá-
rosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ állomás-
nak, illetve a takarmányellenõrzõ szervezetnek” szöveg-
rész helyébe az „a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
illetékes szervének” szöveg lép,

c) 9. számú mellékletének
ca) címében az „A fogyasztásra szánt ivóvíz” szöveg-

rész helyébe az „Az emberek és állatok általi fogyasztásra
szánt ivóvíz” szöveg lép,

cb) 10. pontjában a „Biztonságtechnikai Adatlap” szö-
vegrész helyébe az „A 21. § (2) bekezdésében említett biz-
tonsági adatlap” szöveg lép,

d) 10. számú melléklete szerinti Igazolás a „Telephely
címe:” sort követõen az „A biocid termék megnevezése:”
és a „Terméktípus:” sorokkal egészül ki,

e) 11. számú melléklete szerinti Igazolás a „Telephely
címe:” sort követõen az „A hatóanyag(ok) megnevezése
(szabadnév):”, a „Kémiai megnevezés (IUPAC név):”,
a „CAS-szám:”, valamint az „EC-szám:” sorokkal egészül ki.

11. §

(1) E rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:

a) a Bizottság 2006/50/EK irányelve (2006. május 29.)
a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv IV.A. és IV.B. mel-
lékletének módosításáról,

b) a Bizottság 2006/140/EK irányelve (2006. decem-
ber 20.) a szulfuril-fluorid hatóanyagként való felvétele
tekintetében a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv I. mellékletének módosításáról,

c) a Bizottság 2007/20/EK irányelve (2007. április 3.)
a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellék-
letének a diklofluanid hatóanyagként való felvétele tekin-
tetében történõ módosításáról,

d) a Bizottság 2007/69/EK irányelve (2007. novem-
ber 29.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
I. mellékletének a difetialon hatóanyagként való felvétele
tekintetében történõ módosításáról,

e) a Bizottság 2007/70/EK irányelve (2007. novem-
ber 29.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
IA. mellékletének a szén-dioxid hatóanyagként való felvé-
tele tekintetében történõ módosításáról.

(2) Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek vég-
rehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Bizottság 1451/2007/EK rendelete (2007. decem-
ber 4.) a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló
98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikké-
nek (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram
második szakaszáról,

b) az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK ren-
delete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról,
értékelésérõl, engedélyezésérõl és korlátozásáról (REACH),
az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az
1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK
tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a
76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK,
a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon
kívül helyezésérõl, IV. cím és II. melléklet.

Dr. Székely Tamás s. k., Gráf József s. k.,
egészségügyi miniszter földmûvelésügyi és vidékfejlesztési

miniszter

Szabó Imre s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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1. számú melléklet a 21/2008. (V. 22.) EüM–FVM–KvVM együttes rendelethez

1. Az R. 1. számú mellékletének címéhez tartozó lábjegyzet elmarad.

2. Az R. 1. számú melléklete a következõ táblázattal és a hozzá tartozó jelmagyarázattal egészül ki:
„Jelmagyarázat:
(1) Nem vonatkozik a több hatóanyagot is tartalmazó termékekre, amelyek esetében a 16. § (3) bekezdésének való megfelelés határideje az egyes hatóanyagokra

vonatkozó rendelkezésekben meghatározott határidõk közül a legkésõbbi.
(2) A 6. számú mellékletben elõírt közös elvek alkalmazásához az értékelõ jelentések tartalma és következtetései a Bizottság internetes honlapján olvashatók:

http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

Sorszám Közhasználatú név IUPAC-név, azonosító számok

A hatóanyag
minimális tisztasága
a forgalomba hozott

biocid termékben

A felvétel napja
A 16. § (3) bekez-
désének való meg-
felelés határideje(1)

A felvétel lejárta
Termék-

típus
Különös rendelkezések(2)

1. szulfuril-fluorid szulfuril-difluorid
EK-szám: 220-281-5
CAS-szám: 2699-79-8

> 994 g/kg 2009. január 1. 2010.
december 31.

2018.
december 31.

8 Az engedély a következõ
feltételekkel adható ki:
1. A terméket csak olyan
szakembernek szabad
eladni és csak olyan
szakember használhatja,
aki e célból megfelelõ
szakképzésben részesült.
2. A termék alkalmazását
végzõ személyek és a
közelben tartózkodók
védelme érdekében meg-
felelõ kockázatcsökkentõ
intézkedéseket kell alkal-
mazni.
3. A távoli troposzférá-
ban kialakuló szulfuril-
fluorid-koncentráció
figyelemmel kísérésérõl
szóló jelentést az engedé-
lyek jogosultjai 2009.
január 1-jétõl ötévenként
kötelesek eljuttatni
közvetlenül az Európai
Bizottságnak.”
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3. Az R. 1. számú melléklete szerinti táblázat a következõ új 2. sorral egészül ki:

„2. diklofluanid N-(diklór-fluormetil-
tio)-N’N’-dimetil-N-fe-
nilszulfamid
EK-szám: 214-118-7
CAS-szám: 1085-98-9

>96% m/m 2009. március 1. 2011.
február 28.

2019.
február 28.

8 Az engedély a következõ
feltételekkel adható ki:
1. Az ipari és/vagy fog-
lalkozásszerû felhasz-
nálásra engedélyezett
termékeket megfelelõ
egyéni védõeszközökkel
kell használni.
2. A talaj esetében meg-
állapított kockázatokat
tekintetbe véve megfele-
lõ kockázatcsökkentõ
intézkedéseket kell hozni
a talaj védelmére.
3. Az ipari felhasználásra
engedélyezett termékek
címkéin és/vagy bizton-
sági adatlapjain fel kell
tüntetni, hogy a frissen
kezelt faárut a kezelést
követõen folyadékot át
nem eresztõ, szilárd alj-
zatú helyen kell tárolni
a talajba irányuló közvet-
len veszteségek elkerü-
lése érdekében, valamint
azt, hogy a kiszivárgott
szerfelesleget újrafel-
használás vagy ártalmat-
lanítás céljából össze kell
gyûjteni.”
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4. Az R. 1. számú melléklete szerinti táblázat a következõ új 3. sorral egészül ki:

„3. difetialon 3-[3-(4’-bróm-[l,1’-bife-
nil]-4-il)-1,2,3,4-tet-
ra-hidronaftalen-1-il]
-4-hidroxi-2H-1-benzo-
pirán-2-on
EK-szám: nem áll rendel-
kezésre
CAS-szám: 104653-34-1

976 g/kg 2009.
november 1.

2011.
október 31.

2014.
október 31.

14 Tekintettel arra, hogy a
hatóanyag potenciálisan
a környezetben tartósan
megmaradó, biológiailag
felhalmozódó és mér-
gezõ, vagy a környe-
zetben nagyon tartósan
megmaradó és biológiai-
lag nagyon felhalmozódó
tulajdonságokkal rendel-
kezik, a hatóanyagot az
e mellékletbe való felvé-
telének megújítása elõtt
a 10. § (6) bekezdés
b) pontjával összhangban
összehasonlító kockázat-
értékelésnek kell alávet-
ni. Az engedélyeket
a következõ feltételekkel
kell kiadni:
1. A hatóanyag névleges
koncentrációja a termék-
ben nem haladhatja meg
a 0,0025 tömegszázalé-
kot, és csak használatra
kész csalétkek engedé-
lyezhetõk.
2. A termékeknek riasztó
anyagot és adott esetben
festékanyagot kell tartal-
mazniuk.
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3. A termékek nem hasz-
nálhatók porozószerként.
4. Minimálisra kell csök-
kenteni az emberek,
a nem célzott állatok és
a környezet elsõdleges és
másodlagos expozícióját
minden rendelkezésre
álló és megfelelõ kocká-
zatcsökkentõ intézkedés
megfontolása és megho-
zatala révén. Többek
között ide tartozik a ter-
mék kizárólag foglalko-
zásszerû használatra való
korlátozása, a kiszerelés
mennyisége felsõ határá-
nak meghatározása, vala-
mint az illetéktelen
felnyitás ellen védett és
biztosított, az erre a célra
szolgáló szerelvények
használatára vonatkozó
kötelezettség megállapí-
tása.”
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2. számú melléklet a 21/2008. (V. 22.) EüM–FVM–KvVM együttes rendelethez

1. Az R. 1/a) számú mellékletének címéhez tartozó lábjegyzet elmarad.

2. Az R. 1/a) számú melléklete a következõ táblázattal és a hozzá tartozó jelmagyarázattal egészül ki:
„Jelmagyarázat:
(1) Nem vonatkozik a több hatóanyagot is tartalmazó termékekre, amelyek esetében a 16. § (3) bekezdésének való megfelelés határideje az egyes hatóanyagokra

vonatkozó rendelkezésekben meghatározott határidõk közül a legkésõbbi.
(2) A 6. számú mellékletben elõírt közös elvek alkalmazásához az értékelõ jelentések tartalma és következtetései a Bizottság internetes honlapján olvashatók:

http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

Sorszám Közhasználatú név IUPAC-név, azonosító számok

A hatóanyag
minimális tisztasága
a forgalomba hozott

biocid termékben

A felvétel napja
A 16. § (3) bekez-

désének való megfele-
lés határideje(1)

A felvétel lejárta
Termék-

típus
Különös rendelkezések(2)

1. szén-dioxid szén-dioxid
EK-szám: 204-696-9
CAS-szám: 124-38-9

990 ml/l 2009.
november 1.

2011.
október 31.

2019.
október 31.

14 Kizárólag használatkész,
zárszerkezettel ellátott
gáztartályban való fel-
használásra.”
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3. számú melléklet
a 21/2008. (V. 22.) EüM–FVM–KvVM

együttes rendelethez

„4/a) számú melléklet
a 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM

együttes rendelethez

AZ AKTÍV HATÓANYAGOK ADATAI

MIKROORGANIZMUSOK, BELEÉRTVE
A VÍRUSOKAT ÉS A GOMBÁKAT IS

1. E melléklet alkalmazásában mikroorganizmusnak
minõsülnek a vírusok és a gombák is. A biológiai védeke-
zésre használt mikroorganizmusokra vonatkozó dokumen-
tációnak legalább „A dokumentációra vonatkozó követel-
mények” címszó alatt felsorolt valamennyi követelményre
ki kell terjednie. Az 1. vagy az 1/a) számú mellékletbe tör-
ténõ felvétel céljából benyújtott dokumentációban minden
mikroorganizmusról a szakirodalomban rendelkezésre
álló minden lényeges ismeretet és információt meg kell
adni. Különösen fontosak a mikroorganizmusok azonosí-
tásával és jellemzésével kapcsolatos információk, ideértve
a hatásmechanizmusra vonatkozókat is; ezeket feltétlenül
meg kell adni az I–IV. szakaszban, mert ezek adnak alapot
az emberi egészségre gyakorolt potenciális következmé-
nyek és a környezeti hatások értékeléséhez.

2. Ha a mikroorganizmus természetébõl adódóan nem
szükséges információkat megadni, a 8. § (7) bekezdése
szerint kell eljárni.

3. A 11. § szerinti dokumentációt a mikroorganizmus
törzsének szintjén kell összeállítani, kivéve akkor, ha a be-
nyújtott adatok alapján megállapítható, hogy a faj minden
jellemzõjét tekintve kellõen homogén, vagy a kérelmezõ
a 8. § (7) bekezdése alapján egyéb indokot ad elõ.

4. Ha a mikroorganizmus külön jogszabály alapján gén-
technológiával módosítottnak minõsül, akkor be kell nyúj-
tani a géntechnológiai környezeti kockázat értékelés egy
példányát is.

5. Ha ismeretes, hogy a biocid termék hatása részben
vagy teljes egészében toxinnak vagy metabolitnak tulajdo-
nítható, továbbá ha nagy mennyiségben várható maradék-
képzõdés olyan toxinokból vagy metabolitokból, amelyek
nem kötõdnek a biológiai védekezésre használt mikroor-
ganizmus hatásmechanizmusához, akkor a 2/a) számú
mellékletben, valamint ha ott elõ van írva, a 3/a) számú
melléklet vonatkozó részeiben meghatározott követelmé-
nyeknek megfelelõen a toxinról vagy a metabolitról is kell
dokumentációt benyújtani.

A dokumentációra vonatkozó követelmények

FEJEZETEK
I. A mikroorganizmus azonosító adatai
II. A mikroorganizmus biológiai tulajdonságai
III. A mikroorganizmusra vonatkozó további infor-

mációk
IV. Analitikai módszerek
V. Hatás az emberek egészségére
VI. Maradékok a kezelt anyagban, élelmiszerben és

takarmányban, illetve felületükön
VII. A mikroorganizmus sorsa és viselkedése a környe-

zetben
VIII. Hatások a nem célzott szervezetekre
IX. Osztályozás és címkézés
X. Az I–IX. szakasz összefoglalása és értékelése,

a kockázatértékelés következtetései és ajánlások

Az elõzõekben megjelölt kérdéskörökben a következõ
adatokat kell benyújtani.

I. A MIKROORGANIZMUS AZONOSÍTÓ ADATAI

1.1. Kérelmezõ
1.2. Gyártó
1.3. A név és a faj leírása, a törzs jellemzése
1.3.1. A mikroorganizmus közhasználatú neve (alter-

natív és elavult nevek is)
1.3.2. Rendszertani név és törzs, megjelölve, hogy

törzsvariánsról, mutáns törzsrõl vagy géntechnológiával
módosított szervezetrõl (GMO-ról) van-e szó; vírusok ese-
tén az anyag, a szerotípus, a törzs vagy a mutáns rendszer-
tani elnevezése

1.3.3. Törzsgyûjtemény és a tenyészet referenciaszá-
ma, ahol a tenyészetet õrzik

1.3.4. Módszerek, eljárások és kritériumok a mikroor-
ganizmus azonosítására és jelenlétének megállapítására
(pl. morfológiai, biokémiai, szerológiai stb.)

1.4. A formuláció elõállításához felhasznált anyagok
specifikációja

1.4.1. A tartalmazott mikroorganizmus mennyisége
1.4.2. A mikroorganizmusokat szennyezõ anyagok és

adalékok megnevezése és mennyisége
1.4.3. A tételek analitikai profilja

II. A MIKROORGANIZMUS BIOLÓGIAI TULAJ-
DONSÁGAI

2.1. A mikroorganizmus eredete és alkalmazásai. Ter-
mészetes elõfordulása és földrajzi megoszlása

2.1.1. Történeti háttér
2.1.2. Eredet és természetes elõfordulás
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2.2. A célszervezet(ek) adatai

2.2.1. A célszervezet(ek) leírása

2.2.2. Hatásmechanizmus

2.3. A gazdaszervezetek specificitási tartománya és
a célszervezettõl eltérõ fajokra gyakorolt hatás

2.4. A mikroorganizmus fejlõdésének szakaszai/élet-
ciklusa

2.5. Fertõzõképesség, szétszóródási és telepképzési ké-
pesség

2.6. Viszony az ismert növényi, állati vagy emberi kór-
okozókkal

2.7. Genetikai stabilitás és befolyásoló tényezõi

2.8. Információk a metabolitok (elsõsorban a toxinok)
képzésérõl

2.9. Antibiotikumok és egyéb antimikrobiális ható-
anyagok

2.10. Ellenálló képesség a környezeti tényezõkkel
szemben

2.11. Hatás anyagokra és termékekre

III. A MIKROORGANIZMUSRA VONATKOZÓ
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

3.1. Funkció

3.2. Tervezett alkalmazási terület

3.3. Terméktípus(ok) és felhasználási kategóriák, ame-
lyekre vonatkozóan kérik a mikroorganizmus felvételét
az 1., 1/a) vagy 1/b) számú mellékletbe

3.4. Gyártási eljárás és minõség-ellenõrzés

3.5. Adatok rezisztencia elõfordulásáról vagy kialaku-
lásának lehetõségérõl a célszervezet(ek)ben

3.6. Módszerek a mikroorganizmus-oltótörzs virulen-
ciája csökkenésének megelõzésére

3.7. Javasolt módszerek és óvintézkedések a kezelésre,
tárolásra, szállításra vonatkozóan és tûz esetére

3.8. A megsemmisítés vagy a mentesítés eljárásai

3.9. Intézkedések baleset esetére

3.10. Hulladékkezelési eljárások

3.11. A biológiai védekezésre használt mikroorganiz-
mus nyomon követésének terve, beleértve kezelését, táro-
lását, szállítását és felhasználását is

IV. ANALITIKAI MÓDSZEREK

4.1. Analitikai módszerek a mikroorganizmus elemzé-
sére annak elõállításkori állapotában

4.2. Módszerek az (életképes vagy életképtelen) mara-
dékok kimutatására és mennyiségének meghatározására

V. HATÁS AZ EMBEREK EGÉSZSÉGÉRE

I. FOKOZAT

5.1. Alapvetõ információk

5.1.1. Orvosi adatok

5.1.2. Az elõállítást végzõ üzem dolgozóinak orvosi
felügyelete

5.1.3. Szenzibilizációra/allergiára vonatkozó megfi-
gyelések

5.1.4. Közvetlen megfigyelések, például klinikai esetek

5.2. Alapvetõ vizsgálatok

5.2.1. Szenzibilizáció

5.2.2. Akut toxicitás, kórokozási képesség és fertõzõ-
képesség

5.2.2.1. Akut orális toxicitás, kórokozási képesség és
fertõzõképesség

5.2.2.2. Akut inhalációs toxicitás, kórokozási képesség
és fertõzõképesség

5.2.2.3. Intraperitoneális/szubkután egyszeri dózis

5.2.3. In vitro genotoxicitási vizsgálat

5.2.4. Sejttenyésztési vizsgálat

5.2.5. Információk a rövid távú toxicitásról és kóroko-
zási képességrõl

5.2.5.1. Az ismételt belégzés egészségi következményei

5.2.6. Javasolt kezelés: elsõsegélynyújtás, orvosi kezelés

5.2.7. Emberekkel és egyéb emlõsökkel szembeni kór-
okozási képesség és fertõzõképesség immunszupresszió
esetén

I. FOKOZAT VÉGE

II. FOKOZAT

5.3. Specifikus toxicitási, kórokozási képességi és fer-
tõzõképességi vizsgálatok

5.4. Genotoxicitás: in vivo vizsgálatok szomatikus sej-
teken

5.5. Genotoxicitás: in vivo vizsgálatok csírasejteken

II. FOKOZAT VÉGE

5.6. Az emlõsökkel szembeni toxicitás, kórokozási ké-
pesség és fertõzõképesség összefoglalása, általános érté-
kelés

VI. MARADÉKOK A KEZELT ANYAGBAN,
ÉLELMISZERBEN ÉS TAKARMÁNYBAN, ILLETVE
FELÜLETÜKÖN

6.1. Perzisztencia és a szaporodás valószínûsége a
kezelt anyagokban, élelmiszerekben és takarmányokban,
illetve felületükön
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6.2. További információk
6.2.1. Életképtelen maradékok
6.2.2. Életképes maradékok
6.3. A kezelt anyagokban, élelmiszerben és takarmány-

ban, illetve felületükön képzõdõ maradékok összefogla-
lása és értékelése

VII. A MIKROORGANIZMUS SORSA ÉS VISEL-
KEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

7.1. Perzisztencia és szaporodás
7.1.1. Talaj
7.1.2. Víz
7.1.3. Levegõ
7.2. Mobilitás
7.3. A mikroorganizmus környezeti sorsának és visel-

kedésének összefoglalása és értékelése

VIII. HATÁSOK A NEM CÉLZOTT SZERVEZE-
TEKRE

8.1. Hatások madarakra
8.2. Hatások vízi szervezetekre
8.2.1. Hatások halakra
8.2.2. Hatások édesvízi gerinctelenekre
8.2.3. Hatások az algák növekedésére
8.2.4. Hatások növényekre, az algák kivételével
8.3. Hatások méhekre
8.4. Hatások ízeltlábúakra, a méhek kivételével
8.5. Hatások földigilisztára
8.6. Hatások a talajban élõ mikroorganizmusokra
8.7. További vizsgálatok
8.7.1. Szárazföldi növények
8.7.2. Emlõsök
8.7.3. Egyéb releváns fajok és folyamatok
8.8. A nem célzott szervezetekre gyakorolt hatások

összefoglalása és értékelése

IX. OSZTÁLYOZÁS ÉS CÍMKÉZÉS

A dokumentációhoz indokolt javaslatokat kell mellé-
kelni arról, hogy a mikroorganizmus formájában megjele-
nõ hatóanyagot a biológiai tényezõk hatásának kitett mun-
kavállalók egészségének védelmérõl szóló 61/1999.
(XII. 1.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti kocká-
zati csoportok közül melyikbe kell besorolni, és jelezni
kell, hogy a kérdéses terméket meg kell-e jelölni az emlí-
tett rendelet 2. számú mellékletében meghatározott, a bio-
lógiai veszélyre utaló jelzéssel.

X. AZ I–IX. SZAKASZ ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS
ÉRTÉKELÉSE, A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS KÖVET-
KEZTETÉSEI ÉS AJÁNLÁSOK”

4. számú melléklet
a 21/2008. (V. 22.) EüM–FVM–KvVM

együttes rendelethez

„4/b) számú melléklet
a 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM

együttes rendelethez

A BIOCID TERMÉKEK ADATAI

MIKROORGANIZMUSOK, BELEÉRTVE
A VÍRUSOKAT ÉS A GOMBÁKAT IS

1. E melléklet alkalmazásában mikroorganizmusnak
minõsülnek a vírusok és a gombák is. Ez a melléklet adat-
szolgáltatási követelményeket ad meg a mikroorganiz-
mus-készítményeken alapuló biocid termékek engedélye-
zéséhez. Minden olyan, mikroorganizmust tartalmazó
készítményen alapuló biocid termékrõl, amelyre a kérelem
vonatkozik, a szakirodalomban rendelkezésre álló minden
lényeges ismeretet és információt meg kell adni. Különö-
sen fontosak a biocid termék egyes összetevõinek azonosí-
tásával és jellemzésével kapcsolatos információk; ezeket
feltétlenül meg kell adni az I–IV. szakaszban, mert ezek
adnak alapot az emberi egészségre gyakorolt lehetséges
következmények és a környezeti hatások értékeléséhez.

2. Ha a biocid termék természetébõl adódóan nem szük-
séges információkat megadni, a 8. § (7) bekezdése szerint
kell eljárni.

3. Az információk elõállíthatók meglévõ adatokból, ha
a kérelmezõ ezt az eljáró hatóság számára kielégítõ módon
megindokolja. Az állatkísérletek számának csökkentése
érdekében a lehetõ legnagyobb terjedelemben fel kell
használni különösen a veszélyes anyagok osztályozására,
csomagolására és címkézésére vonatkozó külön jogszabá-
lyok rendelkezéseit.

4. Kísérletek esetén a II. szakasznak megfelelõen részle-
tes leírást (specifikációt) kell adni a felhasznált anyagról és
szennyezõdéseirõl. A biocid termék összes toxikológiai,
illetve ökotoxikológiai szempontból lényeges összetevõje
tekintetében szükség szerint megkövetelhetõ a 2/b) és
a 3/b) számú mellékletben elõírt adatok megadása is, külö-
nösen akkor, ha az összetevõk a 2. § e) pontja értelmében
egyéb káros anyagnak minõsülnek.

5. Új készítmény esetén elfogadható a 4/a) számú mel-
léklet alapján történõ extrapolálás, amennyiben a kérelme-
zõ értékeli az összetevõk valamennyi lehetséges hatását,
különösen kórokozási képességét és fertõzõképességét.
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A dokumentációra vonatkozó követelmények

FEJEZETEK

I. A biocid termék azonosító adatai

II. A biocid termék fizikai, kémiai és mûszaki tulajdon-
ságai

III. Alkalmazási adatok

IV. A biocid termékekre vonatkozó további adatok

V. Analitikai módszerek

VI. Hatékonysági adatok

VII. Hatás az emberek egészségére

VIII. Maradékok a kezelt anyagban, élelmiszerben és
takarmányban, illetve felületükön

IX. A biocid termék sorsa és viselkedése a környezetben
X. Hatások a nem célzott szervezetekre

XI. A biocid termék osztályozása, csomagolása és cím-
kézése

XII. Az I–XI. szakasz összefoglalása és értékelése,
a kockázatértékelés következtetései és ajánlások

Az elõzõekben megjelölt kérdéskörökben a következõ
adatokat kell benyújtani.

I. A BIOCID TERMÉK AZONOSÍTÓ ADATAI

1.1. Kérelmezõ

1.2. A biocid termék és a mikroorganizmus(ok) gyártója
1.3. Kereskedelmi név vagy javasolt kereskedelmi név

és a gyártónak a biocid termékre vonatkozó gyártmányfej-
lesztési kódszáma

1.4. Részletes kvantitatív és kvalitatív információk a
biocid termék összetételérõl

1.5. A biocid termék fizikai állapota és jellege

1.6. Funkció

II. A BIOCID TERMÉK FIZIKAI, KÉMIAI ÉS MÛ-
SZAKI TULAJDONSÁGAI

2.1. Megjelenés (szín és szag)

2.2. Tárolási stabilitás és eltarthatóság

2.2.1. A fény, a hõmérséklet és a páratartalom hatása
a biocid termék mûszaki tulajdonságaira

2.2.2. Egyéb, a stabilitást befolyásoló tényezõk

2.3. Robbanóképesség és oxidáló képesség

2.4. Lobbanáspont és a tûzveszélyességre vagy az ön-
gyulladásra utaló egyéb adatok

2.5. Savasság, lúgosság és pH-érték

2.6. Viszkozitás és felületi feszültség

2.7. A biocid termék mûszaki jellemzõi

2.7.1. Nedvesíthetõség

2.7.2. Tartós habképzõdés

2.7.3. Szuszpendálhatóság, a szuszpenzió stabilitása

2.7.4. Nedves szitás és száraz szitás vizsgálat

2.7.5. Szemcseméret-eloszlás (hinthetõ és nedvesíthetõ
por, szemcsés anyag), por- és finomszemcse-tartalom
(szemcsés anyag), koptathatóság és morzsalékonyság
(szemcsés anyag)

2.7.6. Emulgeálhatóság és újraemulgeálhatóság, az
emulzió stabilitása

2.7.7. Folyékonyság, önthetõség (öblíthetõség) és ki-
porzás

2.8. Fizikai, kémiai és biológiai összeférhetõség egyéb
termékekkel, beleértve olyan biocid termékeket is, ame-
lyekkel a terméket együttes felhasználásra engedélyeztetik
vagy vétetik nyilvántartásba

2.8.1. Fizikai összeférhetõség

2.8.2. Kémiai összeférhetõség

2.8.3. Biológiai összeférhetõség

2.9. A biocid termék fizikai, kémiai és mûszaki tulaj-
donságainak összefoglalása és értékelése

III. ALKALMAZÁSI ADATOK

3.1. Tervezett alkalmazási terület

3.2. Hatásmechanizmus

3.3. A tervezett felhasználás részletei

3.4. Az alkalmazás dózisa

3.5. A felhasznált anyag (például hígított permet vagy
csalétek) mikroorganizmus-tartalma

3.6. Az alkalmazás módja

3.7. Az alkalmazások száma és ütemezése, a védelem
idõtartama

3.8. Szükséges várakozási idõ vagy egyéb óvintézke-
dések az emberek és az állatok egészségére, valamint a
környezetre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében

3.9. Javasolt használati utasítás

3.10. Felhasználók kategóriája

3.11. Adatok a rezisztencia kialakulásának lehetõségére

3.12. Hatások a biocid termékkel kezelt anyagokra és
termékekre

IV. A BIOCID TERMÉKEKRE VONATKOZÓ
TOVÁBBI ADATOK

4.1. Csomagolás és a biocid termék összeférhetõsége
a javasolt csomagolóanyagokkal

4.2. Eljárások a biocid termék kijuttatásához használt
készülék tisztítására
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4.3. Kezelés után a kezelt területre való újbóli belépés
várakozási ideje, a szükséges várakozási idõk vagy más
óvintézkedések az emberek, a haszonállatok és a környe-
zet védelmére

4.4. Javasolt módszerek és óvintézkedések a kezelésre,
tárolásra, szállításra vonatkozóan és tûz esetére

4.5. Intézkedések baleset esetén

4.6. Eljárások a biocid termék és csomagolása meg-
semmisítésére vagy mentesítésére

4.6.1. Ellenõrzött elégetés

4.6.2. Egyéb

4.7. A biológiai védekezésre használt mikroorganiz-
mus és egyéb, a biocid termékben lévõ mikroorganizmu-
sok nyomon követésének terve, beleértve kezelésüket,
tárolásukat, szállításukat és felhasználásukat is

V. ANALITIKAI MÓDSZEREK

5.1. A biocid termék analízisének módszerei

5.2. Módszerek a maradékok kimutatására és mennyi-
ségük meghatározására

VI. HATÉKONYSÁGI ADATOK

VII. HATÁS AZ EMBEREK EGÉSZSÉGÉRE

7.1. Alapvetõ akut toxicitási vizsgálatok

7.1.1. Akut orális toxicitás

7.1.2. Akut inhalációs toxicitás

7.1.3. Akut dermális toxicitás

7.2. További akut toxicitási vizsgálatok

7.2.1. Bõrirritáció

7.2.2. Szemirritáció

7.2.3. Bõrszenzibilizáció

7.3. Expozíciós adatok

7.4. Rendelkezésre álló toxikológiai adatok a ható-
anyagnak nem minõsülõ összetevõkre

7.5. További vizsgálatok a biocid termékek kombiná-
cióira

7.6. Az emberi egészségre gyakorolt hatások összefog-
lalása és értékelése

VIII. MARADÉKOK A KEZELT ANYAGBAN,
ÉLELMISZERBEN ÉS TAKARMÁNYBAN, ILLETVE
FELÜLETÜKÖN

IX. A BIOCID TERMÉK SORSA ÉS VISELKEDÉSE
A KÖRNYEZETBEN

X. HATÁSOK A NEM CÉLZOTT SZERVEZE-
TEKRE

10.1. Hatások madarakra

10.2. Hatások vízi szervezetekre

10.3. Hatások méhekre

10.4. Hatások ízeltlábúakra, a méhek kivételével

10.5. Hatások földigilisztára

10.6. Hatások a talajban élõ mikroorganizmusokra

10.7. További vizsgálatok további fajokon vagy részle-
tesebb vizsgálatok például egyes nem célzott szerveze-
teken

10.7.1. Szárazföldi növények

10.7.2. Emlõsök

10.7.3. Egyéb releváns fajok és folyamatok

10.8. A nem célzott szervezetekre gyakorolt hatások
összefoglalása és értékelése

XI. A BIOCID TERMÉK OSZTÁLYOZÁSA,
CSOMAGOLÁSA ÉS CÍMKÉZÉSE

A biocid termék osztályozására és címkézésére vonat-
kozóan a 20. §-t és a Kbtv.-t, valamint a Vhr.-t kell alkal-
mazni. Az osztályozás a veszélyességi kategória vagy
kategóriák leírásából és az egyes veszélyes tulajdonságok-
hoz tartozó, a kockázatra utaló R-mondatokból áll. Az
osztályozás alapján javaslatot kell adni a címkézésre, ezen
belül különösen a veszélyjelekre és veszélyszimbólumok-
ra, a kockázatra utaló R-mondatokra és a biztonságos
használatra utaló S-mondatokra. Az osztályozásra és
a címkézésre a biocid termékben található vegyi anya-
gokra tekintettel kell javaslatot tenni. Szükség szerint
OTH–OKBI rendelkezésére kell bocsátani a javasolt cso-
magolás mintadarabjait.

A dokumentációhoz indokolt javaslatot kell mellékelni
arról, hogy a terméket a biológiai tényezõk hatásának
kitett munkavállalók egészségének védelmérõl szóló
61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti
kockázati csoportok közül melyikbe kell besorolni, és
jelezni kell, hogy a kérdéses terméket meg kell-e jelölni az
említett rendelet 2. számú mellékletében meghatározott,
a biológiai veszélyre utaló jelzéssel.

XII. AZ I–XI. SZAKASZ ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS
ÉRTÉKELÉSE, A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS KÖVET-
KEZTETÉSEI ÉS AJÁNLÁSOK”
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III. rész HATÁROZATOK

Az Országgyûlés határozatai

Az Országgyûlés
56/2008. (V. 22.) OGY

határozata

az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló

14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról*

Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tiszt-
ségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló
14/2006. (V. 31.) OGY határozat a következõk szerint mó-
dosul:

Az Országgyûlés

az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságba

dr. Avarkeszi Dezsõ helyett
dr. Csiha Juditot,

az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságba

Korózs Lajos helyett
dr. Vidorné dr. Szabó Györgyit,

az Önkormányzati és területfejlesztési bizottságba

Jauernik István helyett
Gy. Németh Erzsébetet

a bizottság elnökévé,

az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságba

dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi helyett
Winkfein Csabát

a bizottság alelnökévé,

az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságba

dr. Csiha Judit helyett
dr. Varga Lászlót,

az Európai ügyek bizottságába

dr. Molnár Csaba helyett
dr. Szanyi Tibort,

* A határozatot az Országgyûlés a 2008. május 19-i ülésnapján fogadta el.

az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságba

Winkfein Csaba helyett
Bókay Endrét,

az Önkormányzati és területfejlesztési bizottságba

Gy. Németh Erzsébet helyett
dr. Lamperth Mónikát

a bizottság tagjává

megválasztja.

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Móring József Attila s. k., Nyakó István s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés
57/2008. (V. 22.) OGY

határozata
a Nemzeti Fenntartható Fejlõdési Tanács közjogi

jogállásáról, jogkörérõl, összetételérõl
és feladatairól, valamint mûködési kereteirõl*

Az Országgyûlés a 100/2007. (XI. 14.) OGY határozat
alapján létrehozott Nemzeti Fenntartható Fejlõdési Tanács
(a továbbiakban: Tanács) közjogi jogállásáról, jogkörérõl,
összetételérõl és feladatairól, valamint mûködési keretei-
rõl a következõk szerint határoz:

1. A Tanács jogállása: a Tanács a fenntartható fejlõdés
kérdéskörében az Országgyûlés által létrehozott egyezte-
tõ, véleményezõ, javaslattevõ testület.

2. A Tanács jogköre: a Tanács az Országgyûlés, továb-
bá saját kezdeményezésére napirendre tûzött kérdéseket
vitatja meg, s azokra vonatkozóan kialakítja véleményét,
s azt javaslat, ajánlás vagy állásfoglalás formájában közzé-
teszi.

3. A Tanács összetétele:

3.1. A Tanács elnöke – a 100/2007. (XI. 14.) OGY hatá-
rozat alapján – az Országgyûlés mindenkori elnöke.
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3.2. Társelnökök: a Tanácsnak négy társelnöke van. Az
Országgyûlés felkéri a Kormányt, hogy egy tagját delegál-
ja a Tanács egyik társelnökének. Három társelnököt a
Tanács tagjai maguk közül választanak oly módon, hogy 1
társelnökre a Magyar Tudományos Akadémia, 1 társel-
nökre az ellenzéki parlamenti pártok képviselõcsoportjai
és 1 társelnökre a civil szervezetek delegáltjai tesznek ja-
vaslatot.

3.3. A Tanács tagjainak delegálására az Országgyû-
lés felkéri a következõ szervezeteket: a parlamenti pár-
tok képviselõcsoportjait (1 fõ képviselõcsoportonként),
a Magyar Tudományos Akadémiát (3 fõ), a gazdasági
kamarákat (2 fõ), az egyházakat (2 fõ), a szakszerveze-
teket (2 fõ), a munkaadói szervezeteket (2 fõ), az önkor-
mányzati szövetségeket (2 fõ), a Mûszaki és Természet-
tudományi Egyesületek Szövetségét (1 fõ), a Magyar
Rektori Konferenciát (1 fõ), a szociális ügyekkel, illetve
egészségüggyel foglalkozó civil szervezeteket (2 fõ), a
nemzeti és etnikai kisebbségi szervezeteket (2 fõ), a kör-
nyezet- és természetvédõ civil szervezeteket (2 fõ), a ré-
teg- és korosztályi civil szervezeteket (2 fõ) és az oktatá-
si és kulturális civil szervezeteket (2 fõ). Az Országgyû-
lés felkéri a Tanács elnökét, hogy szükség szerint foly-
tasson egyeztetést az e pontban érintett szervezetek kép-
viselõivel a delegálásról.

3.4. A tagokat delegáló szervezetek felelnek a tagok je-
löléséért, e tagok esetleges visszahívásáért. A civil szerve-
zetek esetében az adott tevékenységi körben mûködõ or-
szágos hatáskörû szervezetek – amelyek képviseltetni sze-
retnék magukat a Tanácsban – a maguk által elhatározott
módon választják meg delegáltjaikat.

3.5. A Tanács tagjai e tevékenységükért díjazásban
nem részesülnek.

4. A Tanács általános feladatköre, feladatai: a hazai
fenntartható fejlõdési alapelvek, célkitûzések, átfogó
feladatok meghatározásának elõsegítése, az ezzel össze-
függõ nemzetközi együttmûködés figyelembevétele, a
fenntartható fejlõdéssel foglalkozó stratégia rendszeres
megújításának és végrehajtásának elõsegítése, a vonat-
kozó tervezési és egyeztetési feladatok koordinálásának
támogatása, a nyilvánosság és a társadalmi részvétel
erõsítése.

5. A Tanács mûködési keretei:

5.1. A Tanács üléseit általában negyedévenként tartja.
Összehívását és napirendjét a Tanács elnöke – a társelnö-
kökkel együttmûködve – kezdeményezi. A Tanács üléseit
haladéktalanul, de legkésõbb egy hónapon belül össze kell
hívni, ha azt a tagjainak legalább egyharmada az elnöknél
írásban, a téma megjelölésével kezdeményezi.

5.2. A Tanács – általános feladatkörének, feladatainak
keretében – a fenntartható fejlõdéssel kapcsolatos elõter-
jesztések, hazai és nemzetközi fejleményekkel kapcsolat-
ban megfogalmazott véleményével, ajánlásainak, javasla-
tainak kidolgozásával, elõterjesztésével, illetve közreadá-
sával, illetve más módon – programok kezdeményezésé-
vel, továbbá különbözõ programokon való részvételével –
segítheti elõ a fenntartható fejlõdéssel kapcsolatos célkitû-
zések teljesülését.

5.3. A Tanács döntéseit a jelenlévõ tagok legalább két-
harmadának egyetértésével fogadja el. A Tanács döntéské-
pes, ha a tagok többsége jelen van.

5.4. A Tanács munkájának, a tagok tevékenységének
segítésére szakértõk kérhetõk fel, a Tanács ülésein – a Ta-
nács többségének egyetértésével – meghívott szakértõk ta-
nácskozási joggal részt vehetnek, de a Tanács tagjait nem
helyettesíthetik.

5.5. A Tanács állandó és eseti munkatestületeket hoz-
hat létre.

5.6. A Tanács évenként egyszer beszámol tevékenysé-
gérõl az Országgyûlésnek.

5.7. A Tanács titkársági feladatait az elnök mellett lét-
rehozott titkárság látja el. A Tanács mûködéséhez és tit-
kársági feladatainak ellátásához szükséges forrásokat az
Országgyûlés költségvetésének keretein belül kell megter-
vezni és biztosítani.

5.8. A Tanács e határozattal összhangban elkészíti a sa-
ját ügyrendjét.

6. A Tanács tevékenységét alakuló ülésével kezdi meg.
Az alakuló ülést az elnök összehívhatja, ha a felkért szer-
vezetek által kijelölt delegáltak létszáma eléri a tanács
összlétszámának 4/5-ét.

7. E határozat a közzététele napján lép hatályba, ezzel
egyidejûleg a Magyar Köztársaság hosszú távú fenntartha-
tó fejlõdésével kapcsolatos tervezési és egyeztetési folya-
mat feladatairól szóló 100/2007. (XI. 14.) OGY határozat
8. pontja, valamint 5. pontjában az „a titkársági feladatok
ellátásának biztosításáról a Kormány gondoskodik” szö-
vegrész hatályát veszti.

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Móring József Attila s. k., Nyakó István s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje
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Az Alkotmánybíróság
határozatai

Az Alkotmánybíróság
71/2008. (V. 22.) AB

végzése

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság
által aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítése tár-
gyában hozott határozat ellen benyújtott kifogás alapján
meghozta a következõ

v é g z é s t:

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság
369/2007. (IX. 12.) OVB határozata ellen benyújtott kifo-
gást érdemi vizsgálat nélkül visszautasítja.

Az Alkotmánybíróság ezt a végzését a Magyar Köz-
lönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS

I.

Az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban:
OVB) 369/2007. (IX. 12.) határozatával (a továbbiakban:
OVBh.) a magánszemély által benyújtott aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadta. Az aláírás-
gyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt: „A nyugdíjeme-
lés a nyugdíj összegétõl független, egységesített, egyenlõ-
egyforma összegben történjen?”

Az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítésének megtagadá-
sát formai, alakszerûségi okokra alapította. Megállapí-
totta, hogy a benyújtott aláírásgyûjtõ ív nem felel meg
a jogszabályi elõírásoknak, mert a beadványozó nem jelöl-
te meg egyértelmûen az aláírásgyûjtõ íven, hogy országos
népszavazást vagy népi kezdeményezést kíván-e indítani.
Megállapította továbbá, hogy az aláírásgyûjtõ ív azért sem
felel meg a jogszabályi feltételeknek, mivel azt az aláírást
gyûjtõ személy aláírása számára fenntartott helyen a bead-
vány elõterjesztõje már aláírta.

II.

A kifogás benyújtója a határozattal szemben nem fogal-
mazta meg, hogy miért tartja az OVB döntését jogszabály-
sértõnek, nem jelölt meg azzal kapcsolatban konkrét jog-

sértést. Az Alkotmánybíróság ennek alapján a beadványt
nem tekinthette érdemben elbírálható kifogásnak, mivel az
nem felel meg a törvényi követelményeknek.

Az Alkotmánybíróság a tartalmi feltételeknek meg nem
felelõ kifogást az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
XXXII. törvény 22. § (2) bekezdése, valamint a választási
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 116. §-ában és 77. §
(5) bekezdésében foglaltak alapján érdemi vizsgálat nélkül
visszautasította.

A végzés közzétételét az OVB határozatnak a Magyar
Közlönyben való megjelenésére tekintettel rendelte el az
Alkotmánybíróság.

Dr. Bihari Mihály s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k., Dr. Bragyova András s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k., Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k., Dr. Kukorelli István s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k., Dr. Lévay Miklós s. k.,
elõadó alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Paczolay Péter s. k., Dr. Trócsányi László s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 1177/H/2007.

Az Alkotmánybíróság
72/2008. (V. 22.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság
által országos népszavazás kezdeményezésére irányuló
aláírásgyûjtõ ív mintapéldánya és az azon szereplõ kérdés
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hitelesítése tárgyában hozott határozat ellen benyújtott ki-
fogás alapján meghozta a következõ

határozatot:

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság
324/2007. (IX. 12.) OVB határozatát helybenhagyja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Köz-
lönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS

I.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
(a továbbiakban: Ve.) 130. § (1) bekezdése alapján kifo-
gást nyújtottak be az Alkotmánybírósághoz az Országos
Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) 324/2007.
(IX. 12.) OVB határozata ellen, amelyben az indítványozó
az OVB határozatának megsemmisítését és az OVB új el-
járásra utasítását kéri.

Az OVB a támadott határozatában megtagadta annak,
az országos népszavazás kezdeményezésére irányuló alá-
írásgyûjtõ ívnek a hitelesítését, amelyen a következõ kér-
dés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a jogalkalmazó
szerveknek, társadalmi szervezeteknek és az érdekképvi-
seleti szerveknek az általuk képviselt és védett érdekeket,
illetõleg társadalmi viszonyokat érintõ törvények elõké-
szítése során kifejtett véleményét kötelezõ legyen össze-
foglalóan leírni a törvényjavaslatok indoklásában?”

A 324/2007. (IX. 12.) OVB határozat a Magyar Köz-
löny 120. számában 2007. szeptember 15-én jelent meg.
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a kifogást a
Ve. 130. § (1) bekezdésében elõírt módon és határidõn be-
lül, 2007. szeptember 26-án nyújtották be az OVB-hez.

Az OVB a hitelesítés megtagadását azzal indokolta,
hogy a kérdés nem felel az országos népszavazásról és
népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény
(a továbbiakban: Nsztv.) 13. § (1) bekezdésében szabályo-
zott egyértelmûség követelményének.

Az OVB álláspontja szerint a kérdés azért nem egyértel-
mû, „mert a kezdeményezõ olyan általános megfogalma-
zásokat használ, amelyek alapján nem meghatározható,
milyen szervek, szervezetek, mely törvényjavaslatokban
érintettek, milyen fórumokon ‘kifejtett véleményüket’ kell
a törvényjavaslat indokolásának elkészítése során figye-
lembe venni.”

A kifogás benyújtójának álláspontja szerint a kérdés tel-
jesen egyértelmû, mert az teljes mértékig követi a jogalko-
tásról szóló 1987. évi XI. törvény (a továbbiakban: Jat.)
20. §-ának szóhasználatát a jogszabály-elõkészítésben
való társadalmi közremûködés követelményét illetõen:

„20. § A jogalkalmazó szerveket, a társadalmi szerveze-
teket és az érdekképviseleti szerveket be kell vonni az
olyan jogszabályok tervezetének elkészítésébe, amelyek
az általuk képviselt és védett érdekeket, illetõleg társadal-
mi viszonyokat érintik.”

Több alkotmánybírósági határozatra hivatkozással rá-
mutat arra is, hogy a kérdés alapján a törvényhozó olyan
normát tud alkotni, amely a norma címzettjei által értel-
mezhetõ és megfelel az Alkotmánybíróság által a norma
világossággal kapcsolatban támasztott követelmények-
nek.

II.

Az Alkotmánybíróság a kifogásokat az Alkotmány, az
Nsztv., valamint a Ve. alábbi rendelkezései alapján vizs-
gálta meg:

1. Nsztv.:
„10. § Az Országos Választási Bizottság megtagadja az

aláírásgyûjtõ ív hitelesítését, ha
a) a kérdés nem tartozik az Országgyûlés hatáskörébe,
b) a kérdésben nem lehet országos népszavazást tarta-

ni,
c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvény-

ben foglalt követelményeknek,
d) ugyanazon tartalmú kérdésben három éven belül

eredményes országos népszavazást tartottak,
e) az aláírásgyûjtõ ív nem felel meg a választási eljárás-

ról szóló törvényben foglalt követelményeknek.”
„13. § (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy

kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmûen lehessen vá-
laszolni.”

2. Ve.:
„130. § (1) Az Országos Választási Bizottságnak az alá-

írásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés hitelesítésével
kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzététe-
lét követõ tizenöt napon belül lehet – az Alkotmánybíró-
sághoz címezve – az Országos Választási Bizottsághoz be-
nyújtani. (...)

(3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja
el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizott-
ság, illetõleg az Országgyûlés határozatát helybenhagyja,
vagy azt megsemmisíti, és az Országos Választási Bizott-
ságot, illetõleg az Országgyûlést új eljárásra utasítja.”

III.

A kifogás nem megalapozott.

Az Alkotmánybíróság hatáskörét a jelen ügyben az Al-
kotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. §
h) pontja alapján a Ve. 130. §-a határozza meg. Az Alkot-
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mánybíróság eljárása ebben a hatáskörben jogorvoslati
természetû. Az Alkotmánybíróság az OVB határozatában,
valamint a kifogásban foglaltak alapján azt vizsgálja, hogy
az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítésének megtagadása
során az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek meg-
felelõen járt-e el [63/2002. (XII. 3.) AB határozat, ABH
2002, 342, 344.]. Az Alkotmánybíróság feladatát e hatás-
körben eljárva is alkotmányos jogállásával és rendeltetésé-
vel összhangban látja el [25/1999. (VII. 7.) AB határozat,
ABH 1999, 251, 256.].

Az Alkotmánybíróság gyakorlata során több határoza-
tában értelmezte az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében a nép-
szavazásra bocsátandó kérdéssel szemben támasztott egy-
értelmûség követelményét. E határozataiban az Alkot-
mánybíróság kifejtette, hogy az egyértelmûség követelmé-
nye a népszavazáshoz való jog érvényesülésének garan-
ciája. Az egyértelmûség követelménye ebben az összefüg-
gésben azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdésnek
egyértelmûen megválaszolhatónak kell lenni. Ahhoz,
hogy a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre
egyértelmûen tudjon válaszolni, az szükséges, hogy a kér-
dés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ le-
gyen, a kérdésre „igen”-nel vagy „nem”-mel lehessen fe-
lelni (választópolgári egyértelmûség). Az eredményes
népszavazással hozott döntés az Országgyûlésnek az Al-
kotmány 19. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt jogköré-
nek – Alkotmányban szabályozott – korlátozása: az Or-
szággyûlés köteles az eredményes népszavazásból követ-
kezõ döntéseket meghozni. Ezért a kérdés egyértelmûsé-
gének megállapításakor az Alkotmánybíróságnak vizsgál-
nia kell azt is, hogy a népszavazás eredménye alapján az
Országgyûlés – az akkor hatályban lévõ jogszabályok sze-
rint – el tudja-e dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötele-
zettség, ha igen milyen jogalkotásra köteles (jogalkotói
egyértelmûség). [51/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH
2001, 392, 396.; 25/2004. (VII. 7.) AB határozat, ABH
2004, 381, 386.]

Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az OVB hatá-
rozatában kifejtett indokolás helytálló.

A jogszabály elõkészítés társadalmi nyilvánosságának,
a véleménynyilvánításnak számtalan fóruma van. Az
elektronikus információ szabadságról szóló 2005. évi
XC. törvény 9–11. §-ai alapján a jogszabály tervezetek
nyilvánosak, azokra az elõkészítés szakaszában bárki ész-
revételt tehet. Az egyes ágazati törvények tételesen rendel-
keznek meghatározott társadalmi és érdekképviseleti szer-
vek véleménynyilvánításának rendjérõl. A Jat.-nak az in-
dítványozó által is idézett rendelkezése alapján a tör-
vénytervezetek készítõi gyakran a jogalkalmazók és társa-
dalmi szervek széles körét vonják be a tervezetek elõkészí-
tésébe a legkülönbözõbb módokon (értekezletek, konfe-
renciák stb.) a törvény-elõkészítés különbözõ fázisaiban.
A társadalom széles rétegeit érintõ törvénytervezetekrõl
folyó vita megjelenik a sajtó fórumokon is. A vitatott kér-

dés alapján nem állapítható meg, hogy mely szerveknek, a
törvény elõkészítésének mely szakaszában és milyen fóru-
mon kifejtett véleményét kell a törvényjavaslat indokolá-
sába foglalni. Mindezeket figyelembe véve megállapítha-
tó, hogy a kérdés nem felel meg sem a választópolgári, sem
a jogalkotói egyértelmûség követelményének. A kérdés
népszavazásra bocsátása esetén a választópolgárok nem
lehetnének tisztában azzal, hogy mirõl döntenek. A jogal-
kotó számára sem állapítható meg egyértelmûen, hogy
eredményes népszavazás esetén a kérdés alapján milyen
tartalmú törvény megalkotására lesz köteles.

Mindezeket figyelembe véve az Alkotmánybíróság
megállapította, hogy az OVB jogszerûen járt el, amikor a
kérdés hitelesítését megtagadta, így a 324/2007. (IX. 12.)
OVB határozatot, annak helyes indokai alapján helyben-
hagyta.

Az Alkotmánybíróság a határozat közzétételét az OVB
határozatnak a Magyar Közlönyben való közzétételére te-
kintettel rendelte el.

Dr. Bihari Mihály s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k., Dr. Bragyova András s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k., Dr. Kiss László s. k.,
elõadó alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k., Dr. Kukorelli István s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k., Dr. Lévay Miklós s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Paczolay Péter s. k., Dr. Trócsányi László s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 1183/H/2007.

Az Alkotmánybíróság
73/2008. (V. 22.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság
által országos népszavazás kitûzésére irányuló kezdemé-
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nyezés aláírásgyûjtõ ívének hitelesítése tárgyában hozott
határozata ellen benyújtott kifogások alapján indult eljá-
rásban meghozta az alábbi

határozatot:

1. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási
Bizottság országos népszavazás kitûzésére irányuló kez-
deményezés aláírásgyûjtõ ívének hitelesítésérõl hozott
168/2007. (VII. 18.) OVB határozatát helybenhagyja.

2. Az Alkotmánybíróság az elbírálásra alkalmatlan ki-
fogásokat érdemi vizsgálat nélkül visszautasítja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Köz-
lönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS

I.

1. A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség képviseleté-
ben dr. Orbán Viktor és a Kereszténydemokrata Néppárt
nevében dr. Semjén Zsolt 2007. július 9-én aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányát nyújtották be az Országos Választási Bi-
zottsághoz (a továbbiakban: OVB) azzal, hogy országos
népszavazást kívánnak kezdeményezni a következõ kér-
désrõl:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészségügyi közszolgál-
tató intézmények, kórházak maradjanak állami, önkor-
mányzati tulajdonban?”

Az OVB 168/2007. (VII. 18.) számú határozatában
(a továbbiakban: OVBh.) megállapította, hogy a kezdemé-
nyezõk által benyújtott aláírásgyûjtõ ív a törvényben meg-
határozott formai, valamint a népszavazásra feltenni kíván
kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget
tesz, így az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát hitelesítette.

Az OVB határozata ellen a törvény által elõírt határidõn
belül több kifogást nyújtottak be. Az érdemi elbírálásra al-
kalmas kifogásokat azok tartalmi azonosságára tekintettel
az Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróság ideiglenes
ügyrendjérõl és annak közzétételérõl szóló, módosított és
egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határo-
zat (ABH 2003, 2065.; a továbbiakban: Ügyrend) 28. §
(1) bekezdése alapján egyesítette.

2. Eljárása során az Alkotmánybíróság megállapította,
hogy a jelen ügyben szereplõ kérdéssel teljes mértékben
azonos kérdést tartalmazó népszavazási kezdeményezés
aláírásgyûjtõ ívének mintapéldányát a jelen ügyben sze-
replõ kérdés kezdeményezõi már 2006 októberében be-
nyújtották az OVB-hez. Az OVB az aláírásgyûjtõ ív min-
tapéldányát 567/2006. (XI. 20). OVB határozatával hitele-

sítette. A határozatot az Alkotmánybíróság 13/2007.
(III. 9.) AB határozatával (ABK 2007. március, 221.) hely-
benhagyta. A határozat utalt arra, hogy az Alkotmánybíró-
ság – külön indítvány alapján – a népszavazási döntések
idõbeli hatályával kapcsolatos kérdést másik eljárásban
vizsgálja.

A határozathoz kapcsolódóan a népszavazási döntések
idõbeli hatályának kérdése azzal összefüggésben merült
fel, hogy az adott ügyben szereplõ, népszavazásra feltenni
javasolt kérdéssel az Alkotmánybíróság által azonosnak
talált kérdésrõl korábban már volt egy népszavazás. Az
Országgyûlés a 46/2004. (V. 18.) OGY határozatával ren-
delte el a népszavazást, és az elrendelt népszavazást a köz-
társasági elnök 2004. december 5. napjára kitûzte. Az ügy-
döntõ népszavazás eredménytelen volt.

3. Az Alkotmánynak az országos népszavazásra vonat-
kozó rendelkezései, valamint az országos népszavazásról
és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvénynek
(a továbbiakban: Nsztv.) az OVBh. meghozatalának idõ-
pontjában hatályos szabályai nem tartalmaztak rendelke-
zést arra vonatkozóan, hogy lehet-e, és ha igen, mennyi
idõn belül újabb népszavazást kezdeményezni vagy kitûz-
ni olyan kérdésben, amelyrõl már korábban népszavazásra
került sor. Az erre vonatkozó indítványok alapján hozott
27/2007. (V. 17.) AB határozat (ABK 2007. május, 387.)
egyebek mellett megállapította: mulasztásban megnyilvá-
nuló alkotmányellenesség áll fenn, mert az Országgyûlés
nem szabályozta törvényben, hogy ugyanabban a kérdés-
ben mennyi idõn belül nem lehet kitûzni újabb népszava-
zást. Az Alkotmánybíróság felhívta az Országgyûlést,
hogy szabályozási feladatának 2007. december 31-ig te-
gyen eleget.

A mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
megállapítása és a kiküszöbölésére megszabott határidõ
közötti „függõ jogi helyzet”-re tekintettel az Alkotmány-
bíróság az OVBh. ellen benyújtott kifogások elbírálására
irányuló eljárását 95/2007. (XI. 22.) AB végzésével 2008.
június 15. napjáig felfüggesztette.

4. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a válasz-
tási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint az or-
szágos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló
1998. évi III. törvény módosításáról szóló 2007. évi
CLXXII. törvény 11. §-a az Nsztv. 10. §-át a következõ
d) ponttal egészítette ki:

(10. § Az Országos Választási Bizottság megtagadja az
aláírásgyûjtõ ív hitelesítését, ha)

...
„d) ugyanazon tartalmú kérdésben három éven belül

eredményes országos népszavazást tartottak,”
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy ezzel a jog-

alkotó az alkotmányellenes helyzetet megszüntette, ezért a
felfüggesztett eljárás folytatását rendelte el.
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II.

1. Az elbírálásra alkalmas kifogások lényegében arra
hivatkoznak, hogy az OVB támadott határozatával olyan
kérdést hitelesített, amely kérdéssel azonos tárgykörû kér-
désre vonatkozó aláírásgyûjtõ ívet korábbi határozatában
már hitelesített. Több kifogást tevõ is hivatkozik arra,
hogy a népszavazás kezdeményezõi egy korábban már hi-
telesített aláírásgyûjtõ ív alapján az aláírások gyûjtését
nem kezdték meg, ezért az ugyanazon kérdést tartalmazó
aláírásgyûjtõ ív hitelesítésére nem kerülhetett volna sor.
Érvelésük szerint a kérdés újabb hitelesítése ellentétes az
Nsztv. 10. §-ával, valamint az Alkotmány 28/E. §-ával is.
Az aláírások gyûjtésére rendelkezésre álló idõ ily módon
történõ meghosszabbítása ellentétes a rendeltetésszerû
joggyakorlás követelményével is.

2. Egyik kifogás absztrakt normakontroll iránti indít-
ványt is elõterjesztett az Nsztv. 12. § c) pontjának alkot-
mányellenességére vonatkozóan; az Alkotmánybíróság
ezen kérdést az Ügyrend 28. § (2) bekezdése alapján elkü-
lönítette, és külön eljárásban bírálja el.

III.

1. Az Alkotmány érintett rendelkezései:

„2. § (2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a
népé, amely a népszuverenitást választott képviselõi útján,
valamint közvetlenül gyakorolja.”

„28/B. § (1) Országos népszavazás és népi kezdemé-
nyezés tárgya az Országgyûlés hatáskörébe tartozó kérdés
lehet.”

„28/C. § (2) Országos népszavazást kell tartani legalább
200 000 választópolgár kezdeményezésére.

(3) Ha az országos népszavazást el kell rendelni, az
eredményes népszavazás alapján hozott döntés az Ország-
gyûlésre kötelezõ.”

„28/E. § Országos népszavazás elrendelésére irányuló
állampolgári kezdeményezés esetén négy hónapig, orszá-
gos népi kezdeményezés esetén két hónapig lehet aláírást
gyûjteni.”

2. A választási eljárásáról szóló 1997. évi C. törvény
(a továbbiakban: Ve.) érintett rendelkezései:

„2. § E törvényt kell alkalmazni:

(...)

e) az országos népszavazásra,

(...)”

„77. § (1) Kifogást a választásra irányadó jogszabály,
illetõleg a választás és a választási eljárás alapelveinek
(3. §) megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysér-
tés) hivatkozással bárki benyújthat. [...]

(2) A kifogásnak tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét)
és – ha a lakcímétõl (székhelyétõl) eltér – postai értesítési
címét,

d) a kifogás benyújtójának választása szerint telefax-
számát vagy elektronikus levélcímét, illetõleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét.

[...]

(5) Ha a kifogás elkésett, vagy nem tartalmazza a (2) be-
kezdés a)–c) pontjában foglaltakat, a kifogást érdemi vizs-
gálat nélkül el kell utasítani. [...]”

„130. § (1) Az Országos Választási Bizottságnak az alá-
írásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés hitelesítésével
kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzététe-
lét követõ tizenöt napon belül lehet – az Alkotmánybíró-
sághoz címezve – az Országos Választási Bizottsághoz be-
nyújtani.

(...)

(3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja
el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizott-
ság, illetõleg az Országgyûlés határozatát helybenhagyja,
vagy azt megsemmisíti, és az Országos Választási Bizott-
ságot, illetõleg az Országgyûlést új eljárásra utasítja.”

3. A Nsztv.-nek a kifogások elbírálásakor hatályos ren-
delkezései:

„10. § Az Országos Választási Bizottság megtagadja az
aláírásgyûjtõ ív hitelesítését, ha

a) a kérdés nem tartozik az Országgyûlés hatáskörébe,

b) a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani,

c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvény-
ben foglalt követelményeknek,

d) ugyanazon tartalmú kérdésben három éven belül
eredményes országos népszavazást tartottak,

e) az aláírásgyûjtõ ív nem felel meg a választási eljárás-
ról szóló törvényben foglalt követelményeknek.”

„11. § A népszavazás kitûzésére irányuló állampolgári
kezdeményezést – az aláírásgyûjtésnek a választási eljá-
rásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.)
118/A. §-a szerinti szünetelése kivételével – az aláírás-
gyûjtõ ív hitelesítését követõ négy hónapon belül egyszer
lehet benyújtani az Országos Választási Bizottság elnöké-
hez. A pótlólag benyújtott, a kezdeményezést kiegészítõ
aláírások érvénytelenek.”

2008/77. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4701



„12. § Ha az Országos Választási Bizottság az aláírás-
gyûjtõ ívet, illetõleg a kérdést hitelesítette, ugyanazon tar-
talmú kérdésben nem nyújtható be aláírásgyûjtõ ívek
újabb mintapéldánya (2. §), illetõleg népszavazás elrende-
lésére irányuló újabb kezdeményezés (9. §)

a) a népszavazás megtartásáig, vagy
b) a kezdeményezés elutasításáig, illetõleg
c) az aláírásgyûjtõ ívek benyújtására rendelkezésre álló

határidõ eredménytelen elteltéig.”

IV.

A kifogások nem megalapozottak, ezért az Alkotmány-
bíróság az országos népszavazás kitûzésére irányuló kez-
deményezés aláírásgyûjtõ ívét hitelesítõ 168/2007.
(VII. 18.) OVB határozatot helybenhagyta.

1. Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó
hatáskörét az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
XXXII. törvény 1. § h) pontjában foglaltaknak megfele-
lõen a Ve. 130. §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróság
az OVB határozatai ellen benyújtott kifogások elbírálása
során kialakította következetes gyakorlatát. Az Alkot-
mánybíróság a kifogás alapján lefolytatott jogorvoslati el-
járásban azt vizsgálja, hogy a beérkezett kifogás megfe-
lel-e a Ve. 77. § (2) bekezdésének a)–c) pontjaiban, illetve
130. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, és az OVB
az aláírásgyûjtõ ív hitelesítési eljárásában az Alkotmány-
nak és az irányadó törvényeknek megfelelõen járt-e el. El-
járása során az Alkotmánybíróság e feladatát alkotmányos
jogállásával és rendeltetésével összhangban látja el.
[25/1999. (VII. 7.) AB határozat, ABH 1999, 251, 256.]

2. Az Alkotmánybíróság a jelen határozat I. részében
foglaltak szerint megállapította, hogy az Nsztv.-nek az
alkotmányellenes helyzetet megszüntetõ módosítása (ki-
egészítése) folytán ugyanazon tartalmú kérdésben újabb
népszavazásra csak az eredményes népszavazást követõ
három év elteltével kerülhet sor [Nsztv. 10. § d) pontja].
Az OVBh. által hitelesített kérdéssel azonos tartalmú kér-
désre irányuló korábbi népszavazásra 2004 decemberében
került sor, és az eredménytelen volt. Ebbõl következõen a
korábbi népszavazás a jelen eljárás tárgyát képezõ kérdés
hitelesítésének akadályát nem jelentheti, annak hitelesíté-
se az Nsztv. hatályos rendelkezését nem sérti.

3. A kifogások más vonatkozásban hivatkoznak arra,
hogy az Alkotmány 28/E. §-ával, valamint a rendeltetés-
szerû joggyakorlás követelményével ellentétes az, ha a
már egyszer hitelesített kérdésben a népszavazást kezde-
ményezõk nem gyûjtenek aláírásokat, illetve az összegyûj-
tött aláírásokat nem nyújtják be, hanem ehelyett a kérdést
hitelesítés céljából ismételten benyújtják az OVB-hez. Ál-

láspontjuk szerint ezzel valójában meghosszabbodik az
aláírások összegyûjtésére rendelkezésre álló négy hónapos
határidõ.

A jelen eljárás tárgyát képezõ kérdéssel megegyezõ kér-
dést tartalmazó aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát ugyan-
ezen kezdeményezõk korábban már benyújtották az
OVB-hez. Az OVB 567/2006. (XI. 20.) OVB határozatá-
val az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát hitelesítette és ezen
határozatot az Alkotmánybíróság 13/2007. (III. 9.) AB ha-
tározatával helybenhagyta. Az aláírásgyûjtõ ívet az Orszá-
gos Választási Iroda vezetõje hitelesítési záradékkal látta
el, a kezdeményezõk azonban az Nsztv. 11. §-ában megha-
tározott határidõn belül nem nyújtották be a népszavazás
kitûzéséhez szükséges megfelelõ számú aláírást tartalma-
zó aláírásgyûjtõ ívet. A korábbi kérdéssel megegyezõ kér-
dést tartalmazó, a jelen eljárás tárgyát képezõ kezdemé-
nyezést az aláírásgyûjtésre rendelkezésre álló határidõ
eredménytelen letelte után nyújtották be.

Az Alkotmánybíróság korábbi határozatában már vizs-
gálta a kifogások által felvetett kérdést, és rámutatott arra,
hogy az ismételten benyújtott kérdés új népszavazási kez-
deményezésnek minõsül. Így bár a „kampányidõszak”
meghosszabbodik, a vitatott téma hosszabb ideig marad a
közérdeklõdés, a közbeszéd középpontjában, ez az aláírás
gyûjtésének határidejét nem duplázza meg. Az elsõként
benyújtott kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívein gyûjtött alá-
írások nem használhatóak ugyanis fel a késõbbiekben be-
nyújtott kezdeményezés során. Ez következik többek kö-
zött a Ve. 118. § (1) bekezdésének azon mondatából,
amely szerint az aláírásgyûjtést a hitelesítési záradékkal
ellátott aláírásgyûjtõ ív másolatával lehet megkezdeni.
[102/2007. (XII. 12.) AB határozat, ABK, 2007. 1230,
1234.]

Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság a kifogá-
sokat e vonatkozásban is elutasította.

4. Az Alkotmánybíróság az OVB határozatai ellen be-
nyújtott kifogásokkal kapcsolatban mindenekelõtt azt
vizsgálja, hogy tartalmaznak-e érdemben elbírálható indít-
ványi elemeket. A konkrét kérelmet nem tartalmazó, vagy
általános megközelítést felvetõ, illetõleg a népszavazási
kérdéssel összefüggésbe nem hozható kifogásokat az Al-
kotmánybíróság érdemi vizsgálat lefolytatása nélkül
visszautasítja [14/2007. (III. 9.) AB határozat, ABK 2007.
március, 229, 233.].

A kifogások egy része a határozattal szemben nem fo-
galmazta meg, hogy miért tartja az OVB döntését jogsza-
bálysértõnek, nem jelölt meg ezzel kapcsolatban konkrét
jogsértést, ezért ezek a kifogások érdemi elbírálásra alkal-
matlanok.

Az Alkotmánybíróság a tartalmi feltételeknek meg nem
felelõ kifogásokat – figyelemmel az Abtv. 22. § (2) bekez-
désére, valamint a Ve. 116. §-ra – a Ve. 77. § (5) bekezdé-
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sében foglaltak alapján érdemi vizsgálat nélkül visszauta-
sította.

Az Alkotmánybíróság – figyelemmel az OVB határoza-
tának a Magyar Közlönyben való megjelenésére – elren-
delte ezen határozatának a Magyar Közlönyben való köz-
zétételét.

Dr. Bihari Mihály s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k., Dr. Bragyova András s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k., Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k., Dr. Kukorelli István s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k., Dr. Lévay Miklós s. k.,
elõadó alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Paczolay Péter s. k., Dr. Trócsányi László s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 872/H/2007.

Az Alkotmánybíróság
74/2008. (V. 22.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizott-
ságnak az országos népszavazás kitûzésére irányuló kez-
deményezés aláírásgyûjtõ ívének hitelesítése tárgyában
hozott határozata ellen benyújtott kifogás alapján meghoz-
ta a következõ

határozatot:

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság
493/2007. (XII. 18.) OVB határozatát megsemmisíti és az
Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasítja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Köz-
lönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS

I.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
(a továbbiakban: Ve.) 130. § (1) bekezdése alapján kifogás
érkezett az Alkotmánybírósághoz az Országos Választási
Bizottság (a továbbiakban: OVB) 493/2007. (XII. 18.)
OVB határozata ellen.

Az OVB vitatott határozatában megtagadta annak az or-
szágos népszavazás kezdeményezésre irányuló aláírás-
gyûjtõ ív mintapéldányának a hitelesítését, amelyen a kö-
vetkezõ kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy pénz-
nyerõ automatát továbbra is csak játékteremben és játék-
kaszinóban lehessen üzemeltetni?”

Az OVB a kifogással támadott határozatát arra alapí-
totta, hogy a kezdeményezés nem felel meg az országos
népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998.
évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 13. § (1) bekez-
désében foglalt választópolgári egyértelmûség követel-
ményének, mivel a kérdésben szereplõ „pénznyerõ auto-
mata” fogalma nem egyértelmû, „nem tudni, a pénzzel
mûködõ játékgépek milyen fajtái értendõk alatta.” A ha-
tározati indokolás szerint a „pénznyerõ automata”
fogalma a választópolgárok számára egyértelmûen
nem értelmezhetõ fogalom, s mint ilyen nem felel meg
az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt követel-
ménynek.

Az OVB határozat közzétételére a Magyar Közlöny
180. számában, 2007. december 21-én került sor, a kifogás
elõterjesztésére nyitvaálló törvényi határidõ 2008. január
5-én járt le.

A kifogást az indítványozó 2008. január 2-án nyújtot-
ta be az OVB-nél, amely 2008. január 3-án – azaz a tör-
vényes határidõn belül – érkezett meg az Alkotmánybí-
róságra.

A kifogásban kifejtett álláspont szerint nem megalapo-
zott az OVB határozatnak az a megállapítása, mely szerint
a kérdés nem felel meg a választópolgári egyértelmûség
követelményének.

Az indítványozó véleménye szerint az OVB „alapta-
lanul” és „jogellenesen” tagadta meg a kérdés hitelesíté-
sét. Álláspontja szerint a népszavazásra bocsátani kí-
vánt kérdés egyértelmû, mivel a kérdésben szereplõ
pénznyerõ automata fogalmát a szerencsejáték szerve-
zésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiak-
ban: Szjtv.) 26. § (1) bekezdése egyértelmûen meghatá-
rozza.
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Az indítványozó utalt arra, hogy az Szjtv. 26. § (1) be-
kezdésében foglalt törvényi fogalom meghatározásra te-
kintettel, a kérdésben más elnevezést nem tüntethetett fel.

Véleménye szerint az OVB az Szjtv. rendelkezéseit fi-
gyelmen kívül hagyva, és ebbõl következõen törvénysértõ
módon tagadta meg az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának
a hitelesítését. Az indítványozó utalt továbbá arra is, hogy
az OVB egy korábbi, a 321/2007. (IX. 12.) OVB határoza-
tában hitelesítette annak az aláírásgyûjtõ ívnek a mintapél-
dányát, amelyen az alábbi kérdés szerepelt: „Egyetért-e
Ön azzal, hogy a jelen kérdésben tartott népszavazást kö-
vetõ év január 1-jétõl pénznyerõ automatát csak játékka-
szinóban lehessen üzemeltetni?”

Ezzel összefüggésben az indítványozó arra hivatkozott,
hogy az OVB már korábban hitelesített egy olyan kérdést,
amely tartalmazta a pénznyerõ automata kifejezést, ami
véleménye szerint azt támasztja alá, hogy az OVB „tör-
vénysértõ módon két mércét alkalmazott”.

II.

Az Alkotmánybíróság az OVB határozata ellen benyúj-
tott kifogást az alábbi rendelkezések alapján vizsgálta
meg:

1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:
„28/C. § (2) Országos népszavazást kell tartani legalább

200 000 választópolgár kezdeményezésére.
(3) Ha az országos népszavazást el kell rendelni, az

eredményes népszavazás alapján hozott döntés az Ország-
gyûlésre kötelezõ. (...)”

2. Az Nsztv. érintett rendelkezései:
„2. § Az aláírásgyûjtõ ívek mintapéldányát az aláírás-

gyûjtés megkezdése elõtt – hitelesítés céljából – be kell
nyújtani az Országos Választási Bizottsághoz.”

„10. § Az Országos Választási Bizottság megtagadja az
aláírásgyûjtõ ív hitelesítését, ha

c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvény-
ben foglalt követelményeknek,

(...).”
„13. § (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy

kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmûen lehessen vá-
laszolni.

(2) A konkrét kérdést a kezdeményezésben megfogal-
mazott formában kell népszavazásra bocsátani.”

3. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
(a továbbiakban: Ve.) érintett rendelkezései:

„130. § (1) Az Országos Választási Bizottságnak az alá-
írásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés hitelesítésével
kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzététe-
lét követõ tizenöt napon belül lehet – az Alkotmánybíró-

sághoz címezve – az Országos Választási Bizottsághoz be-
nyújtani.

(...)
(3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja

el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizott-
ság, illetõleg az Országgyûlés határozatát helybenhagyja,
vagy azt megsemmisíti, és az Országos Választási Bizott-
ságot, illetõleg az Országgyûlést új eljárásra utasítja.”

III.

A kifogás megalapozott.

1. Az Alkotmánybíróság hatáskörét a jelen ügyben az
Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
(a továbbiakban: Abtv.) 1. § h) pontja alapján a Ve.
130. §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróság eljárása eb-
ben a hatáskörben jogorvoslati természetû. Az Alkot-
mánybíróság az OVB határozatában, valamint a kifogás-
ban foglaltak alapján azt vizsgálja, hogy az OVB az alá-
írásgyûjtõ ív hitelesítésének megtagadása során az Alkot-
mánynak és az irányadó törvényeknek megfelelõen járt-e
el [63/2002. (XII. 3.) AB határozat, ABH 2002, 342, 344.].
Az Alkotmánybíróság feladatát e hatáskörben eljárva is al-
kotmányos jogállásával és rendeltetésével összhangban
látja el [25/1999. (VII. 7.) AB határozat, ABH 1999, 251,
256.].

2. A kifogásban kifejtett álláspont szerint nem meg-
alapozott az OVB határozatnak az a megállapítása, mely
szerint a kérdés nem felel meg az állampolgári egyértel-
mûség követelményének. Az indítványozó érvelése sze-
rint a kérdésben szereplõ pénznyerõ automata fogalmát
az Szjtv. 26. § (1) bekezdése egyértelmûen meghatároz-
za, így a fogalom értelmezési kérdést nem vet fel. Az in-
dítványozó szerint tekintettel az Szjtv. fogalommegha-
tározására más megfogalmazást a kérdésben nem alkal-
mazhatott. Az indítványozó álláspontja alátámasztása-
ként hivatkozott arra is, hogy az OVB a 321/2007.
(IX. 12.) OVB határozatában már korábban hitelesített
egy olyan kérdést, amely tartalmazta a pénznyerõ auto-
mata kifejezést.

Az Alkotmánybíróság az 51/2001. (XI. 29.) AB határo-
zatában a népszavazásra feltett kérdés egyértelmûségének
vizsgálatához kapcsolódóan kifejtette: „[a]z Alkotmány-
bíróság álláspontja szerint a népszavazáshoz való jog ala-
nyi jogi jellegébõl következõen és e politikai jog teljesebb
érvényesülése érdekében a népszavazásra szánt kérdés
egyértelmûségének megítélésekor, jogorvoslati eljárása
során az Alkotmánybíróságnak megszorítóan kell értel-
meznie saját hatáskörét. A népszavazáshoz való jog érvé-
nyesülésének garanciája az egyértelmûség. Az egyértel-
mûség követelményének vizsgálata ebben az összefüggés-
ben azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdés egyér-
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telmûen megválaszolható-e, azaz eldöntendõ kérdés eseté-
ben arra „igen”-nel vagy „nem”-mel egyértelmûen lehet-e
felelni. Ahhoz azonban, hogy a választópolgár a népszava-
zásra feltett kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni, az
szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyfélekép-
pen értelmezhetõ legyen.” (ABH 2001, 392, 396.)

Az Alkotmánybíróság több korábbi határozatában utalt
arra, hogy az Nsztv. 13. § (1) bekezdése nem támaszt olyan
követelményt a népszavazás kezdeményezõivel szemben,
hogy a kérdés megfogalmazásakor pontosan használják a
hatályos jogszabályok terminológiáját, illetõleg pontosan
meghatározzák azt, hogy a népszavazási kezdeményezés
mely jogszabályok módosítására, hatályon kívül helyezé-
sére, vagy változatlan állapotban való fenntartására irá-
nyul [43/2007. (VI. 27.) AB határozat, ABK 2007. június,
565, 567.; 105/2007. (XII. 13.) AB határozat, ABK 2007.
december, 1247, 1249.].

A vizsgált esetben az Alkotmánybíróság megállapította,
hogy az Szjtv. indítványozó által felhívott 26. § (1) bekez-
dése pontosan meghatározza a pénznyerõ automata fogal-
mát. Ennek értelmében „[p]énznyerõ automatának minõ-
sül a tétfizetés fejében játék céljára alkalmas mechaniku-
san vagy elektronikusan vezérelt berendezés, ha nyerés
esetén a játékos bármely formában vagyoni értékû nyere-
ményre válhat jogosulttá. Az állami adóhatóság dönt ab-
ban a kérdésben, hogy valamely berendezés pénznyerõ
automatának minõsül-e.”

Az Szjtv. 26. § (3) bekezdése alapján pénznyerõ auto-
mata csak játékkaszinóban vagy – kizárólag e célból ala-
pított gazdasági társaság által – játékteremben üzemeltet-
hetõ.

Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a vizsgált
esetben a kérdés nem sérti a választópolgári egyértelmû-
ség követelményét. A kezdeményezésben szereplõ el-
döntendõ kérdés „igennel”, illetve „nemmel” egyértel-
mûen megválaszolható. A kérdés tartalma világos és ki-
zárólag egyféleképpen értelmezhetõ, a választópolgár
elõre tudhatja (felmérheti) döntésének a várható követ-
kezményeit.

A kérdésben szereplõ pénznyerõ automata az Szjtv.
26. § (1) bekezdésében pontosan definiált jogi fogalom, az
pedig a kérdéssel szemben nem alkotmányos követel-
mény, hogy a kezdeményezõ pontosan megjelölje, hogy az
adott fogalmat mely jogszabály tartalmazza. A vizsgált
esetben a kérdés tartalmából az is megállapítható, hogy a
kezdeményezés az Szjtv. 26. § (3) bekezdésében foglalt
törvényi szabályozás fenntartására irányul. A kérdésben
szereplõ „továbbra is csak” fordulatból a választópolgár
egyszerû nyelvtani értelmezéssel is megállapíthatja, hogy
a kérdés mire (milyen tartalmú törvényi szabályozás fenn-
tartására) irányul.

A fent kifejtettek alapján az Alkotmánybíróság megál-
lapította, hogy az aláírásgyûjtõ íven szereplõ kérdés meg-
felel az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt választópol-

gári egyértelmûség követelményének, ezért a kifogással
támadott 493/2007. (XII. 18.) OVB határozatot megsem-
misítette, és az OVB-t új eljárásra utasította.

Az Alkotmánybíróság határozatának közzétételét az
OVB határozatnak a Magyar Közlönyben való megjelené-
sére tekintettel rendelte el.

Dr. Bihari Mihály s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke,

elõadó alkotmánybíró

Dr. Balogh Elemér s. k., Dr. Bragyova András s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k., Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k., Dr. Kukorelli István s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k., Dr. Lévay Miklós s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Paczolay Péter s. k., Dr. Trócsányi László s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 1507/H/2007.

A Kormány határozatai

A Kormány
1032/2008. (V. 22.) Korm.

határozata

a Holocaust Dokumentációs Központ
és Emlékgyûjtemény Közalapítvány
Alapító Okiratának módosításáról

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény 74/B. §-ának (5) bekezdése és az államháztar-
tásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcso-
lódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. tör-
vény 1. §-ának (2) bekezdése alapján meghozza az alábbi
határozatát:

1. módosítja a Holocaust Dokumentációs Központ és
Emlékgyûjtemény Közalapítvány (a továbbiakban: Köz-

2008/77. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4705



alapítvány) Alapító Okiratát, és elfogadja annak egységes
szerkezetû változatát;

2. felhívja az oktatási és kulturális minisztert, hogy a
Közalapítvány Alapító Okirata módosításának bírósági
nyilvántartásba vétele során az Alapító nevében el-
járjon;

Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: azonnal

3. elrendeli a Közalapítvány módosított, egységes szer-
kezetbe foglalt Alapító Okiratának – a bírósági nyilvántar-
tásba vételt követõen – a Magyar Közlönyben történõ köz-
zétételét.

Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

Határidõ: a bíróság határozatának jogerõre emelke-
dését követõen azonnal

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1033/2008. (V. 22.) Korm.

határozata
a kötelezõ egészségbiztosítási rendszer

felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról

A magyar egészségbiztosítás rendszere a nemzeti koc-
kázatközösségen alapul, amelyben érvényre jut a szolida-
ritás és a biztosítás elve: minden biztosított személy azo-
nos minõségû, az egészséget megõrzõ vagy helyreállító
egészségügyi szolgáltatásra jogosult. Ezek pénzügyi fede-
zetét a biztosítottak és a munkáltatók által fizetett, vala-
mint a járulékfizetésre önerejükbõl képtelen személyektõl
az állam által átvállalt járulékok jelentik.

Az egészségbiztosítási rendszer átalakításának célja: a
rendelkezésre álló források hatékonyabb felhasználásával
a társadalom egészségi állapota, a biztosítottak elégedett-
sége javuljon. A Kormány úgy látja, hogy a továbbiakban
az átalakításokat az egészségügyi szolgáltatások minõsé-
gének javítására, az ellátás biztonságának erõsítésére kell
koncentrálni.

A Kormány e célok eléréséhez széles körû társadalmi és
szakmai párbeszédet kezdeményez. Olyan javaslatokat,
intézkedéseket kíván tenni, amelyek a valós szükségletek-
nek jobban megfelelõ egészségügyi ellátórendszer mû-

ködtetését, ezen belül az alapellátás, a járóbeteg-szakellá-
tás, a sürgõsségi ellátások és a mentés fejlesztését, továbbá
a már elfogadott nemzeti programokban foglaltak megva-
lósítását szolgálják.

Ennek érdekében a Kormány

1. a kötelezõ egészségbiztosítási rendszer alapvetõ fej-
lesztési céljaként határozza meg:

a) az egészségügyi ellátórendszert jellemzõ területi
egyenlõtlenségek fokozatos felszámolását,

b) az egészségügyi szolgáltatók felelõs és rugalmasabb
gazdálkodási feltételeinek kialakítását;

2. szükségesnek tartja a kötelezõ egészségbiztosítás biz-
tosítói szerepének megerõsítéséhez:

a) az egészségbiztosítási forrásokkal való gazdálkodás
és szolgáltatás-vásárlás felelõsségének és szabadságának
kiterjesztését,

b) az egészségügyi szolgáltatók tevékenységének és az
Egészségbiztosítási Alapból származó források felhaszná-
lásának fokozott ellenõrzését, és az ehhez szükséges infor-
matikai rendszerek megteremtését,

c) a területi egyenlõtlenségek fokozatos csökkentését
szolgáló, a népegészségügyi prioritásokat figyelembe
vevõ finanszírozási rendszer kialakítását,

d) a szektorsemleges finanszírozás továbbfejlesztését,

e) az egészségügyi szolgáltatások mennyiségi és minõ-
ségi mutatóinak nyilvánosságra hozatalát;

3. elrendeli:

a) az 1. és 2. pontban meghatározott célok figyelembe-
vételével a kötelezõ egészségbiztosítási rendszer áttekin-
tését,

Felelõs: egészségügyi miniszter

Határidõ: azonnal

b) az áttekintés eredményeként szükségessé váló jog-
szabály-módosítások szakmai koncepciójának – az egész-
ségügyi, szakmai és társadalmi szervezetek bevonásával
történõ – elõkészítését és a megvalósítás összehangolt in-
tézkedési tervének elkészítését, valamint ezek Kormány
elé terjesztését.

Felelõs: egészségügyi miniszter

Határidõ: 2008. június 30.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az egészségügyi miniszter
2/2008. (MK 77.) EüM

u t a s í t á s a
az Egészségügyi Minisztérium Szervezeti

és Mûködési Szabályzatának módosításáról

Az Egészségügyi Minisztérium szervezeti felépítésérõl,
a szervezeti egységek közötti feladatmegosztásról és a mi-
nisztérium mûködési-irányítási rendjérõl – a miniszterel-
nök jóváhagyásával – a következõ utasítást adom ki:

1. §

Az Egészségügyi Minisztérium Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/2007. (MK 156.) EüM utasítás
melléklete (a továbbiakban: SZMSZ) 4. § (6)–(7) bekez-
dése helyébe az alábbi rendelkezés lép, és a § kiegészül az
alábbi (8)–(9) bekezdéssel:

„(6) Az államtitkár jogszabály, kormányhatározat vagy
a Szervezeti és Mûködési Szabályzat eltérõ rendelkezése
hiányában – a miniszter utasításai szerint eljárva – helyet-
tesíti a minisztert.

(7) Az államtitkár a kormányzati döntés-elõkészítéssel
összefüggõ feladatkörében részt vesz az államtitkári érte-
kezleten.

(8) Az államtitkárt akadályoztatása esetén a jogi és
koordinációért felelõs szakállamtitkár helyettesíti.

(9) Az államtitkár a kabinetfõnöknek csak a minisztert
helyettesítõ jogkörében adhat utasítást.”

2. §

Az SZMSZ 7. §-a kiegészül az alábbi (6)–(7) bekez-
déssel:

„(6) A jogi és koordinációért felelõs szakállamtitkár a
minisztériumi hivatali egységek összehangolt mûködésé-
vel kapcsolatos feladatkörében:

a) elõkészíti a minisztérium szervezeti és mûködési sza-
bályzatát,

b) javaslatot tesz a minisztérium munkatervére, vala-
mint folyamatosan figyelemmel kíséri a munkatervi fel-
adatok teljesítését, továbbá összehangolja a miniszternek a
Kormány munkatervéhez tett javaslatainak elõkészítését,

c) ellenõrzi a jogszabályokban, az állami irányítás
egyéb jogi eszközeiben, a munkatervben és a miniszteri
döntésekben meghatározott feladatok végrehajtását,

d) nyilvántartja a Kormány határozataiban és munkater-
vében elõírt határidõs feladatokat és ellenõrzi végrehajtá-

sukat, valamint a végrehajtásról tájékoztatja a minisztériu-
mi vezetõket,

e) a feladatellátáshoz szükséges kormányzati és minisz-
tériumi vezetõi döntésekrõl rendszeresen tájékoztatja a
szakállamtitkárokat és a fõosztályvezetõket,

f) felelõs a kormányzati döntés-elõkészítés keretében a
központi államigazgatási szervektõl beérkezõ elõterjeszté-
sek, jelentések, jogszabályok és állami irányítás egyéb jogi
eszközei tervezetei észrevételezésének és véleményezésé-
nek koordinációjáért, ellenõrzi az észrevételezési és véle-
ményezési határidõk megtartását,

g) a kormányzati döntés-elõkészítés keretében a minisz-
tériumba érkezett egyéb megkeresések tekintetében kije-
löli a tárcaálláspont kialakítását összehangoló szervezeti
egységet, továbbá gondoskodik a beérkezett anyag részére
történõ haladéktalan megküldésérõl,

h) felelõs a minisztérium szervezeti egységeinek a kor-
mányüléssel, az államtitkári értekezlettel, a szakmapoliti-
kai értekezlettel kapcsolatos feladatai összehangolásáért,
kijelöli a felkészítõ anyagok elõkészítéséért felelõs szerve-
zeti egységet,

i) az államtitkár akadályoztatása esetén részt vesz az ál-
lamtitkári értekezleten,

j) kiadmányozza a kormányzati döntés-elõkészítés so-
rán adott tárcaészrevételt vagy tárcavéleményt.

(7) A jogi és koordinációért felelõs szakállamtitkárt a
(6) bekezdés i) pontjában meghatározott hatáskörének
gyakorlása során nem lehet helyettesíteni.”

3. §

Az SZMSZ 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„16. § A jogi és koordinációért felelõs szakállamtitkár

közvetlen irányítása alá tartozik:
a) a Jogi és koordinációért felelõs szakállamtitkári tit-

kárság,
b) a Jogi, Közigazgatási és Kormányzati Koordinációs

Fõosztály,
c) a Nemzetközi és Európai Ügyek Fõosztálya.”

4. §

Az SZMSZ 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„17. § Az egészségpolitikai szakállamtitkár közvetlen

irányítása alá tartozik:
a) az Egészségpolitikai szakállamtitkári titkárság,
b) az Egészségpolitikai Fõosztály,
c) az Egészségbiztosítási Fõosztály,
d) a Gyógyszerészeti és Orvostechnikai Fõosztály.”

5. §

Az SZMSZ 34. § (3) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:
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„(3) A tárcaközi egyeztetésekre érkezett anyagokkal
kapcsolatos tárcavéleményt a jogi és koordinációért fele-
lõs szakállamtitkár kiadmányozza.”

6. §

Az SZMSZ 1. számú melléklete helyébe jelen utasítás
melléklete lép.

7. §

(1) Ez az utasítás a Magyar Közlönyben történõ közzé-
tételét követõ napon lép hatályba.

(2) Az SZMSZ
a) 33. § (4) bekezdésében, 38. § (3) és (4) bekezdésé-

ben a „jogi és gyógyszerészeti szakállamtitkár” szöveg-

rész helyébe a „jogi és koordinációért felelõs szakállamtit-
kár” szöveg, 3. számú melléklete I. rész c) pontjában a
„Jogi és gyógyszerészeti szakállamtitkár” szövegrész he-
lyébe a „Jogi és koordinációért felelõs szakállamtitkár”
szöveg lép,

b) 39. § (1) bekezdésében a „jogi és gyógyszerészeti
szakállamtitkárnak” szövegrész helyébe a „jogi és koordi-
nációért felelõs szakállamtitkárnak” szöveg lép,

c) 36. § (1) bekezdésében, 42. § (1)–(3) és (8) bekez-
désében az „egészségpolitikai és nemzetközi ügyekért fe-
lelõs szakállamtitkár” szövegrész helyébe a „jogi és koor-
dinációért felelõs szakállamtitkár” szöveg lép,

d) 41. § (2) bekezdésében a „33. § (3) bekezdés” szö-
vegrész helyébe a „34. § (3) bekezdése” szöveg lép.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter

Melléklet a 2/2008. (MK 77.) EüM utasításhoz

MINISZTER

és titkársága

Eng. létszám: 15 f

ÁLLAMTITKÁR

és titkársága

Eng. létszám: 4 f

MINISZTERI KABINET

Eng. létszám: 39 f
BELS

ELLEN RZÉSI
SZERVEZETI

EGYSÉG

EGÉSZSÉGPOLITIKAI
SZAKÁLLAMTITKÁR

és titkársága

Eng. létszám: 50 f

JOGI ÉS
KOORDINÁCIÓÉRT

FELEL S
SZAKÁLLAMTITKÁR

és titkársága

Eng. létszám: 46 f

KÖZGAZDASÁGI
SZAKÁLLAMTITKÁR

és titkársága

Eng. létszám: 63 f

EGÉSZSÉGPOLITIKAI
F OSZTÁLY

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI
F OSZTÁLY

JOGI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS
KORMÁNYZATI
KOORDINÁCIÓS

F OSZTÁLY

KÖLTSÉGVETÉSI
F OSZTÁLY

FEJLESZTÉSPOLITIKAI ÉS
STRATÉGIAI-ELEMZÉSI

F OSZTÁLY

GAZDASÁGI
IGAZGATÓSÁG”

EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI STRUKTÚRÁJA

NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI
ÜGYEK F OSZTÁLYA

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS
ORVOSTECHNIKAI F OSZTÁLY



Az Országos Választási Bizottság
190/2008. (V. 19.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.)
124/A. §-a (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskö-
rében eljárva a K. A. magánszemély által benyújtott orszá-
gos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a
következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja. A határozat
ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ
15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifo-
gást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál
(1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest, Pf.
314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A beadványozó az Alkotmánybírósághoz nyújtotta be
aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát hitelesítés céljából, ame-
lyet az 2008. május 9-én áttett az Országos Választási Bi-
zottsághoz. Az íven a következõ kérdés szerepelt:

,,Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyûlés a Magyar
Köztársaságban elõrehozott választást, és új Alkotmányt
alkosson – hozzon.”

A Ve. 118. § (5) bekezdése szerint az aláírásgyûjtõ ívet
az aláírást gyûjtõ polgár az aláírásával látja el. E rendelke-
zés értelmében a már hitelesítési záradékkal ellátott – de a
kezdeményezést támogató választópolgárok aláírásait és
adatait még nem tartalmazó – aláírásgyûjtõ ív másolatát
elõször az aláírásokat gyûjtõ polgárnak kell aláírnia. Az
Országos Választási Bizottság a hitelesítésre benyújtott
aláírásgyûjtõ ív mintapéldányával kapcsolatban megálla-
pította, hogy az nem felel meg a fenti jogszabályi feltéte-
leknek, az ív mintapéldányát ugyanis az aláírást gyûjtõ
polgár aláírása számára fenntartott helyen a beadvány elõ-
terjesztõje már aláírta.

II.

A határozat az országos népszavazásról és népi kezde-
ményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény 2. §-án,
10. §-ának d) pontján, a Ve. 118. §-ának (3)–(5) bekezdé-
sein, 124/A. §-a (3) bekezdésének b) pontján, a jogorvos-

latról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén
alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság
191/2008. (V. 19.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. §
(3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljár-
va a B. Z. magánszemély által benyújtott országos népsza-
vazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzété-
telét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz
címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903
Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A beadványozó 2008. május 11-én aláírásgyûjtõ ív min-
tapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottság-
hoz. Az aláírásgyûjtõ íven az alábbi kérdés szerepelt:

,,EGYETÉRT-E ÖN AZZAL, HOGY A MAGYAR
RENDÕRSÉG TAGJAINAK HAVI FIZETÉSE AZ
EURÓPAI UNIÓ AJÁNLÁSAINAK MEGFELELÕEN
MINIMUM 1000 EURÓ LEGYEN?”

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 28/C. § (5) be-
kezdésének a) pontja alapján nem lehet országos népsza-
vazást tartani a költségvetésrõl, a költségvetés végrehajtá-
sáról, a központi adónemekrõl és illetékekrõl, a vámokról,
valamint a helyi adók központi feltételeirõl szóló tör-
vények tartalmáról. A kérdésben tartott eredményes nép-
szavazás azonban jelentõsen módosítaná a költségvetés ki-
adási oldalát, amely szükségszerûen maga után vonja a
költségvetésrõl szóló törvény módosítását, adott esetben
pótköltségvetés elfogadását.

Nem hitelesíthetõ a kérdés továbbá egyértelmûségének
hiánya miatt sem. Az országos népszavazásról és népi kez-
deményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiak-
ban: Nsztv.) 13. §-ának (1) bekezdése alapján a népszava-
zásra feltett konkrét kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy
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arra egyértelmûen lehessen válaszolni. A kérdés azonban
egy eredményes népszavazást követõen nem határozna
meg a jogalkotó számára egyértelmû jogalkotási kötele-
zettséget. Nem dönthetõ el ugyanis, hogy a javallott bére-
zés nettó vagy bruttó összeg, illetve nem tartalmaz irány-
mutatást arra nézve, hogy a rendõri állomány valamennyi
tagjára vonatkozna-e, azaz megszüntetné a különbözõ ala-
pokon álló (szolgálati idõ, teljesítmény, végzettség stb.)
differenciált bérezést.

II.

A határozat az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdésének
a) pontján, az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának b) és c) pontjain,
13. §-ának (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoz-
tatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság
192/2008. (V. 19.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárás-
ról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.)
124/A. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskö-
rében eljárva a B. Z. magánszemély által benyújtott or-
szágos népszavazási kezdeményezés tárgyában meg-
hozta a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzété-
telét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz
címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903
Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A beadványozó 2008. május 11-én aláírásgyûjtõ ív min-
tapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottság-
hoz. Az aláírásgyûjtõ íven az alábbi kérdés szerepelt:

,,EGYETÉRT-E ÖN AZZAL, HOGY A HÁGAI
NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG VIZSGÁLJA MEG AZT, HOGY
KIK ÉS MIÉRT NEM ENGEDTÉK 2006 ÕSZÉN AZ MTV
SZÉKHÁZ OSTROMA IDEJÉN KÉT ÉS FÉL ÓRÁN
KERESZTÜL, A KÉSZENLÉTI RENDÕRSÉGNEK AZT,
HOGY A TV SZÉKHÁZ KÖZELÉBEN FEL-
SORAKOZOTT RENDÕRÖK BEAVATKOZZANAK, A TV
SZÉKHÁZ ÉS RENDÕRTÁRSAIK VÉDELME CÉL-
JÁBÓL?”

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
XX. törvény 28/B. §-ának (1) bekezdése alapján országos
népszavazás vagy népi kezdeményezés tárgya csak az
Országgyûlés hatáskörébe tartozó kérdés lehet. Mivel a je-
len ügyben vizsgált kezdeményezés a „Hágai Nemzetközi
Bíróság”-ot kívánja eljárásra kötelezni, nem tartozik az
Országgyûlés hatáskörébe, így nem hitelesíthetõ.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának b) és c) pont-
jain, 13. §-ának (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tá-
jékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság
193/2008. (V. 19.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárás-
ról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.)
124/A. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskö-
rében eljárva a B. Z. magánszemély által benyújtott or-
szágos népszavazási kezdeményezés tárgyában meg-
hozta a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzété-
telét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz
címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903
Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).
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Indokolás

I.

A beadványozó 2008. május 11-én aláírásgyûjtõ ív min-
tapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottság-
hoz. Az aláírásgyûjtõ íven az alábbi kérdés szerepelt:

,,EGYETÉRT-E ÖN AZZAL, HOGY A MAGYAR
RENDÕRSÉG TAGJAI MEGTAGADHASSÁK A PA-
RANCSOT AKKOR, HA A PARANCS TELJESÍTÉSE
SZÁMUKRA ERKÖLCSI-ETIKAI PROBLÉMÁKAT
OKOZ?”

Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl
szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.)
13. §-ának (1) bekezdése alapján a népszavazásra feltett
konkrét kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyér-
telmûen lehessen válaszolni. A kérdés azonban egy ered-
ményes népszavazást követõen nem határozna meg a jog-
alkotó számára egyértelmû jogalkotási kötelezettséget.
Nem dönthetõ el ugyanis, hogy a parancs teljesítése során
felmerülõ „erkölcsi-etikai problémák” milyen jogszabály-
ban meghatározható feltételek alapján minõsíthetõk a pa-
rancs megtagadására alkalmasnak.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának c) pontján,
13. §-ának (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoz-
tatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság
194/2008. (V. 19.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. §
(3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljár-
va az F. K. magánszemély által benyújtott országos népi
kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzété-
telét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz
címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903
Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A beadványozó 2008. május 15-én aláírásgyûjtõ ív min-
tapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottság-
hoz. Az aláírásgyûjtõ íven az alábbi kérdés szerepelt:

,,Akarja-e Ön, hogy a Nemzeti Parlament megtárgyalja
egy új, átlátható, vállalkozás és munkavállaló barát, Esz-
köz Forgalmi Adó rendszer bevezetését a hatályos adó-
rendszer helyett, 2009. január 01-tõl Magyarországon?”

A népi kezdeményezésnek pontosan és egyértelmûen
tartalmaznia kell a megtárgyalásra javasolt kérdést. A kez-
deményezésben foglalt „Eszköz Forgalmi Adó rendszer” a
beadványozó által alkotott fogalom, amelyrõl a választó-
polgárok semmilyen ismerettel nem rendelkezhetnek.
Ilyen tartalmi ismeretek hiányában azonban a választópol-
gár számára a kezdeményezés tartalma nem lehet egyértel-
mû. Mindezek alapján az Országos Választási Bizottság a
rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

II.

A határozat az országos népszavazásról és népi kezde-
ményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény 2. §-án, 17. §-án,
a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának
(1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság
195/2008. (V. 19.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. §
(3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva
a Dr. Z. Á. magánszemély által benyújtott országos népsza-
vazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
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A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzété-
telét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz
címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903
Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A beadványozó 2007. július 30-án nyújtotta be aláírás-
gyûjtõ ív mintapéldányát hitelesítés céljából. Az íven a kö-
vetkezõ kérdés szerepelt:

,,Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyûlés az épített
környezet alakításáról és védelmérõl szóló törvényt egé-
szítse ki egy olyan szabállyal, amely megtiltja 90 méternél
és/vagy 25 szintnél magasabb épület építésének engedé-
lyezését a módosítás hatálybalépését követõ legalább öt
évre?”

Az Országos Választási Bizottság 281/2007. (VIII. 23.)
OVB határozatával hitelesítette az aláírásgyûjtõ ív minta-
példányát. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor a 38/2008.
(IV. 10.) AB határozatával megsemmisítette az OVB hatá-
rozatát, és a bizottságot új eljárásra utasította.

Az Országgyûlés 2007. december 17-i ülésnapján elfo-
gadta a 2007. évi CLXXII. törvényt, amely a Ve. mellett az
országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló
1998. évi III. törvényt (a továbbiakban: Nsztv.) módosítot-
ta. Az Nsztv. módosított 8. § (1) bekezdése kimondja,
hogy az eredményes ügydöntõ népszavazással hozott dön-
tés az Országgyûlésre a népszavazás megtartásától – ha a
népszavazás törvényalkotási kötelezettséget keletkeztet, a
törvény megalkotásától – számított három évig kötelezõ.
Az Alkotmánybíróság határozatának indokolása szerint
„Az Nsztv. módosított 8. § (1) bekezdésének hatálybalépé-
sével a kérdés megfogalmazása az Nsztv. rendelkezésével
ellentétessé vált. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint
az Nsztv. e rendelkezése a folyamatban levõ hitelesítési el-
járásokban is alkalmazandó. Így a 281/2007. (VIII. 23.)
OVB határozat által hitelesített kérdés az Nsztv. hatályos
rendelkezései alapján már nem hitelesíthetõ”. Az Alkot-
mánybíróság határozatában foglaltakra tekintettel az Or-
szágos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapél-
dányának hitelesítését megtagadja.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án, 8. § (1) bekezdésén, a jog-
orvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. § (1) bekezdésén
alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság
196/2008. (V. 19.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárás-
ról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.)
124/A. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskö-
rében eljárva P. T. magánszemély által benyújtott orszá-
gos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a
következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzété-
telét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz
címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903
Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A beadványozó 2007. július 30-án aláírásgyûjtõ ív min-
tapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottság-
hoz. Az aláírásgyûjtõ íven az alábbi kérdés szerepelt:

,,Egyetért-e Ön azzal, hogy a Magyar Köztársaság Or-
szággyûlése a Szerencsejáték Zrt. – hatályos privatizációs
törvényben foglaltak szerinti – tartós állami részesedésé-
nek (100%-os) mértékét a jövõben se változtassa meg?”

Az Országos Választási Bizottság 288/2007. (VIII. 23.)
OVB határozatával hitelesítette az aláírásgyûjtõ ív minta-
példányát. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor 53/2008.
(IV. 24.) AB határozatával megsemmisítette az OVB hatá-
rozatát, és a bizottságot új eljárásra utasította.

A határozat indokolása szerint „Az aláírásgyûjtõ ív min-
tapéldányán szereplõ kérdésben a 'hatályos privatizációs
törvényben foglaltak’ fordulat az idõközben bekövetkezett
jogszabályváltozások eredményeként félrevezetõvé vált,
mert ilyen törvény jelenleg nincs. Mivel a kérdés már nem
felel meg az egyértelmûség követelményének, nem hitele-
síthetõ”. Az Alkotmánybíróság határozatában foglaltakra
tekintettel az Országos Választási Bizottság az aláírás-
gyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

II.

A határozat az országos népszavazásról és népi kezde-
ményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény 2. §-án, 10. §
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c) pontján, 13. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tá-
jékoztatás a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság
197/2008. (V. 19.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. §
(3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljár-
va P. T. magánszemély által benyújtott országos népszava-
zási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzété-
telét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz
címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903
Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A beadványozó 2007. július 30-án aláírásgyûjtõ ív min-
tapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottság-
hoz. Az aláírásgyûjtõ íven az alábbi kérdés szerepelt:

,,Egyetért-e Ön azzal, hogy a Magyar Köztársaság Or-
szággyûlése a Magyar Villamos Mûvek Zrt. – hatályos tör-
vényben foglaltak szerinti – tartós állami részesedésének
(99%-os) mértékét a jövõben se változtassa meg?”

Az Országos Választási Bizottság 289/2007. (VIII. 23.)
OVB határozatával hitelesítette az aláírásgyûjtõ ív minta-
példányát. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor 51/2008.
(IV. 24.) AB határozatával megsemmisítette az OVB hatá-
rozatát, és a bizottságot új eljárásra utasította.

A határozat indokolása szerint a kérdésnek a „hatályos
törvényben foglaltak szerinti – tartós állami részesedésé-
nek (99%-os) mértékét” szövegrésze jogszabályváltozás
következtében már nem felel meg a kifogás elbírálásakor
hatályos állapotnak, ezért a kérdés félrevezetõvé vált, így
nem nem felel meg az egyértelmûség követelményének.
Az Alkotmánybíróság határozatában foglaltakra tekintet-

tel az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

II.

A határozat az országos népszavazásról és népi kezde-
ményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény 2. §-án, 10. §
c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §
(1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság
198/2008. (V. 19.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. §
(3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljár-
va P. T. magánszemély által benyújtott országos népszava-
zási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzété-
telét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz
címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903
Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A beadványozó 2007. július 30-án aláírásgyûjtõ ív min-
tapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottság-
hoz. Az aláírásgyûjtõ íven az alábbi kérdés szerepelt:

,,Egyetért-e Ön azzal, hogy a Magyar Köztársaság Or-
szággyûlése a Tokaj Kereskedõház Zrt. – hatályos tör-
vényben foglaltak szerinti – tartós állami részesedésének
(99%-os) mértékét a jövõben se változtassa meg?”

Az Országos Választási Bizottság 290/2007. (VIII. 23.)
OVB határozatával hitelesítette az aláírásgyûjtõ ív minta-
példányát. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor 52/2008.
(IV. 24.) AB határozatával megsemmisítette az OVB hatá-
rozatát, és a bizottságot új eljárásra utasította.
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A határozat indokolása szerint az a jogszabályi háttér,
amelyhez igazítottan a kérdés megfogalmazásra került,
teljesen megszûnt, ezért a kérdés értelmezhetetlenné vált,
így nem felel meg az egyértelmûség követelményének. Az
Alkotmánybíróság határozatában foglaltakra tekintettel az
Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív minta-
példányának hitelesítését megtagadja.

II.

A határozat az országos népszavazásról és népi kezde-
ményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény 2. §-án, 10. §
c) pontján, 13. §-ának (1) bekezdésén, a jogorvoslatról
szóló tájékoztatás a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság
199/2008. (V. 19.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárás-
ról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.)
124/A. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskö-
rében eljárva Sz. G. magánszemély által benyújtott or-
szágos népszavazási kezdeményezés tárgyában meg-
hozta a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányát hitelesíti.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzété-
telét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz
címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903
Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A beadványozó 2007. szeptember 13-án nyújtotta be
aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát hitelesítés céljából. Az
íven a következõ kérdés szerepelt:

,,Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyûlési választá-
sokon mandátumhoz jusson a pártlista, ha az azt állító
párt területi listái elérik a választópolgárok által vala-
mennyi területi pártlistára leadott és országosan összesí-
tett érvényes szavazatok 1 százalékát?”

Az Országos Választási Bizottság 376/2007. (IX. 27.)
OVB határozatával megtagadta az aláírásgyûjtõ ív minta-
példányának hitelesítését, arra hivatkozva, hogy a népsza-
vazásra feltenni kívánt kérdés nem egyértelmû, mert meg-
téveszti a választópolgárokat. Az Alkotmánybíróság
ugyanakkor 64/2008. (IV. 30.) AB határozatával megsem-
misítette az OVB határozatát, és a bizottságot új eljárásra
utasította.

Az AB határozatának indokolása szerint az országgyû-
lési képviselõk választásáról szóló 1989. évi XXXIV. tör-
vény „használja a pártlista fogalmat, így a kérdés egyértel-
mûségének hiánya az OVB által megfogalmazott indok
alapján nem állapítható meg”.

Az Alkotmánybíróság határozatában foglaltakra tekin-
tettel az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányát hitelesíti.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án, a jogorvoslatról szóló tá-
jékoztatás a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság
200/2008. (V. 19.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. §
(3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljár-
va a dr. Semjén Zsolt, a dr. Navracsics Tibor és a
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, valamint a Keresz-
ténydemokrata Néppárt országgyûlési képviselõcsoport-
jainak további 151 országgyûlési képviselõje által benyúj-
tott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában
meghozta a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzété-
telét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz
címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási
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Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903
Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A beadványozók 2007. október 15-én az alábbi, orszá-
gos népszavazásra javasolt kérdést nyújtották be az Orszá-
gos Választási Bizottsághoz hitelesítés céljából:

,,Egyetért-e Ön azzal, hogy a miniszterelnök, a minisz-
terek, az államtitkárok és az országgyûlési képviselõk sze-
mélyi jövedelemadó bevallásai a nyilvánosság számára
hozzáférhetõek legyenek?”

Az Országos Választási Bizottság 434/2007. (X. 24.)
OVB határozatában a népszavazási kezdeményezést hite-
lesítette. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor a 67/2008.
(IV. 30.) AB határozatával megsemmisítette az OVB hatá-
rozatát, és a bizottságot új eljárásra utasította.

Az Alkotmánybíróság a határozat felülvizsgálata során
figyelembe vette a határozat meghozatala után bekövetke-
zett jogszabályi változásokat és megállapította, hogy „az
indítványozott kérdés részbeni okafogyottsága folytán
nem egyértelmû és így nem felel meg az Nsztv. 13. §
(1) bekezdésében foglalt követelménynek, ezért nem hite-
lesíthetõ”.

Országos Választási Bizottság az Alkotmánybíróság
döntéséhez kapcsolódó indoklásban foglaltakra tekintettel
az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megta-
gadja.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án, a 10. § b) pontján, a jogor-
voslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. § (1) bekezdésén
alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság
201/2008. (V. 19.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. §
(3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a
dr. Semjén Zsolt, a dr. Navracsics Tibor és a Fidesz – Magyar
Polgári Szövetség, valamint a Kereszténydemokrata Néppárt
országgyûlési képviselõcsoportjainak további 151 ország-

gyûlési képviselõje által benyújtott országos népszavazási
kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzété-
telét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz
címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903
Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A beadványozók 2007. október 15-én az alábbi, orszá-
gos népszavazásra javasolt kérdést nyújtották be az Orszá-
gos Választási Bizottsághoz hitelesítés céljából:

,,Egyetért-e Ön azzal, hogy törvény tegye kötelezõvé a
miniszterelnök, a miniszterek és az államtitkárok illetmé-
nyének, valamint az állami költségvetés terhére biztosított
egyéb juttatásainak, továbbá mindezek változásainak sze-
mélyenkénti nyilvánosságra hozatalát?”

Az Országos Választási Bizottság 440/2007. (X. 24.)
OVB határozatában a népszavazási kezdeményezést hite-
lesítette. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor a 68/2008.
(IV. 30.) AB határozatával megsemmisítette az OVB hatá-
rozatát, és a bizottságot új eljárásra utasította.

Az Alkotmánybíróság a határozat felülvizsgálata során
figyelembe vette a határozat meghozatala után bekövetke-
zett jogszabályi változásokat és megállapította, hogy „je-
lenleg már törvény kötelezõvé teszi a népszavazásra java-
solt kérdésben szereplõ állami vezetõk (a miniszterelnök, a
miniszterek és az államtitkárok) illetményének, valamint
az állami költségvetés terhére biztosított egyéb juttatásai-
nak, sõt mindezek változásainak személyenkénti nyilvá-
nosságra hozatalát. Mivel a kérdés egy olyan tartalmú tör-
vény megalkotására irányul, mely jelenleg már hatályban
van, a kérdés alapján már nem egyértelmû, hogy az Or-
szággyûlést terhelné-e egyáltalán jogalkotási kötelezett-
ség, és ha igen, akkor milyen.”

Országos Választási Bizottság az Alkotmánybíróság dön-
téséhez kapcsolódó indoklásban foglaltakra tekintettel az alá-
írásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án, 10. § c) pontján, 13. §
(1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve.
130. § (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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A Szabadságharcosokért Közalapítvány
Alapító Okirata*

(egységes szerkezetben)

A Magyar Köztársaság Kormánya – az 1956 elõtti po-
litikai üldözöttek és az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc emlékének ápolása céljából – a Polgári Tör-
vénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. §-a
alapján

közalapítvány

létrehozását határozta el a következõ feltételek szerint:

A Közalapítvány a közhasznú szervezetekrõl szóló
1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) 26. §-a
c) pontjának 2. alpontja szerint szociális és idõskorúak
gondozására, valamint az 5. és 6. alpontja szerinti kulturá-
lis, illetve a kulturális örökség megóvására irányuló köz-
hasznú tevékenységet végez.

1. A Közalapítvány neve: Szabadságharcosokért Köz-
alapítvány.

2. A Közalapítvány székhelye: Budapest V., József
Attila u. 2–4.

3. A Közalapítvány célja: az 1956 elõtti politikai üldö-
zöttek és az 1956-os forradalom és szabadságharcban részt
vevõk és sérelmet szenvedettek támogatása, szociális ellá-
tásának javítása céljából az 1956 októberi forradalom és
szabadságharc jelentõségének törvénybe iktatásáról szóló
1990. évi XXVIII. törvény preambulumában foglaltaknak
megfelelõen, a szociális igazgatásról és szociális ellátá-
sokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában meghatározott
közfeladat ellátása, továbbá a forradalom és szabadság-
harc tárgyi emlékeinek felkutatása, összegyûjtése és be-
mutatása érdekében a muzeális intézményekrõl, a nyilvá-
nos könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997.
évi CXL. törvény 73. §-a szerinti közfeladat ellátása.

4. A Közalapítvány határozatlan idõre alakul.

5. A Közalapítvány nyitott, ahhoz magyar vagy külföl-
di állampolgár, jogi személy, valamint bármilyen magyar-
országi és külföldi közösség kapcsolódhat a célok sokol-
dalú megvalósításához, ha a Közalapítvány céljaival
egyetért, azt anyagi vagy bármilyen más eszközzel támo-
gatja, ideértve a személyes közremûködést is.

* A Fõvárosi Bíróság a 16.Pk.69.558/1992/30. számú végzésével az Ala-
pító Okirat módosításait nyilvántartásba vette.

6. A Közalapítvány mûködése: nyilvános.

Munkája és tevékenységének megítélése során épít a
nyilvánosság, a társadalmi ellenõrzés lehetõségeire, és a
társadalmi támogatók kezdeményezéseire, javaslataira.

7. A Közalapítvány induló vagyona: 2 459 088 Ft, azaz
kettõmillió-négyszázötvenkilencezer-nyolcvannyolc fo-
rint, amelybõl 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint törzsva-
gyonnak minõsül.

8. A Magyar Köztársaság Kormánya határozatlan idõre
a Közalapítvány használatába adja a Budapest XVI. kerü-
let, Újszász utca és Diósy L. utca által határolt, 105842
helyrajzi szám alatti épületegyüttesbõl (volt szovjet lakta-
nya) a 41. és a 19/A. számú épületeket. Az ingatlanok a
Magyar Állam tulajdonában maradnak, a kezelõi jog a
Belügyminisztériumé.

9. A Közalapítvány a rendelkezésére bocsátott induló
vagyonnal kezdi meg a gazdálkodását. A késõbbiek során
a Közalapítványhoz csatlakozók adományait, befizetéseit
a kuratórium köteles a Közalapítvány meglévõ vagyoná-
hoz csatolni.

10. A Közalapítvány vagyonát a kuratórium a szerve-
zeti és mûködési szabályzatában foglaltak szerint használ-
hatja és hasznosíthatja.

10.1. A Közalapítvány a támogatásban részesítettekkel
– a szociális ellátás kivételével – a támogatás célját, az el-
számolás tartalmát, határidejét és bizonylatait, az ellenõr-
zés módját és a szerzõdésszegés következményeit tartal-
mazó szerzõdést köteles kötni.

11. A Közalapítvány céljára közvetlenül fel nem hasz-
nálható és nem hasznosítható adományokat értékesíteni
kell. Az értékesítésbõl befolyó összeget a Közalapítvány
vagyonaként kell kezelni.

12. A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet má-
sodlagos jelleggel, kizárólag az Alapító Okiratban megha-
tározott közhasznú célok megvalósítása érdekében, azokat
nem veszélyeztetve végez.

13. A Közalapítvány céljai megvalósítása érdekében:
– gazdálkodik a vagyonával, az 1945–1956 közötti po-

litikai üldözötteknek és az 1956. évi forradalomban és sza-
badságharcban részt vevõknek és sérelmet szenvedettek-
nek szolgáltatásokat nyújt, a szabadságharc és forradalom
emlékével kapcsolatosan rendezvényeket szervez. Az ér-
dekeltek részére történõ alapítványi juttatások rendjérõl
külön szabályzat rendelkezik. A Közalapítvány gazdálko-
dása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító
Okiratában meghatározott tevékenységére fordítja;
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– együttmûködik országos és helyi, hasonló célú alapít-
ványokkal, külön megállapodások alapján a kormányzati
szervekkel, önkormányzatokkal;

– kapcsolatot tart hasonló külföldi alapítványokkal, in-
tézményekkel.

13.1. A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenysé-
get nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.

14. A Közalapítvány szervei: kuratórium, titkárság.

14.1. A Közalapítvány ügydöntõ, ügyvezetõ és képvi-
selõ szerve a kuratórium. A kuratórium 13 tagból áll.

A kuratórium személyi összetétele:

Elnök: dr. Boross Péter
Titkár: Fürcht Klára

Tagok:
– Fónay Jenõ
– Mádi Jenõ
– Regéczy-Nagy László
– Sinkovics Gyula
– Márton András
– Menczer Gusztáv
– Krasznay Béla
– Petrusz Tibor
– Bocskay T. József
– dr. Sömjéni László
– Fazekas János László

14.2. A kuratórium tagjait díjazás illeti meg. A bruttó
tiszteletdíj mértéke havonta a mindenkori minimálbér
2-szeres értéke.

14.3. A kuratórium mûködése: a kuratórium feladata a
Közalapítvány céljára rendelt vagyon leghatékonyabb mû-
ködtetése, köteles mindent megtenni annak érdekében,
hogy a Közalapítvány vagyonát a jogszabályok és gazda-
sági lehetõségek keretein belül megfelelõen gyarapítsa.

14.4. A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a Közalapítvány szervezeti és mûködési szabályza-

tának meghatározása,
b) a kuratórium ügyrendjének meghatározása,
c) a döntés a rendelkezésre bocsátott vagyon felhaszná-

lásáról,
d) a Közalapítvány által mûködtetett intézmények, iro-

dák, vezetõk kinevezése,
e) a Közalapítvány éves gazdálkodási tervének és mér-

legének elfogadása,
f) ösztöndíjak adományozása,
g) döntés a lakások, szociális férõhelyek elosztásáról,

az 1945–1956 közötti politikai üldözöttek és az 1956-os
forradalomban és szabadságharcban részt vevõk és sérel-
met szenvedettek igénylései alapján,

h) döntés minden olyan ügyben, amelynek értéke a
3 millió Ft-ot meghaladja,

i) pályázatok kiírása, a beérkezett pályamûvek elbírálása,

j) a közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló elfo-
gadása,

k) meghatározott ügyek intézésére külön szervezeti
egység létrehozása és annak mûködési szabályzatának jó-
váhagyása,

l) a 10.1. pontban említett szerzõdés megkötése,
m) döntés azokban a kérdésekben, amelyeket a Közala-

pítvány szervezeti és mûködési szabályzata a kuratórium
kizárólagos hatáskörébe utal.

14.5. A kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább
évente négyszer tartja. A kuratórium ülései nyilvánosak.
Bármely kuratóriumi tag javaslatára 2/3-os szótöbbséggel
a nyilvánosság kizárható, adatvédelmi, személyiségi-jogi
érdekbõl. A kuratórium ülését legalább 15 nappal az ülést
megelõzõen, írásban a napirendhez kapcsolódó dokumen-
táció megküldésével, a titkár hívja össze.

14.6. A kuratórium határozatképes, ha a tagoknak több
mint a fele jelen van.

14.7. A kuratórium döntéséhez a szavazatainak egysze-
rû szótöbbsége szükséges. Szavazategyenlõség esetén a
levezetõ elnök szavazata dönt. A 14.3. a), c) és j) pontja
esetében a döntéshez a kuratórium összlétszámhoz viszo-
nyított 2/3-os szótöbbsége szükséges. A határozathozatal-
ban nem vehet részt az, aki vagy akinek közeli hozzátarto-
zója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt:
hozzátartozó) a határozat alapján

– kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül, továbbá
– bármilyen más elõnyben részesül, illetve
– megkötendõ jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minõsül elõnynek a Közalapítvány cél szerinti jut-

tatásai keretében a bárki által – megkötés nélkül – igénybe
vehetõ nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Közalapítvány
által a vezetõ tisztségviselõknek nyújtott, az Alapító Ok-
irat szerinti juttatás.

14.8. A kuratórium titkára köteles az elnök utasításait
végrehajtani.

14.9. A titkár feladatköre:
– a kuratórium vagyonkezeléssel kapcsolatos döntései-

nek végrehajtása,
– a Közalapítvány alkalmazottaival szemben a munkál-

tatói jogok gyakorlása,
– a kuratórium üléseinek az elõkészítése,
– intézkedés a kuratórium döntéseinek a végrehajtásá-

ról,
– a közhasznúsági jelentés elkészítése, a kuratórium-

hoz elfogadásra történõ felterjesztése, illetõleg az elfoga-
dott közhasznúsági jelentésbe való betekinthetõség, az ar-
ról való másolatkészítési lehetõség biztosítása a Kszt.
alapján. A betekintést a Közalapítvány székhelyén történõ
kifüggesztéssel kell biztosítani,

– a kuratórium ülésérõl szóló jegyzõkönyv elkészítése,
nyilvántartása, kézbesítése,

– a kuratóriumi határozatok nyilvántartása, szükség
esetén való kézbesítése és közzétételrõl való gondoskodás.
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14.10. A Közalapítvány képviseletére a kuratórium el-
nöke és a titkár külön-külön önállóan jogosult. Akadályoz-
tatása esetén a kuratórium 2 tagja együttesen jogosult a
képviseletre.

A Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre
csak két képviseleti joggal felruházott személy együttesen
jogosult.

14.11. A kuratórium ülésérõl jegyzõkönyvet kell készí-
teni, amely az elhangzottak lényegét összefoglalóan, a ha-
tározatokat pedig szó szerint tartalmazza.

A jegyzõkönyvet hitelesítõként az ülés levezetõje és az
ülésen részt vevõ kijelölt tag írja alá.

Az ülést követõ 30 napon belül kell kézbesíteni a jegy-
zõkönyvet a kuratórium tagjainak, valamint a határozatot
annak, akire vonatkozóan döntést tartalmaz.

14.12. Az ülések jegyzõkönyveit és határozatait sor-
szám és naptári idõpont megjelöléssel kell ellátni. A jegy-
zõkönyveket a titkárságon kell tárolni és nyilvántartani. A
kuratóriumi határozatokról vezetni kell a Határozatok
Könyvét.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a kuratóriumi hatá-
rozatok

– keltét, tárgyát, hatályát és tartalmát,
– meghozatala során az azt támogatók, ellenzõk, tartóz-

kodók megjelölését.

14.13. A Közalapítvány befektetési tevékenységet nem
folytathat, váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítõ ér-
tékpapírt nem bocsáthat ki, közhasznú tevékenységét ve-
szélyeztetõ mértékû hitelt nem vehet fel, az államháztartás
alrendszereirõl kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve
hitel törlesztésére nem használhatja fel.

14.14. A Közalapítvány köteles az éves beszámoló jó-
váhagyásával egyidejûleg közhasznúsági jelentést készíte-
ni, amely tartalmazza:

a) a számviteli beszámolót;
b) a költségvetési támogatás felhasználását;
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
e) a központi költségvetési szervtõl, elkülönített pénz-

alaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési ön-
kormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és
mindezek szerveitõl kapott támogatás mértékét;

f) a közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek
nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;

g) a közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi be-
számolót.

14.15. A kuratórium határozatait, éves beszámolóját,
közhasznúsági jelentését bárki megtekintheti, azokból
költségtérítés ellenében másolatot kérhet.

A kuratóriumi ülés jegyzõkönyvébe betekinthet az, aki-
nek az ülésen meghozott határozat jogát vagy jogos érde-
két érinti.

14.16. A kuratórium – belsõ szabályzatok útján – gon-
doskodik

– a határozatai közlési, illetve nyilvánosságra hozatal
módjáról,

– a Közalapítvány mûködésével kapcsolatban keletke-
zett iratokba való betekintés rendjérõl,

– a Közalapítvány szolgáltatásai igénybevételének
módjáról, a Közalapítvány beszámolói közlésének módjá-
ról,

– a Közalapítvány által nyújtandó támogatásokkal kap-
csolatos pályázatok rendjérõl (formájáról, eljárási szabá-
lyairól), a Kszt.-ben foglaltakra figyelemmel.

15.1. A Közalapítvány céljainak az elérése érdekében,
a Közalapítvány céljaira rendelt vagyonból pályázat útján:

– ösztöndíjat, támogatást nyújthat,
– alapítványi díjat létesíthet, dönthet annak odaítélésé-

rõl, anyagi támogatást nyújthat –, minden olyan megoldás,
tevékenység vagy szervezet részére, amely a Közalapít-
vány céljainak az eléréséhez jelentõs, széles körben hasz-
nosítható eredményt ígér.

15.2. A Közalapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az
általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi egymillió forintot
meghaladja, kivéve, ha törvény vagy kormányrendelet a
Közalapítvány közfeladataira tekintettel más eljárási ren-
det állapít meg. Nem tartoznak e kötelezettség körébe a
nyugellátás jellegû ellátások és a természetes személyek
részére nem ösztöndíj jelleggel nyújtott olyan természet-
beni ellátások, amelyek értéke nem haladja meg az öregsé-
gi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

16. A kuratórium a tevékenységérõl szükség szerint, de
legalább évenként egy alkalommal köteles tájékoztatni a
Kormányt, és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyil-
vánosságra kell hoznia.

17. A Közalapítványt felügyelõ szerv: a Felügyelõ
Bizottság. A Felügyelõ Bizottság 3 tagú.

17.1. A Felügyelõ Bizottság ellenõrzi a Közalapítvány
mûködését és gazdálkodását. Ennek során a vezetõ tiszt-
ségviselõktõl jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Köz-
alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat meg-
vizsgálhatja. A Felügyelõ Bizottság tagjait díjazás illeti
meg. A bruttó tiszteletdíj mértéke havonta a mindenkori
minimálbér 2-szeres értéke.

17.2. A Felügyelõ Bizottság tagja a kuratórium ülésén
tanácskozási joggal vehet részt.

17.3. A Felügyelõ Bizottság a közhasznúsági jelentést
véleményezi.

17.4. A Felügyelõ Bizottság a Kszt. 11. § (3), (4) és
(5) bekezdéseiben foglaltak szerint kezdeményezheti a ku-
ratórium ülésének összehívását.
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17.5. A Felügyelõ Bizottság tagjai:

Elnök: dr. M. Kiss Sándor

Tagok:
– Szajda Szilárd
– dr. Kónyáné dr. Kutrucz Katalin

17.6. A Felügyelõ Bizottság ügyrendjét maga állapítja
meg. A Felügyelõ Bizottság mûködésére a kuratórium mû-
ködési szabályait kell alkalmazni.

17.7. Nem lehet a Felügyelõ Bizottság elnöke vagy tag-
ja, illetve a Közalapítvány könyvvizsgálója az a személy,
aki

a) a kuratórium elnöke vagy tagja,
b) a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevé-

kenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy mun-
kavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogsza-
bály másképp nem rendelkezik,

c) a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül
– kivéve, ha az bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ
nem pénzbeli szolgáltatás –,

d) az a)–c) pontokban meghatározott személyek hozzá-
tartozója.

18. A közhasznú szervezet megszûntét követõ 2 évig
nem lehet más közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõje
az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be
– annak megszûntét megelõzõ 2 évben legalább 1 évig –
vezetõ tisztséget, amely az adózás rendjérõl szóló törvény
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezetõ tiszt-
ségviselõ, illetve az ennek jelölt személy köteles vala-
mennyi érintett közhasznú szervezetet elõzetesen tájékoz-
tatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejûleg más közhasz-
nú szervezetnél is betölt.

19. A Közalapítvány szervezeti és mûködési szabály-
zata az Alapító Okirattal nem lehet ellentétes.

A Közalapítvány Alapító Okiratát hivatalos lapban köz-
zé kell tenni.

20. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdések-
ben a Ptk., valamint a Kszt. rendelkezései az irányadóak.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Pályázati felhívás
a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai
vizsgáinak szervezésére történõ jogosultság

elnyerésére

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a
szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 13. §-ának

(1) bekezdése, valamint a szakmai vizsga szervezésére
való jogosultság feltételeirõl szóló 34/2003. (XII. 21.) OM
rendelet alapján pályázatot hirdet szakképzést folytató jogi
személyiséggel rendelkezõ intézmények, egyéni vállalko-
zók részére. A pályázat célja szakmai vizsga szervezésére
való jogosultság elnyerése.

A pályázattal elnyerhetõ vizsgaszervezési jogosultság
4 évre szól.

Pályázatot adhat be:
Az a szakképzést folytató intézmény, amely
a) jogi személyiséggel rendelkezik vagy egyéni vállal-

kozó,
b) szerepel a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. tör-

vény (a továbbiakban: Fktv.) 8. §-ában meghatározott fel-
nõttképzést folytató intézmények nyilvántartásában, és
nyilvántartásba vétele óta legalább 2 év eltelt. A pályázat-
ban megjelölt szakképesítés(ek) területén legalább két év
képzésszervezési gyakorlattal is rendelkezik,

c) eleget tett – a jogszabályban elõírt módon, a nyilván-
tartásba vételtõl számítva kétévenként – a tevékenységérõl
szóló beszámolási kötelezettségének,

d) nincs az illetékes adó- és vámhatóság által nyilván-
tartott, lejárt köztartozása,

e) nem áll csõd-, végelszámolási, illetve felszámolási el-
járás alatt,

f) az Fktv. szerint akkreditált.

A pályázatnak tartalmaznia kell (kitöltési útmutató
alapján):

a) az 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kihirdetett Orszá-
gos Képzési Jegyzék szerint azon szakképesítések megne-
vezését és OKJ azonosító számát, amelyekre a vizsgaszer-
vezési jogot meg kívánja szerezni,

b) azon – a 97/2005. (XII. 25.) OGY határozatban meg-
határozott – tervezési statisztikai régió megnevezését,
amelyben a vizsgaszervezési tevékenységet el kívánja
látni,

c) szakképzéssel kapcsolatos tevékenysége adatokon
alapuló bemutatását, valamint azt, hogy tevékenységében
milyen arányt képvisel a szakképzés,

d) szakmai vizsgaszervezési tevékenységének érdemi
adatokat tartalmazó bemutatását, illetve akik korábban
nem rendelkeztek vizsgáztatási joggal, az errõl szóló nyi-
latkozatot,

e) az alkalmazott minõségirányítási rendszer bemutatá-
sát, különös tekintettel a vizsgaszervezési tevékenységre
vonatkozó minõségirányítási folyamatokra,

f) a szakmai vizsga szervezését végzõ egység bemutatá-
sát (a szervezetben elfoglalt helyét, irányítását, az e célra
rendelkezésre álló személyi, tárgyi különös tekintettel az
ügykezelési és titoktartási szabályok betartását biztosító
feltételeket, a szakmai vizsga szervezéséért közvetlenül
felelõs személyek iskolai és szakmai végzettségének,
szakmai gyakorlatának, betöltött munkakörének ismerte-
tését),
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g) a vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges
tárgyi feltételek biztosításának módját és részletes bemu-
tatását,

h) a szakmai vizsgaszervezéssel összefüggõ, jogsza-
bályban meghatározott rendelkezések megtartására, vala-
mint a szakmai vizsgáztatási tevékenység folyamatos vég-
zésére vonatkozó kötelezettségvállalást.

A pályázathoz mellékelni kell (kitöltési útmutató alap-
ján):

i) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
hatálya alá tartozó pályázók esetében az illetékes cégbíró-
ság által kibocsátott, a pályázat kiírását megelõzõ 30 nap-
nál nem régebbi cégkivonatot, egyéb pályázók esetében
– a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
1. számú mellékletében nevesített felsõoktatási intézmé-
nyek kivételével – a pályázó egységes szerkezetbe foglalt,
hatályos létesítõ okiratának (alapító okiratának, alapsza-
bályának) fenntartó által hitelesített másolatát, egyéni vál-
lalkozó esetén a vállalkozói igazolvány hiteles másolatát
és a nyilvántartásukra illetékes önkormányzat 30 napnál
nem régebbi igazolását arról, hogy a vállalkozó a nyilván-
tartásukban szerepel,

j) az Fktv. 8. §-ának (5) bekezdésében meghatározott, a
nyilvántartásba vétel tényét igazoló tanúsítvány vagy iga-
zolás másolatát,

k) a nyilvántartást vezetõ Igazolását arról, hogy a pályá-
zó az Fktv. 9. § (5) bekezdése szerint a kétéves tevékeny-
ségérõl szóló beszámolót benyújtotta,

l) annak igazolását, hogy a szakmai vizsga vizsgatevé-
kenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek
rendelkezésre állnak,

m) gazdasági társaság és egyéni vállalkozó esetén a te-
rületileg illetékes gazdasági kamara, illetõleg – ahol a
szakképesítés nem tartozik gazdasági kamara illetékessé-
gébe – a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény
(a továbbiakban: Szt.) 14. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint a szakképesítésért felelõs miniszter által kijelölt
szakmai szervezet igazolását, hogy az interaktív és/vagy
gyakorlati vizsgatevékenységek lebonyolításához szüksé-
ges, rendelkezésre álló tárgyi feltételek a jogszabályi elõ-
írásoknak megfelelõ minõségûek,

n) annak igazolását, hogy a pályázónak nincs az illeté-
kes adó- és vámhatóság által nyilvántartott tartozása vagy
lejárt köztartozása,

o) amennyiben a pályázó a csõdeljárásról, a felszámolá-
si eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. tör-
vény hatálya alá tartozó szervezet, arra vonatkozó nyilat-
kozatát, hogy nem folyik ellene csõd-, felszámolási vagy
végelszámolási eljárás,

p) a FAT-akkreditációs tanúsítvány másolatát, valamint
q) a rendeletben elõírt régiónkénti 26 ezer Ft bírálati díj

befizetésérõl szóló igazolást.

A pályázathoz csatolható dokumentumok:
– a képzési és vizsgaszervezési tevékenységgel kapcso-

latos referenciák,

– a vizsgaszervezés lebonyolításáért felelõs vezetõ EU
irányelveknek megfelelõ szerkezetû szakmai önéletrajza
(minta az NSZFI honlapjáról letölthetõ).

A pályázat benyújtásával összefüggõ egyéb tudnivalók
A pályázat keretében az 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel

kiadott Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplõ
minden, 15 számjegyû azonosítóval rendelkezõ részszak-
képesítés, szakképesítés, szakképesítés-elágazás, szakké-
pesítés-ráépülés szakmai vizsgájának szervezésére lehet
pályázatot benyújtani.

Ha a pályázat tartalmaz egy szakképesítést, akkor nem
szükséges annak a (fõ)szakképesítésnek esetleges rész-
szakképesítésé(ei)t külön feltüntetni.

Ha a pályázó nem egy „teljes” szakképesítésre, hanem
annak csak részszakképesítésé(ei)re kíván pályázni akkor
a részszakképesítés(ek) pontos megnevezése szükséges.

Ha a szakképesítés elágazást, ráépülést tartalmaz, akkor
nem elegendõ csak az OKJ 2. oszlopában szereplõ megne-
vezés feltüntetése, hanem a 15 számjegyû azonosító mel-
lett a 3. oszlopbeli pontos elágazás(ok), ráépülés(ek) meg-
nevezésének megadása szükséges.

A pályázat kizárólag az FVM Vidékfejlesztési, Képzési
és Szaktanácsadási Intézet honlapjáról (www.vkszi.hu) a
képzés/vizsgaszervezés menüpontból letölthetõ „Pályá-
zati dokumentáció” formátumában nyújtható be.

Amennyiben a pályázó a vizsgaszervezési tevékenységet
több tervezési statisztikai régió területén is el kívánja látni,
mindegyik régió vonatkozásában külön pályázatot kell be-
nyújtania, és valamennyi pályázaton fel kell tüntetnie az
összesen benyújtott pályázata számát. Ebben az esetben a
mellékleteket csak az egyik pályázathoz kell csatolnia. A
többi pályázathoz a mellékletek fénymásolatban is csatol-
hatóak, azonban a pályázaton fel kell tüntetni, hogy mely
régióra benyújtott pályázathoz csatolta az eredeti mellék-
leteket.

A pályázó csak olyan – a földmûvelésügyi és vidékfej-
lesztési miniszter hatáskörébe tartozó – OKJ-s szakképesí-
tések vonatkozásában nyújthat be vizsgaszervezési jog
megszerzésére irányuló pályázatot, amelyek képzésére a
nyilvántartási tanúsítvány alapján jogosult.

A pályázatok elbírálására a földmûvelésügyi és vidék-
fejlesztési miniszter bíráló bizottságot hoz létre és gondos-
kodik annak mûködtetésérõl.

A szakmai vizsga szervezésére történõ jogosultság el-
nyerésére benyújtott pályázatok elbírálása az 1. és 2. mel-
léklet alapján történik.

A pályázati kiírásban elõírt dokumentumok tekinteté-
ben hiánypótlásra van lehetõség.

A benyújtott pályázat formai okokból elutasításra kerül,
amennyiben az 1. melléklet szerinti „formai követelmé-
nyek” közül bármelyik rovatra „nincs” a válasz.

A formai követelményeknek megfelelõ pályázók közül
azok nyerhetnek vizsgaszervezési jogosultságot, akik a
2. melléklet szerinti értékelésben legalább 75 pontot elér-
nek.



A pályázaton nyertes szakmai vizsga szervezõjének a
feladatait a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és
eljárási rendjérõl szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet,
továbbá a földmûvelésügyi ágazathoz tartozó szakképesí-
tések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról
szóló 8/2008. (I. 23.) FVM rendelet határozza meg.

Kapcsolatfelvétel
A pályázattal kapcsolatban információ kérhetõ Hor-

váthné Révész Ágnestõl a horvath@vkszi.hu címen.

A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatot a Magyar Közlönyben történõ közzététel-

tõl számított 60 napon belül kell benyújtani.
A pályázatnak nyomtatott formában az alábbi, a pályá-

zati dokumentáció további fejezeteiben bemutatott része-
ket kell tartalmaznia a következõ sorrendben: 1. elõlap,
2. az útmutató szerint kitöltött pályázati adatlap, 3. kötele-
zõen csatolandó mellékletek, 4. nem kötelezõen csatolan-
dó mellékletek.

A pályázatokat papír alapon, pályázott régiónként 3 pél-
dányban – amibõl legalább egy példányon eredeti, cégsze-
rû aláírás szerepel és minden oldala szignált – kell benyúj-
tani az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási

Intézet Képzési Igazgatóság címére (1223 Budapest,
Park u. 2.), valamint elektronikusan a horvath@vkszi.hu
címre is meg kell küldeni. A borítékon fel kell tüntetni a
„VIZSGASZERVEZÉS 2008.” megnevezést. Határidõ
után benyújtott vagy postára adott pályázatok nem kerül-
nek értékelésre.

A statisztikai tervezési régiónként befizetendõ bírálati
díjat az FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet
10032000-01743276 pénzforgalmi jelzõszámú bankszám-
lájára kell befizetni. Az átutalásra rá kell írni:
„VIZSGASZERVEZÉS 2008”. A befizetett bírálati díj a
bíráló bizottság munkájának megkezdéséig a pályázat
visszavonása esetén visszaigényelhetõ. Visszavonás ese-
tén a bírálati díjat – a pályázat befogadásával kapcsolatban
keletkezett 20% költséggel csökkentve – kapja vissza a pá-
lyázó.

A pályázati kiírásban nem érintett kérdésekben a szak-
mai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeirõl szó-
ló 34/2003. (XII. 21.) OM rendelet elõírásait kell iránymu-
tatónak tekinteni.

A pályázat eredményérõl a pályázók a földmûvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszternek a Magyar Közlönyben
megjelenõ rendeletébõl értesülhetnek.
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1. melléklet

Formai követelmények ellenõrzõ lap

Pályázat száma:

Van Nincs

a) Pályázott szakképesítés(ek) megnevezése, OKJ száma

b) Pályázott régió(k) megnevezése

c) Szakképzési tevékenység bemutatása

d) Szakmai vizsgaszervezési tevékenység bemutatása, vagy nyilatkozat arról, hogy
korábban erre nem volt feljogosítva

e) Minõségirányítási rendszer bemutatása

f) A szakmai vizsga szervezését végzõ egység bemutatása

g) A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi
feltételek bemutatása

h) A vizsgaszervezési jogszabályi elõírások megtartására irányuló kötelezettségvállalás



A pályázat kötelezõ mellékletei:

Van Nincs

i) Cégkivonat, cégbejegyzés, létesítõ okirat vagy vállalkozói igazolvány másolata

j) Felnõttképzési nyilvántartásba vételi tanúsítvány másolata

k) Igazolás a kétéves tevékenységrõl szóló beszámoló benyújtásáról

l) Interaktív és/vagy gyakorlati vizsgatevékenységek feltételeinek meglétérõl szóló
igazolás

m) Kamarai (szakmai szervezeti) igazolás arról, hogy a vizsgatevékenységek tárgyi
feltételei a jogszabályban elõírtaknak megfelelnek

n) Igazolások arról, hogy nincs adó-, vám- és lejárt köztartozása

o) Ha az 1991. évi IL. törvény hatálya alá tartozik, nyilatkozat arról, hogy nem áll
felszámolási vagy csõdeljárás alatt*

p) FAT akkreditációs tanúsítvány másolata

q) Bírálati díj befizetésének igazolása
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2. melléklet
Értékelõ lap

Pályázat száma:

Értékelési szempont
Maximálisan adható

pontszám
Elért pontszám

Tevékenységében a szakképzés súlya 20

Szakképzéssel kapcsolatos szakmai múlt a pályázatban szereplõ szakképesíté-
sek vonatkozásában

20

Vizsgaszervezési gyakorlat 10

A vizsgaszervezési tevékenységre vonatkozó minõségirányítási rendszer
bemutatása

5

Referenciákból megállapítható szakképzési és vizsgaszervezési tevékenység 10

A vizsgáztatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek:

– a vizsgaszervezõ egység vezetõjének, dolgozóinak szakmai felkészültsége

– az irattározás, titkosítás, õrzés feltételei

– gyakorlati, interaktív vizsga tárgyi feltételei, minõsége, rendelkezésre
állása

10

5

20

Összesen: 100



A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának
pályázati felhívása

„A közkönyvtárak uniós programjának
2008. évi támogatása” címmel

A pályázat kódszáma: KÜM-2008-KKF-1

1. Támogatás célja

A külügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
166/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet szerint a miniszter
gondoskodik az európai uniós tagsággal összefüggõ kom-
munikációs feladatokról. A Kommunikációs és Közkap-
csolati Fõosztály (KKF) kiemelt feladatának tekinti, hogy
hozzájáruljon a magyar állampolgárok uniós ismereteinek
bõvítéséhez. A pályázat elsõsorban a kistelepüléseken élõ-
ket akarja elérni, az évek óta folytatott uniós közkönyvtári
program folytatásával. Fontos szempont, hogy az ország
valamennyi helységében hiteles uniós információhoz
jussanak a polgárok.

A szakmai háttér, koordináció és továbbképzés biztosí-
tása mellett a Külügyminisztérium ösztönözni kívánja
olyan ötletek, tevékenységek és programok megvalósítá-
sát, melyek megválaszolják a lakosságot foglalkoztató, az
európai uniós tagsággal kapcsolatos kérdéseket és hozzá-
járulnak a széles körû társadalmi párbeszéd folytatásához,
különös tekintettel arra, hogy napjainkban és a nem is
annyira távoli jövõben Magyarország olyan fontos össz-
európai eseményekben (a tavalyi év végi schengeni öve-
zethez történõ csatlakozás, valamint a 2009. évi Európai
Parlamenti választások, a 2010-es Európa Kulturális Fõvá-
rosa programsorozat és a 2011-es soros elnökség) játszik
meghatározó szerepet, amelyekkel kapcsolatos
tájékoztatás és információnyújtás elengedhetetlen a
felsoroltakban rejlõ lehetõségek minél nagyobb mértékû
kiaknázásához.

2. A pályázók köre

Városi és községi közkönyvtárak.

3. A pályázat tárgya

– Az uniós dokumentum-állomány folyamatos fejlesz-
tése, jól látható elhelyezése, számítógépes nyilvántartása
és népszerûsítése, a dokumentumállomány külön-gyûjte-
ményi kezelése;

– Lakossági fórum, rendezvény, elõadás szervezése
Magyarország uniós tagságával kapcsolatos aktuális kér-
désekrõl a helyi igényeknek és adottságoknak megfele-
lõen. (Játékok, vetélkedõk, iskolai tanórák szervezése fia-
taloknak, juniális stb.) Legalább 3 konkrét rendezvény ter-
vezését kérjük!

– Együttmûködés az önkormányzatokkal a lakosságot
érdeklõ, uniós tematikájú falunapok, szabadtéri rendezvé-
nyek megvalósításában;

– A teljes körû nyilvánosság biztosítása;

– Kapcsolattartás és együttmûködés a megyében mû-
ködõ Europe Direct információs egységgel és a központi
megyei könyvtárral;

– A helyi írott és elektronikus médiumok lehetõségei-
nek felhasználása az állomány EU-szakirányú bõvülése, és
a rendezvények megismertetése érdekében;

– Az Európai Unióval kapcsolatos aktuális témáknak,
valamint a pályázatfigyelés eredményének továbbítása az
uniós információt igénylõkhöz, felhasználva az EUvonal
(www.euvonal.hu honlap és 06 (80) 382-004 telefonszám)
által nyújtott szolgáltatásokat.

Az elõzõ évek tapasztalataiból leszûrve kiemelendõ,
hogy állománygyarapítás címén a támogatási összegbõl
kizárólag olyan EU-s vonatkozású könyvek vásárolhatók,
melyek elõsegítik az Unióról szóló szakmai és társadalmi
vitát, amelyek különféle elemzéseket, ismertetéseket tar-
talmaznak a közösségi politikákról, az integráció történe-
térõl, valamint mindennapi, gyakorlati uniós információ-
kat szolgáltatnak (pl. munkavállalásról, tanulásról, fo-
gyasztóvédelemrõl stb.). A pályázati elszámolás részeként
a beszerzett könyvek listája mellett könyvenként szerepel-
tetni kell a megyei könyvtár szakmai véleményét a köny-
vek uniós relevanciájáról. Útikönyvek, szótárak beszerzé-
sét a Külügyminisztérium nem támogatja!

Legalább 3 konkrét rendezvény tervezése szükséges!

A versenyjellegû rendezvények, sorsolások, egyszerû
ajándékozás esetében csak európai uniós témához kötõdõ
könyv, játék, ajándéktárgy, CD, DVD, plakát stb.
számolható el.

4. A pályázattal elnyerhetõ támogatás

A rendelkezésre álló keretösszeg 2008-ban: 13 millió Ft. A
támogatással elnyerhetõ maximális összeg 150 000 Ft, amely
egy összegben, a szerzõdés megkötését követõen – a szerzõ-
désben meghatározott idõpontban – kerül átutalásra. A támo-
gatási összeg 50%-át állománygyarapításra, a többit pedig
rendezvényszervezésre kell fordítani. (Ettõl eltérni maximum
+–5%-os mértékben lehet!) A rendezvényekre meghívandó,
magasan képzett elõadók könnyebb biztosítása érdekében
felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a saját megyéjükhöz tar-
tozó Europe Direct irodák alapfeladatait képezõ szolgáltatá-
sokat (pl. elõadók biztosítása – amennyiben a Europe Direct
iroda munkatársát szeretnék elõadónak, szakmai segítség) té-
rítésmentesen vehetik igénybe.

A Team Europe tagjainak esetében a könyvtárak és az
egyes tagok közötti szóbeli megállapodás képezi a díjazás
alapját, ami egyénenként eltérõ lehet. Pályázati támogatás
akkor adható, ha a pályázó vállalja, hogy a könyvtár veze-
tõje évente egyszer, a Külügyminisztérium által szervezett
közkönyvtári konferencián részt vesz.

A támogatás felhasználásának határideje 2008. novem-
ber 30. A támogatás felhasználásáról készített szakmai be-
számoló és pénzügyi elszámolás megküldésének határ-
ideje 2008. december 10.
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A határidõn túl beküldött elszámolások a támogatási
összegek visszafizetésének kötelezettségét, valamint a jö-
võbeni pályázatokból való kizárást vonja maga után.

5. Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:

a) aki az igényében valótlan vagy megtévesztõ adato-
kat szolgáltatott,

b) aki korábban a Külügyminisztériummal kötött bármely
szerzõdésben foglalt feltételeket felróhatóan megszegte,

c) aki megszüntetésére irányuló eljárás alatt áll,
d) akinek az államháztartás bármely alrendszerével szem-

ben lejárt esedékességû, meg nem fizetett tartozása van,
e) aki nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsola-

tok Áht. 15. §-ában meghatározott követelményeinek,
f) akinek lejárt esedékességû, meg nem fizetett köztar-

tozása van,
g) aki nem felel meg a jelen pályázat kiírásában foglalt

feltételek bármelyikének, illetve az egyéb vonatkozó jog-
szabályi feltételek bármelyikének.

6. A pályázat tartalmi elemei

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó nevét, székhelyét (település, ir.szám, utca,

hsz.),
b) a pályázó telefon- és telefaxszámát, valamint elekt-

ronikus elérhetõségét,
c) a pályázó adószámát,
d) a pályázó statisztikai számát,
e) a pályázó TB folyószámla számát,
f) a pályázati felhívásban megjelölt jogcímek alapján

igényelhetõ támogatásból megvalósítani tervezett tevé-
kenységek, feladatok részletes ismertetését,

g) a megvalósításhoz igényelt támogatás összegét, a
részletezett költségvetési tervet (ebben külön szerepeltetni
kell az áfa összegét és a saját forrás mértékét),

h) a megvalósítás és finanszírozás idõbeni ütemezését,
i) az eddigi EU-kommunikációs tevékenység ismerte-

tését (A pályázatban be kell mutatni a közkönyvtár 2007.
évi EU kommunikációs tevékenységét, amennyiben EU
kommunikációs tevékenységét most kívánja indítani, úgy
az ilyen irányú terveit.),

j) a 2007. évi, európai uniós tevékenységgel kapcsola-
tos, illetve az uniós forrásból eddig elnyert támogatások
megnevezését.

7. A pályázathoz csatolni kell:

a) a pályázó képviselõjének közjegyzõ által hitelesített
aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett alá-
írás-mintáját,

b) eredetiben a pályázó bankszámláját vezetõ hitelinté-
zet 30 napnál nem régebbi igazolását – a pontos számla-
szám megjelölésével – a pályázó bankszámlájának vezeté-
sérõl, fizetõképességérõl,

c) a pályázó létesítõ okiratáról készített egyszerû másola-
tot,

d) 30 napnál nem régebbi igazolást az állami és önkor-
mányzati adóhatóságtól, valamint a vámhatóságtól arról,

hogy köztartozása (adó-, járulék-, illeték- vagy vámtarto-
zás) nem áll fenn, azzal, hogy az igazolás a pályázó cég-
szerûen aláírt nyilatkozatával is helyettesíthetõ,

e) ha a pályázó a pályázat tárgyának vonatkozásában
más pályázaton részt vett, illetve más állami és egyéb tá-
mogatást vesz igénybe, ezekre az adatokra vonatkozó nyi-
latkozatát,

f) a pályázó képviselõje által cégszerûen aláírt, jelen
pályázati felhívás 1. számú mellékletében foglalt Adatla-
pot két példányban,

g) a pályázó képviselõje által cégszerûen aláírt, jelen
pályázati felhívás 2. számú mellékletében foglalt nyilatko-
zatát,

h) amennyiben a pályázó fenntartója államháztartáson
kívüli szervezet (pl. gazdasági társaság, közhasznú társa-
ság), a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságá-
ról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban:
Knyt.) 14. §-ában meghatározott nyilatkozatot, amely je-
len pályázati felhívás 3. számú mellékletét képezi,

i) amennyiben a Knyt 8. § (1) bekezdése szerinti érin-
tettség fennáll, az érintettségrõl szóló közzétételi kérelmet,
amely jelen pályázati felhívás 4. számú mellékletét képezi.

8. A pályázat benyújtásának módja, helye és határnapja

A pályázat benyújtására regisztrációs díj nincs.
A pályázatok beérkezése folyamatos, a Külügyminisz-

tériumba érkezésének végsõ határnapja: 2008. június 20.
A pályázatokat zárt borítékban kizárólag postai úton az

alábbi címre kérjük benyújtani:
Külügyminisztérium, Kommunikációs és Közkapcsola-

tai Fõosztály Titkársága, 1027 Budapest, Nagy Imre tér 4.
A borítékon fel kell tüntetni: ,,A közkönyvtárak uniós

programjának 2008. évi támogatása” pályázati címet és a
pályázat kódszámát (KÜM-2008-KKF-1).

A pályázat beadásának módja: A pályázatot egy eredeti
példányban, a pályázó által minden lapon szignáltan vagy
aláírtan és egy másolati példányban, zárt borítékban kell
beküldeni.

9. Döntés-elõkészítés, döntési mechanizmus

A pályázatokat munkabizottság bírálja el és a kötele-
zettségvállalásra jogosult hozza meg a döntést.

A döntés szempontjai:
– a pályázat tartalma mennyiben felel meg a felhívás

szakmai tartalmának,
– országosan arányos területi elosztás,
– kb. 80–100 közkönyvtár részesülhet támogatásban,
– internet/e-mail rendelkezésre állása,
– elõnyben részesülnek

= azok a pályázók, akik az elõzõ években már meg-
kezdték az európai uniós tájékoztató szolgáltatás
kiépítését a Miniszterelnöki Hivatal, illetve a Kül-
ügyminisztérium támogatásával, de nem részesül-
nek más uniós hálózati támogatásból (pl. Europe
Direct irodától),
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= az 5000 fõ alatti települések,
= a pályázó könyvtár képviselõje részt vett 2007-ben

a Külügyminisztérium által szervezett EU köz-
könyvtári konferencián.

A pályázatok hiányos benyújtása esetén a Külügymi-
nisztérium egy alkalommal a pályázót – a jelen pályázati
felhívás 7. pontjában meghatározottak vonatkozásában –
hiánypótlásra hívja fel azzal, hogy a jelen pályázati felhí-
vás 3. számú melléklete, továbbá – a Knyt. 8. § (1) bekez-
dése szerinti érintettség fennállása esetén – a 4. számú
melléklete csatolásának elmulasztása esetén hiánypótlásra
nincs lehetõség. A hiánypótlás határideje a hiánypótlásra
történõ felhívás kézhezvételétõl számított nyolcadik nap.
A hiánypótlásra biztosított határidõ elmulasztása a pályá-
zónak a pályázat elbírálásából való kizárását eredményezi.

A Külügyminisztérium az eredményrõl a döntéstõl szá-
mított 15 munkanapon belül írásban értesíti a pályázót.
Azt a pályázatot, amelynek megvalósítása a beadási határ-
idõ elõtt kezdõdött, illetve fejezõdött be a bírálóbizottság
érdemben nem vizsgálja. A Külügyminisztérium a nyertes
pályázókkal a támogatás feltételeirõl szerzõdésben állapo-
dik meg.

A Külügyminisztérium fenntartja a jogot arra, hogy a
pályázó által igényelt összegnél kevesebb támogatást
nyújtson.

10. Egyéb rendelkezések

A pályázati felhívás megjelenik a Külügyminisztérium
– www.kulugyminiszterium.hu – és az EUvonal honlapján
– www.euvonal.hu –, s az ezen oldalakról letölthetõ.

A pályázattal kapcsolatban kiegészítõ információkat, a
kérdésekre válaszokat a Külügyminisztérium Kommuni-
kációs és Közkapcsolati Fõosztály Titkársága ad, kizáró-
lag írásban. Fax: 1 458 1901, e-mail: gbartok@kum.hu

A Külügyminisztérium a pályázat nyerteseit írásban ér-
tesíti, nevüket és a támogatás összegét a Külügyminiszté-
rium honlapján (www.kulugyminiszterium.hu/Európai
Unió/EU Tájékoztató Szolgálat) közzéteszi.

Egyéb, a pályázatban nem szabályozott kérdésekben a
vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Tör-
vénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény, az államháztar-
tásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közpénzekbõl
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény, az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Kül-
ügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésû elõ-
irányzatok felhasználásának szabályairól szóló 1/2008.
(III. 21.) KüM rendelet rendelkezései az irányadók.

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma
Kommunikációs és Közkapcsolati Fõosztály
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1. számú melléklet

ADATLAP

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma
„A közkönyvtárak uniós programjának 2008. évi támogatása” címû

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁHOZ

1. A pályázó adatai

A pályázó intézmény pontos megnevezése, címe, telefon- és telefax záma, e-mail címe

A pályázó intézmény neve:

A pályázó intézmény címe, telefonszáma, e-mail címe:

A pályázó intézmény vezetõje:

A pályázó intézmény szerzõdéskötésre önállóan jogosult: igen / nem *

Amennyiben a pályázó intézmény önállóan nem jogosult szerzõdéskötésre, a szerzõdés aláírására jogosult:

A pályázó intézmény fenntartójának adatai

Fenntartó neve:

Fenntartó címe, telefonszáma:

* A megfelelõ rész aláhúzandó!



A pályázó intézmény szakmai felelõsének adatai

Név (nõknél leánykori név is):

Beosztás:

Postacím:

Telefon- és telefaxszám:

Internetelérhetõség/e-mail cím:

Az intézmény bankszámlaszáma, bank megnevezése:

2. A pályázat részletes tartalma

A megpályázott támogatási összeg felhasználása (kb. megosztási aránya)
a) állománygyarapításra

b) rendezvény szervezésére

Állománygyarapítás
A gyûjtemény bõvítése (esetleg témák szerint is); a különgyûjtemény kezelésének bemutatása:

Az állomány felhasználói köre és kihasználtsága, átkölcsönözhetõsége:

Kapcsolattartás a megyében mûködõ Europe Direct információs egységgel, a könyvtárhálózat többi tagjával:

Rendezvényszervezés
Vázlatos programterv (lakossági fórum, elõadássorozat társadalmi klubokban, pl. nyugdíjas klub, közös rendezvény
a EUROPE DIRECT információs egységekkel, más könyvtárakkal stb.)

Tájékoztatás az állomány bõvítésérõl, illetve a rendezvényekrõl
Megjelenési lehetõségek az írott és elektronikus médiumokban
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Információk továbbítása
Az Európai Unióval kapcsolatos aktuális információk és a pályázatfigyelés eredményeképpen szerzett információk
továbbítása a megjelölt célcsoportokhoz

Képzés
A gyûjtemény felelõsének/felelõseinek részvétele a program keretében 2005–2006 évben rendezett képzésen

A Pályázó tudomásul veszi, hogy az igényelt egyszeri támogatás összege maximálisan 150 000 Ft
(azaz egyszázötvenezer forint).

Kelt ................................ 2008. ............................. hó ....... nap

Intézmény vezetõje: Pályázó/szakmai felelõs:

P. H.

…………………………… ……………………………
aláírás aláírás

(A neveket szíveskedjenek géppel is kiírni.)

2. számú melléklet

Pályázói nyilatkozat

Alulírott ................................., mint a ............................ pályázó képviselõje kijelentem, hogy:

1. A pályázatban foglalt adatok, információk, dokumentációk teljes körûek, valódiak és hitelesek.

2. A pályázónak az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása nincs, vagy arra az illetékes adóhatóság
fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett.

3. A pályázó általános forgalmi adó (áfa) levonására vagy visszaigénylésére jogosult/nem jogosult.*

4. A pályázó hozzájárul, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése céljából az adószámát (adóazonosító jelét), tár-
sadalombiztosítási azonosító jelét, társadalombiztosítási folyószámlaszámát a Kincstár, illetve a Külügyminisztérium
felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetõleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismerésé-
hez.

5. A pályázó nem áll megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt.
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6. A pályázó hozzájárul – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
15/A. §-ában foglaltakkal összhangban – az adatai felhasználásához.

7. A pályázónak az államháztartás alrendszerébõl folyósított támogatásból eredõ lejárt és ki nem egyenlített tartozása
nincs.

8. A pályázó a megvalósítani tervezett tevékenység, feladat vonatkozásában más pályázaton részt vett/nem vett
részt*, illetve más állami és egyéb támogatást igénybe vesz/nem vesz igénybe.*

9. A pályázó a pályázat szabályszerûségének és a támogatás rendeltetésszerû felhasználásának a Külügyminiszté-
rium, valamint jogszabályban meghatározott szervek által történõ ellenõrzéséhez hozzájárul.

10. A pályázó felhatalmazza a Külügyminisztériumot a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésû
elõirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 1/2008. (III. 21.) KüM rendelet 11. §-ában foglalt adatok
nyilvántartására.

11. A pályázó megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht. 15. §-ának (7) és (9) bekezdésében meghatározott
követelményeinek.

12. A pályázó hozzájárul az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 83. §-ának
(2) bekezdés j) pontjában meghatározott hozzáférési lehetõség biztosításához.

13. A pályázó felhatalmazza a Külügyminisztériumot azonnali beszedési eljárás alkalmazására.

Kelt: ....................., 2008. ...........

.............................................................................
a pályázó képviselõjének cégszerû aláírása

* A megfelelõ rész aláhúzandó!

3. számú melléklet

NYILATKOZAT

a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról

A Pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselõjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselõjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevõ szerv megnevezése:

4728 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/77. szám



Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekbõl nyújtott támo-
gatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy ƒ
2. fennáll az ...pont alapján

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy ƒ
2. fennáll az ...pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön ûrlap csatolásával kezdeményeztem.

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

aláírás/cégszerû aláírás

4. számú melléklet

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM

a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségérõl

A Pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselõjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselõjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevõ szerv megnevezése:

2008/77. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4729



Kijelentem, hogy a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) be-
kezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert

a) A pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként közremûködõ vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jog-
viszonyban állok, de a törvény értelmében nem minõsülök döntés-elõkészítõnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag
természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó):

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselõ vagyok. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:

Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyûlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselõ, országgyû-

lési és az európai parlamenti képviselõ, polgármester, alpolgármester, fõpolgármester, fõpolgármester-helyettes, helyi
önkormányzati képviselõ, helyi önkormányzat képviselõ-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv
– a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetõje és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

c) Az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:

– Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés elõkészítõként közremûködõ, vagy döntéshozó szervnél munka-
végzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minõsül döntés-elõkészítõnek vagy döntéshozónak.

– Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselõ.
(A kívánt rész aláhúzandó!)
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelõ-

szülõ, testvér

d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdoná-
ban áll. (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!)

Indoklás:

Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet
neve, székhelye beírandó):

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelõ-

szülõ, testvér
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e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet tekinte-
tében az érintettség fennáll, mert

– vezetõ tisztségviselõje,
– az alapítvány kezelõ szervének, szervezetének tagja, tisztségviselõje,
– vagy társadalmi szervezet ügyintézõ, vagy képviseleti szervének tagja

a pályázati eljárásban döntés elõkészítõként közremûködõ szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló
jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselõ, vagy e személyek közeli hozzátartozója

Indokolás:

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye
beírandó):

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

köztársasági elnök, Országgyûlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselõ, országgyû-
lési és az európai parlamenti képviselõ, polgármester, alpolgármester, fõpolgármester, fõpolgármester-helyettes, helyi
önkormányzati képviselõ, helyi önkormányzat képviselõ-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv
– a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetõje és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és

nevelõszülõ, testvér

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetõen. A nyilatkozatban szereplõ adatok a
valóságnak mindenben megfelelnek.

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

..........................................................
aláírás/cégszerû aláírás
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A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának
közleménye

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) be-
kezdése alapján – az eddig közzétetteken kívül – az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármû törzskönyvek sorszámát
teszi közzé:

644644C

995878D

563244C

838887D



381085C

889252A

878689F

648828G

457653E

434541D

125945D

158470E

916472G

056623D

835486C

608425D

839271E

814574A

233471D

851150D

909135F

176337H

799522E

502251E

074622A

370525E

111985B

599964E

265908A

549903E

304043G

779034D

276829D

889370H

925987G

148672H

425153F

964018D

478150H

003078B

971050G

179056A

210825H

221373C

501170G

823767F

490001E

771626D

249650H

687013B

884427H

032964H

580155G

480522G

016767G

854552F

084248A

144874G

850346C

297133A

460682D

576986G

895133F

471622D

060489E

005870B

918485G

722165E

745437F

618077B

703599G

870408A
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518169H

914424C

431134G

376695G

495681F

358320C

511148A

793304C

603896D

910067B

374679G

188066B

115561H

004020C

038980F

177405G

462176A

598128F

232448H

879310E

202201A

341634F

820729H

733948A

733646B

228221G

519160C

116519G

370630G

498248H

179835C

950921E

610833C

095099D

917932H

379443E

922784C

673723A

061296H

675496D

749024D

223190B

412992F

675555A

874779B

974067G

660822B

157601C

454578G

812224G

965498A

307435G

290970E

321551G

702518F

694157A

678365A

610562A

141502B

067388H

561247C

876070C

019207E

679072D

931263A

577134G

468974E

067409D
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260736D

312666C

674492E

322566A

748102E

334822D

547725D

336919D

622306B

214969G

884126G

848424D

437398C

710959F

072443F

344688D

332684E

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la
u. 6.; pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfával.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Területfejlesztési Mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta
meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom rész e az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör vények, rende-
letek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb  határozatok) köz li. Ne gye dik fõ-
ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ-
szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves
pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó (1085 Bu-
dapest, Somo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6669 fax számán.
2008. évi éves elõ fizetés dí ja: 6552 Ft áfával; féléves elõ fizetés: 3276 Ft áfával.

Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a
 kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
 internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
     cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
c. ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol-
gár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085
Budapest, So mogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a
Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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Személyi rész

SZEMÉLYÜGYI HÍREK

Az Igazságügyi és Rendészeti

Minisztérium személyügyi hírei

Kitüntetések

A Magyar Köztársaság elnöke – az igazságügyi és ren-
dészeti miniszter elõterjesztésére – nemzeti ünnepünk
március 15-e alkalmából

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozat)

kitüntetést adományozott

dr. Gróf Évának, az Igazságügyi és Rendészeti Minisz-
térium fõosztályvezetõ-helyettesének,

dr. Hatvani Erzsébetnek, az Igazságügyi Hivatal fõigaz-
gatójának,

Kapás Irénnek, nyugalmazott rádiós újságírónak,
dr. Keil Béninek, az Országos Fordító és Fordításhitele-

sítõ Iroda vezérigazgató-helyettesének,
dr. Somogyi Gábornak, az Igazságügyi Szakértõi és Ku-

tató Intézetek Toxikológiai Intézet igazgatójának, igaz-
ságügyi toxikológus szakértõjének;

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(katonai tagozat)

kitüntetést adományozott

Balla Ferenc r. ezredesnek, a Heves Megyei Rendõr-
fõkapitányság Egri Rendõrkapitányság kapitányságveze-
tõjének,

Csiba Károly r. ezredesnek, az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium Oktatási Fõigazgatóság fõigazgató-
helyettesének, fõosztályvezetõnek,

Kovács Tamás bv. ezredesnek, a Pálhalmai Agrospeciál
Mezõgazdasági Termelõ, Értékesítõ és Szolgáltató Kft.
ügyvezetõ igazgatójának;

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ARANY ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

kitüntetést adományozott

dr. Czottner Lászlónak, az Országos Atomenergia Hiva-
tal osztályvezetõjének;

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ARANY ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

kitüntetést adományozott

dr. Horváth István r. ezredesnek, az Országos Rend-
õr-fõkapitányság Köztársasági Õrezred Személyügyi
Szolgálat szolgálatvezetõjének,

Karakas László r. ezredesnek, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Rendõr-fõkapitányság Szolnoki Rendõrkapitány-
ság kapitányságvezetõjének,

Papp Csaba r. ezredesnek, a Nemzeti Nyomozó Iroda
Általános és Gazdasági Szervek Gazdaságvédelmi fõosz-
tály fõosztályvezetõjének,

dr. Török Zoltán r. ezredesnek, az Országos Rendõr-
fõkapitányság Rendészeti Fõigazgatóság Közrendvédelmi
fõosztály fõosztályvezetõjének;

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
EZÜST ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

kitüntetést adományozott

dr. Kónya Józsefnénak, az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium Oktatási Fõigazgatóság csoportvezetõjének,

dr. Nagy Gábornak, a Bûnügyi Szakértõi Kutató Intézet
Szerves Kémiai Analitikai osztály osztályvezetõjének,

Piros Zsuzsanna Juditnak, az Igazságügyi és Rendésze-
ti Minisztérium Állampolgársági, Kegyelmi és Hatósági
fõosztály osztályvezetõjének;

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
EZÜST ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

kitüntetést adományozott

Babina Attila r. alezredesnek, a Somogy Megyei Rend-
õr-fõkapitányság Marcali Igazgatásrendészeti osztály osz-
tályvezetõjének,

Barabás Rezsõ r. alezredesnek, a Készenléti Rendõrség
Különleges Szolgálatok Parancsnoksága Tûzszerész Szol-
gálat kiképzési alosztályvezetõjének,

2008/21. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2867

I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek



dr. Kis Gábor r. alezredesnek, a Csongrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság Ellenõrzési Szolgálat szolgálat-
vezetõjének,

Korontos Zoltán r. alezredesnek, a Baranya Megyei
Rendõr-fõkapitányság Felderítõ osztály osztályvezetõ-
jének,

Kovács József r. alezredesnek, a Vas Megyei Rend-
õr-fõkapitányság Celldömölki Rendõrkapitányság kapi-
tányságvezetõjének,

dr. Kozma János r. alezredesnek, a Hajdú-Bihar Megyei
Rendõr-fõkapitányság Hajdúhadházi Rendõrkapitányság
kapitányságvezetõjének,

Lovasi Péter r. alezredesnek, a Komárom-Esztergom
Megyei Rendõr-fõkapitányság Kisbéri Rendõrkapitány-
ság kapitányságvezetõjének,

Nagy Sándor r. alezredesnek, a Békés Megyei Rend-
õr-fõkapitányság Ellenõrzési Szolgálat szolgálatvezetõ-
jének,

Pataki György r. alezredesnek, a Veszprém Megyei
Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi Szervek Bûnügyi osztály
osztályvezetõjének;

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
BRONZ ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

kitüntetést adományozott

Abonyi Ferenc nyugalmazott r. õrnagynak, az Igazság-
ügyi és Rendészeti Minisztérium Nemzetközi Oktatási
Központ osztályvezetõ-helyettesének,

Kökény Kálmánnak, a Nagykátai Városi Rendõrkapi-
tányság bûnmegelõzési fõelõadójának.

A Magyar Köztársaság elnöke – az igazságügyi és ren-
dészeti miniszter elõterjesztésére –

rendõr dandártábornokká kinevezte

dr. Horváth Imre r. ezredest, a Veszprém Megyei Rend-
õr-fõkapitányság bûnügyi fõigazgatóját,

Szabó Jenõ r. ezredest, a Nógrád Megyei Rendõr-fõka-
pitányság rendõrfõkapitányát;

nyugalmazott vezérõrnaggyá kinevezte

Bendes Gyõzõ nyugalmazott határõr dandártábornokot,
a Budapesti Határõr Igazgatóság volt igazgatóját;

nyugalmazott rendõr dandártábornokká kinevezte

dr. Németh Ferenc nyugalmazott r. ezredest, az Orszá-
gos Rendõr-fõkapitányság közbiztonsági fõigazgató-he-
lyettesét.

A Magyar Köztársaság igazságügyi és rendészeti mi-
nisztere nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából ered-
ményes munkájuk elismeréséül

Deák Ferenc-díjat

adományozott

Budai Sándornénak, az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium Költségvetési és Gazdaság fõosztály fõosztály-
vezetõ-helyettesének,

dr. Galambos Gábornak, az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium Alkotmányjogi fõosztály osztályvezetõ-
jének;

Gyimesi Zoltán-díjat

adományozott

Radnóti Istvánnak, a Paksi Atomerõmû Zrt. biztonsági
igazgatójának;

Szent György-érdemjelet

adományozott

Ferincz József r. alezredesnek, a Somogy Megyei
Rendõr-fõkapitányság kapitányságvezetõjének,

Gõsi Tiborné r. alezredesnek, a Nemzetközi Oktatási
Központ osztályvezetõjének,

Marcsák Zoltán r. alezredesnek, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõ-
jének,

Nagy Miklós Imre r. alezredesnek, a Készenléti Rendõr-
ség fõosztályvezetõjének;

Szent László-érdemjelet

adományozott

Molnár László r. ezredesnek, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság szolgálatvezetõ-
jének;

Bátorság Érdemjelet

adományozott

Hancz Péter r. törzszászlósnak, a Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Rendõr-fõkapitányság körzeti megbízottjának,

Horváth Tibor r. törzsõrmesternek, a Gyõr-Moson-Sop-
ron Megyei Rendõr-fõkapitányság járõrének,

Katona Imre r. fõtörzszászlósnak, a Készenléti Rendõr-
ség technikusának,

Király Attila r. törzszászlósnak, a Bács-Kiskun Megyei
Rendõr-fõkapitányság nyomozójának,

Kis Szabolcs r. fõhadnagynak, a Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Rendõr-fõkapitányság bûnügyi technikusának,

Lévai Imre Tibor r. zászlósnak, a Fejér Megyei Rend-
õr-fõkapitányság körzeti megbízottjának,
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Patyi Szabolcs r. törzsõrmesternek, a Gyõr-Moson-
Sopron Megyei Rendõr-fõkapitányság körzeti megbízott-
jának,

Párvai Attila r. zászlósnak, a Komárom-Esztergom Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság körzeti megbízottjának,

Pécsi Gyulának, az Országos Mentõszolgálat mentõ-
ápolójának,

Pigniczki Mónika r. törzsõrmesternek, a Csongrád Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság járõrének,

Takács László r. törzszászlósnak, a Baranya Megyei
Rendõr-fõkapitányság csoportvezetõjének,

Virágh Gábor r. törzszászlósnak, a Budapesti Rend-
õr-fõkapitányság járõrvezetõjének;

Miniszteri Elismerõ Oklevelet

adományozott

Bagi Károlynénak, az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium fõelõadójának,

Balogh Györgyinek, az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium fõelõadójának,

dr. Benedek Rózsa r. õrnagynak, az Igazságügyi és Ren-
dészeti Minisztérium kiemelt fõmunkatársának,

Benk László r. alezredesnek, az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium kiemelt fõmunkatársának,

dr. Bezsenyi Adriennek, az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium tanácsosának,

dr. Bényiné Cserepi Máriának, az Igazságügyi és Ren-
dészeti Minisztérium vezetõ-fõtanácsosának,

dr. Bodnár Gergelynek, az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium fõosztályvezetõ-helyettesének,

dr. Bognár Lászlónak, az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium szakmai tanácsadójának,

dr. Degrell Zsuzsának, az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium vezetõ-tanácsosának,

dr. Éles Gyulánénak, az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium szakmai tanácsadójának,

Gálné Magyar Zsuzsanna r. alezredesnek, az Igazság-
ügyi és Rendészeti Minisztérium kiemelt fõmunkatár-
sának,

Horváthné Sziklai Gabriellának, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium ügyviteli alkalmazottjának,

Kékiné Szabó Évának, az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium vezetõ-fõtanácsosának,

Kívésné dr. Gyenge Évának, az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium vezetõ-tanácsosának,

dr. Kozma Zsuzsának, az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium tanácsosának,

dr. Krekóné Szabó Sára Zsuzsannának, az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium fõmunkatársának,

dr. Müller Ákosnak, az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium tanácsosának,

Nagyné Gladysz Erikának, az Igazságügyi és Rendésze-
ti Minisztérium fõelõadójának,

Ninausz Györgyné dr. Bartók Ágnesnek, az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium fõtanácsosának,

Péter Editnek, az Igazságügyi és Rendészeti Miniszté-
rium fõelõadójának,

dr. Robák Katalinnak, az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium fogalmazójának,

dr. Ságvári Ádámnak, az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium tanácsosának,

Spáth Tivadarnénak, az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium munkatársának,

Szabó Józsefnének, az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium fõmunkatársának,

Szentmarjay Gabriellának, az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium fõmunkatársának,

dr. Székely Erikának, az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium tanácsosának,

Tóth Juditnak, az Igazságügyi és Rendészeti Miniszté-
rium fõosztályvezetõ-helyettesének,

Tóthné Nagy Csillának, az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium fõelõadójának,

dr. Antal Albertnek, az Igazságügyi Megfigyelõ és El-
megyógyító Intézet fõigazgató fõorvosának,

Diószegi Miklósnénak, a Központi Igazságügyi Hivatal
titkárságvezetõjének,

dr. Fecske Erikának, a Fõvárosi Igazságügyi Hivatal
jogi segítségnyújtási ügyintézõjének,

Hók Gerdának, a Központi Igazságügyi Hivatal szám-
viteli osztályvezetõjének,

Lukácsné Tóth Bettinek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Igazságügyi Hivatal igazgatójának,

Lukáts Ákosnénak, a Veszprém Megyei Igazságügyi Hi-
vatal pártfogó felügyelõjének,

dr. Szántó Eszter Mártának, a Központi Igazságügyi
Hivatal osztályvezetõjének,

dr. Szilágyi Anikónak, a Fõvárosi Igazságügyi Hivatal
igazgatóhelyettesének,

Baltererné Vígh Erzsébetnek, az Igazságügyi Szakértõi
és Kutató Intézetek belsõ ellenõrének,

Gyurkovics Gábornénak, az Igazságügyi Szakértõi és
Kutató Intézetek Miskolci Intézete szakértõjének,

dr. Horváth Jánosnak, a Budapesti Orvosszakértõi Inté-
zet csoportvezetõjének, igazságügyi orvosszakértõnek,

dr. Jasperné Sztanek Katalinnak, a Budapesti Mûszaki,
Könyv- és Adószakértõi Intézet igazságügyi könyv- és
adószakértõjének,

Kelemenné Széles Máriának, az Igazságügyi Szakértõi
és Kutató Intézetek Debreceni Intézete igazságügyi épí-
tész szakértõjének,

Kurilla Miklósnak, az Igazságügyi Szakértõi és Kutató
Intézetek gépkocsivezetõjének,

Nagyné Pintér Juditnak, az Igazságügyi Szakértõi és
Kutató Intézetek Gyõri Intézete tisztviselõjének,

Kissné Ugrai Emmának, az Országos Atomenergia Hi-
vatal címzetes fõmunkatársának,

Macsuga Gézának, az Országos Atomenergia Hivatal
fõosztályvezetõjének;
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Miniszteri Köszöntõ Levelet

adományozott

10 éves igazságügyi szolgálati jogviszony alapján

Hajnal Jenõnének, az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium vezetõ-fõtanácsosának,

Hirt Beátának, az Igazságügyi és Rendészeti Miniszté-
rium szakmai tanácsadójának,

dr. Höltzl Lipótnak, az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium fõosztályvezetõjének,

dr. Jobbágy Zsuzsának, az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium fõosztályvezetõ-helyettesének,

Kiss Györgynek, az Igazságügyi és Rendészeti Minisz-
térium szakmai tanácsadójának,

Nagy Sándornénak, az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium vezetõ-fõtanácsosának,

dr. Lehotai Juditnak, az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium vezetõ-tanácsosának,

dr. Palik Editnek, az Igazságügyi és Rendészeti Minisz-
térium osztályvezetõjének,

dr. Pázsit Veronikának, az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium szakmai tanácsadójának,

Sáriné dr. Simkó Ágnesnek, az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium fõosztályvezetõjének,

dr. Sömjéni Lászlónak, az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium szakmai fõtanácsadójának,

Szûrné Kancsár Mónikának, az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium fõelõadójának,

Szentmarjai Gabriellának, az Igazságügyi és Rendésze-
ti Minisztérium fõmunkatársának,

dr. Szurday Kingának, az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium fõosztályvezetõ-helyettesének,

dr. Tekes Mariannak, az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium vezetõ-tanácsosának,

Török Tímeának, az Igazságügyi és Rendészeti Minisz-
térium vezetõ-fõtanácsosának,

dr. Jasperné Sztanek Katalinnak, a Budapesti Mûszaki,
Könyv- és Adószakértõi Intézet könyv- és adószakértõ-
jének,

Kissné Kiss Erzsébetnek, a Budapesti Mûszaki, Könyv-
és Adószakértõi Intézet technikusának,

Kluka Zsuzsannának, a Budapesti Mûszaki, Könyv- és
Adószakértõi Intézet technikusának,

Pomázi Norbert Szabolcsnak, a Miskolci Intézet gépjár-
mû mûszaki szakértõjének,

dr. Pozsgai Tamásnak, a Budapesti Orvosszakértõi In-
tézet orvos szakértõjének,

Sipos Gyulánénak, a Miskolci Intézet fizikai alkalma-
zottjának,

Szabó Gábornak, a Budapesti Mûszaki, Könyv- és Adó-
szakértõi Intézet könyv- és adószakértõjének,

Szántó Attilának, a Debreceni Intézet gépjármû mûszaki
szakértõjének,

Vesztergom Antalnak, a Veszprémi Intézet fizikai alkal-
mazottjának,

Bánné Gáspár Györgyinek, a Veszprém Megyei Igaz-
ságügyi Hivatal pártfogó felügyelõjének,

Deme Róbertnek, a Nógrád Megyei Igazságügyi Hivatal
pártfogó felügyelõjének,

Dullné Fekete Adriennek, a Fejér Megyei Igazságügyi
Hivatal pártfogó felügyelõjének,

Fekete Lajosnénak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Igazságügyi Hivatal kárpótlási szakértõjének,

Fülöp Attila Csabának, a Békés Megyei Igazságügyi
Hivatal pártfogó felügyelõjének,

Garzó Anitának, a Komárom-Esztergom Megyei Igaz-
ságügyi Hivatal pártfogó felügyelõjének,

Gulyás Gabriellának, a Baranya Megyei Igazságügyi
Hivatal pártfogó felügyelõjének,

Horváth Károlynénak, a Fõvárosi Igazságügyi Hivatal
irodai, fizikai alkalmazottjának,

Horváth-Tüske Renátának, a Gyõr-Moson-Sopron Me-
gyei Igazságügyi Hivatal pártfogó felügyelõjének,

Jármai Péternek, a Fõvárosi Igazságügyi Hivatal párt-
fogó felügyelõjének,

Juhászné Konyha Kamillának, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Igazságügyi Hivatal pártfogó felügyelõjének,

Kakuk Róbertnek, a Központi Igazságügyi Hivatal in-
formatikusának,

Kaszibáné Király Katalinnak, a Csongrád Megyei Igaz-
ságügyi Hivatal irodai ügykezelõjének,

Kiss Tamásnak, a Baranya Megyei Igazságügyi Hivatal
pártfogó felügyelõjének,

Kisbalázs Zsuzsanna Katalinnak, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Igazságügyi Hivatal pártfogó felügyelõ-
jének,

Kovács Józsefnének, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Igazságügyi Hivatal irodai ügykezelõjének,

Kozma Lászlónak, a Heves Megyei Igazságügyi Hivatal
pártfogó felügyelõjének,

Markovics Juditnak, a Központi Igazságügyi Hivatal
kárpótlási szakügyintézõjének,

Mozsgai Mercédesznek, a Baranya Megyei Igazságügyi
Hivatal pártfogó felügyelõjének,

Németh Erikának, a Baranya Megyei Igazságügyi Hiva-
tal pártfogó felügyelõjének,

Némethné Lekrinszki Editnek, a Bács-Kiskun Megyei
Igazságügyi Hivatal pártfogó felügyelõjének,

Némethné Patona Bernadettnek, a Vas Megyei Igazság-
ügyi Hivatal irodai ügykezelõjének,

dr. Páll Anitának, a Központi Igazságügyi Hivatal jogi
segítségnyújtási szakreferensének,

Papp Gabriellának, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Igazságügyi Hivatal irodai ügykezelõjének,

dr. Polyák Emesének, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Igazságügyi Hivatal áldozatsegítési ügyintézõjének,

Póvikné Bacsó Tündének, a Hajdú-Bihar Megyei Igaz-
ságügyi Hivatal pártfogó felügyelõjének,

Román Lászlónak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Igazságügyi Hivatal asszisztensének,
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Tandi Attilának, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Igazságügyi Hivatal informatikusának,

dr. Tarr Lajosnak, a Békés Megyei Igazságügyi Hivatal
jogi segítségnyújtási ügyintézõjének,

dr. Tóth Enikõ Ibolyának, a Gyõr-Moson-Sopron Me-
gyei Igazságügyi Hivatal osztályvezetõjének,

dr. Tóth Gabriellának, a Baranya Megyei Igazságügyi
Hivatal pártfogó felügyelõjének,

Ungváry Róbertnek, a Komárom-Esztergom Megyei
Igazságügyi Hivatal megyei igazgatójának,

Varga Ferencnének, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Igazságügyi Hivatal irodai ügykezelõjének,

Villangó Bernátnak, a Heves Megyei Igazságügyi Hiva-
tal pártfogó felügyelõjének,

Volkán Sándornénak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Igazságügyi Hivatal pártfogó felügyelõjének;

20 éves igazságügyi szolgálati jogviszony alapján

Baranyi Zsuzsának, a Hajdú-Bihar Megyei Igazságügyi
Hivatal asszisztensének,

Császár Évának, a Bács-Kiskun Megyei Igazságügyi
Hivatal pártfogó felügyelõjének,

Csuditsné Szabó Évának, a Fejér Megyei Igazságügyi
Hivatal pártfogó felügyelõjének,

Kenyeres Lászlónak, a Bács-Kiskun Megyei Igazság-
ügyi Hivatal pártfogó felügyelõjének,

Molnár Lászlónak, a Pest Megyei Igazságügyi Hivatal
pártfogó felügyelõjének,

Pintér Tibornak, a Csongrád Megyei Igazságügyi Hiva-
tal pártfogó felügyelõjének,

Regõs Mariannak, a Fõvárosi Igazságügyi Hivatal párt-
fogó felügyelõjének,

Remsei Lászlónénak, a Központi Igazságügyi Hivatal
irodai ügykezelõjének,

Ricza Lászlónak, a Bács-Kiskun Megyei Igazságügyi
Hivatal pártfogó felügyelõjének,

Szabó Péternének, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Igaz-
ságügyi Hivatal pártfogó felügyelõjének,

Almási Józsefnének, a Budapesti Orvosszakértõi Intézet
tisztviselõjének,

Debreczi Etelkának, a Budapesti Orvosszakértõi Intézet
tisztviselõjének,

dr. Szabó Ferencnek, a Gyõri Intézet elmeorvos szakér-
tõjének,

Szabó Mártának, a Veszprémi Intézet tisztviselõjének,
Tóth Zoltánnak, a Kecskeméti Intézet építész szakértõ-

jének;

30 éves igazságügyi szolgálati jogviszony alapján

Hajdú Lászlónénak, az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium fõmunkatársának,

Bardóczki Tibornénak, a Kecskeméti Intézet tisztvise-
lõjének,

Kaldenecker Juliannának, a Budapesti Orvosszakértõi
Intézet tisztviselõjének,

Nagy Ildikónak, a Veszprémi Intézet tisztviselõjének,
Vankovics Lászlónak, az Igazságügyi Szakértõi és Ku-

tató Intézetek gépkocsivezetõjének,
Nagy Ildikónak, az Igazságügyi Szakértõi és Kutató In-

tézetek Veszprémi Intézet tisztviselõjének,
Bíróné Oláh Máriának, a Fejér Megyei Igazságügyi Hi-

vatal pártfogó felügyelõjének,
Görõcsné Pintér Ágnesnek, a Nógrád Megyei Igazság-

ügyi Hivatal jogi segítségnyújtási ügyintézõjének,
Herczeg Attilának, a Somogy Megyei Igazságügyi Hi-

vatal pártfogó felügyelõjének,
Jónás Jánosnak, a Bács-Kiskun Megyei Igazságügyi

Hivatal pártfogó felügyelõjének,
Kis Józsefnének, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Igazságügyi Hivatal pártfogó felügyelõjének,
dr. Palotás Klárának, a Csongrád Megyei Igazságügyi

Hivatal áldozatsegítési ügyintézõjének,
Subsicsné Pintér Gyöngyinek, a Vas Megyei Igazság-

ügyi Hivatal pártfogó felügyelõjének,
Vincze Évának, a Fõvárosi Igazságügyi Hivatal pártfo-

gó felügyelõjének;

40 éves igazságügyi szolgálati jogviszony alapján

dr. Szabó Andrásnak, a Veszprém Megyei Igazságügyi
Hivatal pártfogó felügyelõjének;

soron kívül elõléptette rendõr ezredessé

Bagi István r. alezredest, a Miskolci Rendészeti Szak-
középiskola igazgatóját,

dr. Bardócz Csaba r. alezredest, a Szegedi Rendészeti
Szakközépiskola igazgatóját,

dr. Bánhalmi Zsolt r. alezredest, a Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Rendõr-fõkapitányság bûnügyi igazgatóját,

Dobó Ferenc r. alezredest, a Baranya Megyei Rendõr-
fõkapitányság rendészeti igazgatóját,

Háromszéki Miklós r. alezredest, a Komárom-Eszter-
gom Megyei Rendõr-fõkapitányság bûnügyi fõigaz-
gatóját,

dr. Istvanovszki László r. alezredest, a Szervezett Bûnö-
zés Elleni Koordinációs Központ munkatársát,

Mergancz Sándor r. alezredest, a Somogy Megyei
Rendõr-fõkapitányság kapitányságvezetõjét,

Orovecz Zsolt r. alezredest, a Pest Megyei Rendõr-fõka-
pitányság gazdasági igazgatóját,

Sára Péter r. alezredest, a Heves Megyei Rendõr-fõka-
pitányság rendészeti igazgatóját,

dr. Takács Tibor r. alezredest, a Vas Megyei Rendõr-
fõkapitányság rendészeti igazgatóját;

soron kívül elõléptette rendõr alezredessé

Bendes Ibolya r. õrnagyot, a Rendvédelmi Szervek Vé-
delmi Szolgálata személyzeti osztályvezetõjét,

Kanyó Gábor r. õrnagyot, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Rendõr-fõkapitányság kirendeltségvezetõjét,
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Kosik István r. õrnagyot, a Nógrád Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság osztályvezetõ-helyettesét,

Horváth Ferenc r. õrnagyot, a Baranya Megyei Rend-
õr-fõkapitányság osztályvezetõjét,

Maros Gábor r. õrnagyot, a Baranya Megyei Rend-
õr-fõkapitányság osztályvezetõjét;

soron kívül elõléptette rendõr õrnaggyá

Kávrán Zsolt r. századost, a Budapesti Rendõr-fõkapi-
tányság nyomozóját,

Ruszó László r. századost, az Országos Rendõr-fõkapi-
tányság kiemelt fõreferensét,

Tóth Gábor r. századost, a Komárom-Esztergom Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjét;

soron kívül elõléptette rendõr századossá

Balassa Bence r. fõhadnagyot, a Rendõrtiszti Fõiskola
tanárát,

Béres Mariann r. fõhadnagyot, a Komárom-Esztergom
Megyei Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjét,

Gasparics Márk r. fõhadnagyot, a Somogy Megyei
Rendõr-fõkapitányság kiemelt fõelõadóját,

Kenyhercz Anita r. fõhadnagyot, a Köztársasági Õrez-
red biztonsági fõtisztjét;

soron kívül elõléptette
büntetés-végrehajtási századossá

Szûr Krisztián bv. fõhadnagyot, a Veszprém Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági osztályvezetõjét;

soron kívül elõléptette rendõr fõhadnaggyá

Zsiga Péter László r. hadnagyot, a Tolna Megyei Rend-
õr-fõkapitányság kiemelt fõelõadóját;

soron kívül elõléptette rendõr törzszászlóssá

Skrek Roland r. zászlóst, a Somogy Megyei Rendõr-
fõkapitányság, Kaposvári Rendõrkapitányság nyomo-
zóját;

soron kívül elõléptette rendõr zászlóssá

Abán Attila r. fõtörzsõrmestert, a Nemzeti Nyomozó
Iroda fogdaõrét,

Aradszki Zsolt r. fõtörzsõrmestert, a Békés Megyei
Rendõr-fõkapitányság járõrét,

Cseh Imre r. fõtörzsõrmestert, a Zala Megyei Rend-
õr-fõkapitányság mb. helyszínelõ-balesetvizsgálóját,

Éles Kálmán Csaba r. fõtörzsõrmestert, a Fejér Megyei
Rendõr-fõkapitányság fogdaõrét,

Farkas Róbert r. fõtörzsõrmestert, a Veszprém Megyei
Rendõr-fõkapitányság körzeti megbízottját,

Kiss István r. fõtörzsõrmestert, a Tolna Megyei Rend-
õr-fõkapitányság körzeti megbízottját,

Kiss Lajos János r. fõtörzsõrmestert, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság járõrét,

Kozma Ferenc r. fõtörzsõrmestert, a Budapesti Rend-
õr-fõkapitányság járõrét,

Mirkó Imre r. fõtörzsõrmestert, a Hajdú-Bihar Megyei
Rendõr-fõkapitányság járõrét,

Molnár János r. fõtörzsõrmestert, a Bács-Kiskun Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság járõrét,

Sáringer Zoltán r. fõtörzsõrmestert, a Csongrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság járõrét,

Szívós István r. fõtörzsõrmestert, a Pest Megyei Rend-
õr-fõkapitányság járõrét,

Ujlakán Mihály r. fõtörzsõrmestert, a Készenléti Rend-
õrség járõrét,

Varga Imre r. fõtörzsõrmestert, a Vas Megyei Rend-
õr-fõkapitányság fogdaõrét,

Viszóczki Tibor r. fõtörzsõrmestert, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság járõrét;

fõtanácsosi címet

adományozott

Almagro Carmen r. ezredesnek, a Budapesti Rendõr-
fõkapitányság fõosztályvezetõjének,

Andor László r. alezredesnek, a Körmendi Rendészeti
Szakközépiskola osztályvezetõjének,

Csala Károly r. õrnagynak, az Országos Rendõr-fõkapi-
tányság Szóvivõi iroda osztályvezetõjének,

dr. Csokán Csaba r. alezredesnek, a Mosonmagyaróvári
Rendõrkapitányság kapitányságvezetõjének,

Czinege László r. alezredesnek, a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjének,

Fehér Zoltán r. alezredesnek, a Nemzetközi Oktatási
Központ osztályvezetõjének,

dr. Kalapos István Gyula r. alezredesnek, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság kapi-
tányságvezetõjének,

Keskeny László r. alezredesnek, a Zala Megyei Rend-
õr-fõkapitányság szolgálatvezetõjének,

dr. Krocsek Zoltán r. alezredesnek, a Püspökladányi
Rendõrkapitányság kapitányságvezetõjének,

dr. Molnár József r. alezredesnek, a Nagykanizsai
Rendõrkapitányság kapitányságvezetõjének,

Nagy Edit r. alezredesnek, a Nemzeti Nyomozó Iroda
alosztályvezetõjének,

Oltyán Sándor r. alezredesnek, a Békés Megyei Rend-
õr-fõkapitányság kapitányságvezetõjének,

dr. Rákosi Mihály r. alezredesnek, a Bács-Kiskun Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság alosztályvezetõjének,

Szollár Csaba r. alezredesnek, a Köztársasági Õrezred
alosztályvezetõjének,

dr. Tánczi Tibor r. alezredesnek, a Vas Megyei Rend-
õr-fõkapitányság szolgálatvezetõjének,

dr. Tóth János r. alezredesnek, a Hajdú-Bihar Megyei
Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjének,
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Vécsei István r. alezredesnek, a Celldömölki Rendõrka-
pitányság osztályvezetõjének,

dr. Volter Zsolt r. alezredesnek, az Országos Rendõr-
fõkapitányság Ellenõrzési Szolgálat osztályvezetõjének,

Vörös Ferenc r. alezredesnek, a Fejér Megyei Rend-
õr-fõkapitányság rendészeti igazgatójának,

dr. Zélity László r. alezredesnek, a Szegedi Rendõrkapi-
tányság kapitányságvezetõjének,

Fok Róbert bv. alezredesnek, a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága fõosztályvezetõjének,

dr. Csató Kornélia bv. alezredesnek, a Büntetés-végre-
hajtás Országos Parancsnoksága fõosztályvezetõjének,

dr. Harsányi Kornélia Erzsébet bv. orvos õrnagynak,
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága fõorvo-
sának,

Kopcsik Károly bv. alezredesnek, a Budapesti Fegyház
és Börtön parancsnokhelyettesének,

dr. Ruzsonyi Péter bv. ezredesnek, a Rendõrtiszti Fõis-
kola tanszékvezetõjének,

Varga Tiborné bv. alezredesnek, a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága osztályvezetõjének;

tanácsosi címet

adományozott

Urbán Balázs r. alezredesnek, az Adyligeti Rendészeti
Szakközépiskola kiemelt fõreferensének,

Fülöp István bv. alezredesnek, a Sopronkõhidai Fegy-
ház és Börtön gazdasági vezetõjének;

Miniszteri Elismerõ Oklevelet
és nõi karóra emléktárgyat

adományozott

Koza Lászlónénak, az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium fõtanácsosának;

Nõi karóra emléktárgyat

adományozott

Márhoffer Ildikónak, az Állami Egészségügyi Központ
fõelõadójának;

Dísztõr emléktárgyat

adományozott

dr. Hajdú Antal r. ezredesnek, a Békés Megyei Rend-
õr-fõkapitányság kapitányságvezetõjének,

Németh Józsefnek, a Nemzeti Kulturális Örökség Vé-
delmi Kht. Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum õr-
parancsnokának,

Ruszkai József r. ezredesnek, az Országos Rendõr-fõka-
pitányság Gazdasági Fõigazgatóság Észak-Magyarországi
Ellátó Igazgatóság igazgatójának;

Rendõr aranysíp emléktárgyat

adományozott

dr. Grósz Andornak, az Állami Egészségügyi Központ
katonai fõigazgató-helyettesének;

Miniszteri dicséretben és jutalomban

részesítette

Buczkó Andor r. alezredest, a Csongrád Megyei Rend-
õr-fõkapitányság osztályvezetõjét,

Burik Róbert r. zászlóst, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság csoportvezetõjét,

Czira József r. fõtörzszászlóst, a Készenléti Rendõrség
szolgálatirányító parancsnokát,

Czirok Ferenc r. ezredest, a Budapesti Rendõr-fõkapi-
tányság fõosztályvezetõjét,

dr. Gerõcsné Nagy Anna Mária r. alezredest, a Pest Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság alosztályvezetõjét,

Heresznyei Zsuzsanna r. alezredest, a Baranya Megyei
Rendõr-fõkapitányság szolgálatvezetõjét,

Juhász Györgyné r. törzszászlóst, a Heves Megyei
Rendõr-fõkapitányság fõelõadóját,

Kiss Andrea r. fõhadnagyot, a Nemzeti Nyomozó Iroda
kiemelt fõnyomozóját,

Kiss József László r. alezredest, a Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Rendõr-fõkapitányság Csornai Rendõrkapitány-
ság kapitányságvezetõjét,

dr. Mándi Évát, az Országos Rendõr-fõkapitányság Jogi
fõosztály osztályvezetõjét,

Németh Szabolcs r. zászlóst, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Rendõr-fõkapitányság körzeti megbízottját,

Nyolcas Béla r. alezredest, a Zala Megyei Rendõr-fõka-
pitányság alosztályvezetõjét,

Szabó Imre r. századost, a Bács-Kiskun Megyei Rend-
õr-fõkapitányság kiemelt fõnyomozóját,

Szaniszlóné dr. Diczig Klára r. alezredest, a Fejér Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság szolgálatvezetõjét,

Szántó Józsefnét, a Komárom-Esztergom Megyei Rend-
õr-fõkapitányság fõelõadóját,

Tóth Csaba János r. fõtörzsõrmestert, a Bács-Kiskun
Megyei Rendõr-fõkapitányság segédelõadóját,

dr. Török Zoltánt, az Országos Rendõr-fõkapitányság
Rendészeti Fõigazgatóság fõosztályvezetõjét,

Bakó Zsolt bv. õrnagyot, a Büntetés-végrehajtás Orszá-
gos Parancsnoksága Biztonsági és Fogvatartási Ügyek
osztály kiemelt fõreferensét,

Bányai Sándor bv. fõtörzsõrmestert, a Fiatalkorúak
Büntetés-végrehajtási Intézete raktárvezetõjét,

Bojtor Andreát, a Büntetés-végrehajtás Országos Pa-
rancsnoksága Gazdasági fõosztály közalkalmazottját,
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Bogotyán Róbert bv. õrnagyot, a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága Központi Szállítási és Nyilván-
tartási osztály osztályvezetõjét,

Czézli Balázs Lukács bv. zászlóst, a Büntetés-végrehaj-
tás Országos Parancsnoksága Jogi és Titkársági fõosztály
segédelõadóját,

Hetyei Gábor bv. alezredest, a Pálhalmai Agrospeciál
Mezõgazdasági Termelõ, Értékesítõ és Szolgáltató Kft.
ügyvezetõ igazgatóhelyettesét,

Kiss Kornélia bv. zászlóst, a Büntetés-végrehajtás Or-
szágos Parancsnoksága Jogi és Titkársági fõosztály segéd-
elõadóját,

Kovácsné dr. Szekér Enikõ bv. századost, a Bünte-
tés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Személyügyi és
Szociális fõosztály kiemelt fõreferensét,

Mihályi Gábor Károlyt, a Büntetés-végrehajtás Orszá-
gos Parancsnoksága fõellenõr közalkalmazottját,

Sipos János bv. õrnagyot, a Büntetés-végrehajtás Or-
szágos Parancsnoksága Személyügyi és Szociális fõosz-
tály kiemelt fõreferensét,

Vámos György bv. törzszászlóst, a Vas Megyei Bünte-
tés-végrehajtási Intézet biztonsági felügyelõjét,

Hunya Zsoltot, az Oktatási Fõigazgatóság fõosztályve-
zetõ fõigazgató-helyettesét,

dr. Ilonczai Attilát, a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóinté-
zet fõtanácsos, osztályvezetõjét,

dr. Moharos Istvánt, a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóinté-
zet fõtanácsos, osztályvezetõjét,

dr. Molnár Lászlót, a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóinté-
zet tanácsos, szakértõjét,

Teofilaktu Istvánnét, a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóin-
tézet személyügyi fõelõadóját,

Füsti Molnár Józsefet, a Bevándorlási és Állampolgári
Hivatal rejtjelkezelõjét,

Horváth Józsefnét, a Bevándorlási és Állampolgári Hi-
vatal Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság
igazgatási ügyintézõjét,

Tóth Tibort, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság idegenrendé-
szeti ügyintézõjét,

dr. Szilvásy Istvánt, az Állami Egészségügyi Központ
fõigazgatóját,

dr. Gondos Miklóst, az Állami Egészségügyi Központ
fõorvosát;

elõléptette nyugállományú ezredessé

Budai Pétert, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancs-
noksága nyugalmazott bv. alezredesét,

Végh Józsefet, a Nemzetközi Oktatási Központ nyugal-
mazott r. alezredesét;

elõléptette nyugállományú hadnaggyá

Fabók Ferenc nyugalmazott bv. zászlóst, a Független
Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövet-
sége elnökét.

Kinevezések

A Magyar Köztársaság legfõbb ügyésze

dr. Turi András címzetes fellebbviteli fõügyészségi
ügyészt, helyi vezetõhelyettes ügyészt, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztériumba határozatlan idõre munkavég-
zésre

beosztotta;

a kabinetfõnök

Fekete Zsuzsanna budapesti lakost, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabinet Miniszteri
titkárságára határozatlan idõre próbaidõ kikötésével fogal-
mazónak,

Timár Zoltán szentendrei lakost, az Igazságügyi és Ren-
dészeti Minisztérium Miniszteri Kabinet Sajtó és Kommu-
nikációs osztályára határozatlan idõre próbaidõ kikötésé-
vel vezetõ-fõtanácsosnak,

dr. Zombori Mónika algyõi lakost, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Büntetõjogi Kodifikációs fõosz-
tály Büntetõjogi Kodifikációs osztályára határozatlan idõ-
re tanácsosnak

kinevezte;

Karádi Gabriella igazságügyi és rendészeti miniszté-
riumi ügykezelõt, az Igazságügyi és Rendészeti Minisz-
térium Költségvetési és Gazdasági fõosztály Gazdasági
osztályán fõmunkatársnak

átsorolta;

az európai uniós jogi szakállamtitkár

Kása Imre budapesti lakost, az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium Nemzetközi Büntetõjogi fõosztály
Nemzetközi Büntetõjogi és Rendészeti Együttmûködési
osztályára határozott idõre próbaidõ kikötésével fogalma-
zónak,

dr. Mink Júlia budapesti lakost, az Igazságügyi és Ren-
dészeti Minisztérium Bel- és Igazságügyi Együttmûködési
fõosztály Polgári-igazságügyi és Belügyi-igazgatási
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Koordinációs osztályára határozott idõre próbaidõ kikö-
tésével fogalmazónak

kinevezte;

Hajdú Lászlóné igazságügyi és rendészeti minisztériu-
mi ügykezelõt, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Nemzetközi Büntetõjogi fõosztály Strasbourgi Bírósági
osztályán fõmunkatársnak

átsorolta;

a közjogi szakállamtitkár

Módos Mátyás igazságügyi és rendészeti minisztériumi
ügykezelõt, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Alkotmányjogi fõosztály Közjogi Koordinációs osztályán
fogalmazónak,

Varsányi Benedek Márk igazságügyi és rendészeti mi-
nisztériumi ügykezelõt, az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium Alkotmányjogi fõosztály Közjogi Koordiná-
ciós osztályán fogalmazónak

átsorolta.

Közszolgálatijogviszony-megszûnések

Közszolgálati jogviszonya megszûnt

munkáltatói rendes felmondással
Spáth Tivadarné igazságügyi és rendészeti minisztériu-

mi munkavállalónak;

közös megegyezéssel
Kárpátiné dr. Krauszt Zsuzsanna Terézia igazságügyi

és rendészeti minisztériumi fõosztályvezetõ-helyettesnek,
dr. Lukácsi Linda igazságügyi és rendészeti miniszté-

riumi fogalmazónak,
dr. Várhelyi Olivér igazságügyi és rendészeti miniszté-

riumi fõosztályvezetõnek,
dr. Zsolnay Ádám igazságügyi és rendészeti miniszté-

riumi fogalmazónak;

végleges közigazgatási áthelyezéssel
dr. Sipõcz József igazságügyi és rendészeti minisztériu-

mi vezetõ-tanácsosnak;

nyugdíjazással
Kövesdi István igazságügyi és rendészeti minisztériumi

vezetõ-fõtanácsosnak.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

Komádi Város Önkormányzatának jegyzõje
a köztisztviselõk jogállásáról szóló

1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

építéshatósági ügyintézõi munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony, 6 hónap próbaidõ kiköté-
sével.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4138 Ko-
mádi, Hõsök tere 4.

A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatkörök:

– építésügyi igazgatási feladatok (1. számú melléklet
4. pontjában foglaltak alapján).

Ellátandó feladatok: részletes építésügyi elõírást, igazo-
lást készít, építési információt ad az érdeklõdõknek írás-
ban és szóban; építésügyi hatósági engedélyt ad telekala-
kításhoz, építmény, építményrész, épületegyüttes megépí-
téséhez, átalakításához, bõvítéséhez, felújításához, helyre-
állításához, korszerûsítéséhez, lebontásához, illetve hasz-
nálatbavételéhez, fennmaradásához vagy a rendeltetésé-
nek megváltoztatásához; az engedélyhez kötött építési
munka végzését az építés helyszínén ellenõrzi, mely során
vizsgálja a vonatkozó jogszabályban elõírt feltételek meg-
létét; más hatósági engedélyhez szakhatósági állásfogla-
lást, hozzájárulást készít.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: épí-
téshatósági ügyek döntésre való szakmai elõkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatá-

sokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény, a helyi önkormányzati rendelet, valamint az Egy-
séges közszolgálati szabályzat rendelkezései irányadók.
A sikeresen pályázó részére szolgálati lakást is biztosítani
tudunk.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség, fõiskola, építészmérnö-

ki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmér-
nöki),

– gyakorlott szintû MS Office (irodai alkalmazások),
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
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A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban építésügyi hatósági területen szer-

zett szakmai tapasztalat,
– közigazgatási alap- és szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:
– jó szintû kommunikációs képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okirat másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat, hogy az elbírálásban részt vevõk megis-

merhetik a pályázó anyagát,
– elõzetes nyilatkozat arról, hogy a Ktv. 21. §-ában

meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyúj-
tásakor fennáll-e.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2008. július 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ közzétételtõl számított 15. nap.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
dr. Csóra Mária jegyzõ nyújt az (54) 438-063-as telefon-
számon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pá-
lyázatnak a Komádi Város Polgármesteri Hivatala címére
történõ megküldésével (4138 Komádi, Hõsök tere 4.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését:
„Építéshatósági ügyintézõ”.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje: az érvényes pályázatok értékelése során – szemé-
lyes elbeszélgetés alapján – felállított rangsor alapján a
munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat eredmé-
nyérõl a döntést követõ nyolc napon belül a pályázók írás-
ban értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 10. nap.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.komadi.hu – 2008. május 5.

Komádi Város Önkormányzatának jegyzõje
a köztisztviselõk jogállásáról szóló

1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

okmányirodai ügyintézõi munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony, 3 hónap próbaidõ kiköté-
sével.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4138 Ko-
mádi, Hõsök tere 4.

A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatkörök: I. számú melléklet I. 1. Belügyi
igazgatási feladatok; Okmányirodai igazgatási feladatok.

Ellátandó feladatok:
– az egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása, cseréje,

pótlása iránti kérelemre intézkedik az okmány kitöltésérõl,
jogszabályi feltételek esetén az okmány visszavonásáról,

– útlevél-ügyintézés,
– parkolási engedélyek kiadása,
– adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatá-

sokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény, a helyi önkormányzati rendelet, valamint az Egy-
séges közszolgálati szabályzat rendelkezései az irány-
adók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– középfokú iskolai végzettség,
– nyilvántartási és okmányügyintézõi szakképesítés,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretekkel

rendelkezik.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban és/vagy a feladatkört érintõ terüle-

ten szerzett legalább 1 éves gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat má-

solatban,
– elõzetes nyilatkozat arról, hogy a Ktv. 21. §-ában

meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyúj-
tásakor fennáll-e,

– nyilatkozat, hogy az elbírálásban részt vevõk megis-
merhetik a pályázó anyagát.

Elvárt kompetenciák:
– jó szintû kommunikációs képesség.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2008. június 1. napjától tölthetõ be.
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A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ közzétételtõl számított 15. nap.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
dr. Csóra Mária jegyzõ nyújt az (54) 438-063-as telefon-
számon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pá-
lyázatnak a Komádi Városi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala címére történõ megküldésével (4138 Komádi,
Hõsök tere 4 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: „Okmányirodai ügyintézõ”.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje:

– A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bí-
rálja el.

– A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 10. nap.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.komadi.hu – 2008. május 5.

Komádi Város Önkormányzatának jegyzõje
a köztisztviselõk jogállásáról szóló

1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

titkárnõ és humánpolitikai ügyintézõi munkakör
betöltésére

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony, 3 hónap próbaidõ kiköté-
sével.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4138 Ko-
mádi, Hõsök tere 4.

Ellátandó feladatok: tisztségviselõ mellett titkárnõi és
ügyintézõi, valamint humánpolitikai feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatá-

sokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény, a helyi önkormányzati rendelet, valamint az Egy-
séges közszolgálati szabályzat rendelkezései az irány-
adók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,

– büntetlen elõélet,
– középfokú iskolai végzettség,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban és/vagy a feladatkört érintõ terüle-

ten szerzett legalább 1 éves gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat má-

solatban,
– elõzetes nyilatkozat arról, hogy a Ktv. 21. §-ában

meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyúj-
tásakor fennáll-e,

– nyilatkozat, hogy az elbírálásban részt vevõk megis-
merhetik a pályázó anyagát.

Elvárt kompetenciák:
– jó szintû kommunikációs képesség.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2008. június 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ közzétételtõl számított 15. nap.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
dr. Csóra Mária jegyzõ nyújt az (54) 438-063-as telefon-
számon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pá-
lyázatnak a Komádi Városi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala címére történõ megküldésével (4138 Komádi,
Hõsök tere 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: „Titkárnõ és humánpolitikai ügyintézõ”.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje:

– A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bí-
rálja el.

– A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 10. nap.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.komadi.hu – 2008. május 5.
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Lõrinci Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

(3021 Lõrinci, Szabadság tér 26.)
nyilvános pályázatot hirdet

a Városi Kulturális, Sportintézmény és Könyvtár
(3024 Lõrinci, Cukorgyári u. 9.)

magasabb vezetõi állásának betöltésére

Több szakiránnyal rendelkezõ integrált intézmény (mû-
velõdési ház, tájház, sportlétesítmény, könyvtár), részben
önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik.

Képesítési feltételek:
– egyetemi vagy fõiskolai szakirányú végzettség,
– 5 év szakmai gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– legalább 5 év vezetõi gyakorlat.

A pályázat beadási határideje: a Hivatalos Értesítõben
történõ közzétételtõl számított 15. nap.

A pályázat elbírálási határideje: a megjelenéstõl számí-
tott 30. nap, illetve az azt követõ testületi ülés napja.

A megbízás 5 évre szól, 2008. 07. 01.–2013. 07. 01-jéig.
Bérezés: a Kjt. szerint + 300%-os vezetõi pótlék.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– vezetési programot,
– végzettséget igazoló okiratok másolatát.

A pályázat benyújtása zárt borítékban történik, feltün-
tetve: „Pályázat a Városi Kulturális, Sportintézmény és
Könyvtár magasabb vezetõi állására”.

A pályázat címzettje: Víg Zoltán polgármester, Városi
Polgármesteri Hivatal, 3021 Lõrinci, Szabadság tér 26.

Felvilágosítás kérhetõ: dr. Hegedûs András jegyzõtõl a
(37) 388-155/102-es melléken, Nagyné Mosóczi Mária
irodavezetõtõl a (37) 388-155/109-es melléken, Városi
Polgármesteri Hivatal, Lõrinci.

Tamási Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
aljegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-
gos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a tel-
jeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudomá-
nyos fokozat alapján adott mentesítés, illetve egy éven be-
lül a szakvizsga vagy a mentesítés megszerzése,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, eddigi munkakörei-

nek, tevékenységeinek leírását,
– jelenlegi munkakörét, beosztását,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a képesítését, szakvizsga letételét vagy mentesítését

igazoló okiratok másolatát,
– az aljegyzõi beosztással kapcsolatos szakmai, vezetõi

elképzeléseket.

A kinevezés 2009. január 1. napjától kezdõdõen határo-
zatlan idõre szól.

A kinevezéskor a képviselõ-testület háromtól hat hóna-
pig terjedõ próbaidõt köthet ki.

A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. elõírásai szerint történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Magyar Közlöny
mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõben történõ megjele-
nést követõ harmincadik nap 16 óráig.

A pályázatot Tamási város jegyzõjéhez kell benyújtani
a 7090 Tamási, Szabadság u. 46–48. címre.

A képviselõ-testület fenntartja a jogot a pályázat ér-
vénytelenné nyilvánítására.

Õrhalom, Csitár, Ilíny községek körjegyzõje
pályázatot hirdet

szociális és jegyzõi hatáskörbe tartozó
gyámhatósági ügyintézõi (igazgatási ügyintézõ)

munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– legalább középiskolai végzettség, figyelemmel a köz-

tisztviselõi képesítés elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.)
Korm. rendelet 1. számú melléklet 7., 15., 18. pontjára.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett szakirányú tapasztalat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.
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A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok máso-

latát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt.

Ellátandó feladatok:
– szociális és jegyzõi gyámhatósági ügyek,
– egyéb hatósági feladatok.

A kinevezés – 3 hónap próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan idõre szól.

Illetmény és egyéb juttatás: az 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) szerint.

A pályázat benyújtása: a Magyar Közlöny Hivatalos Ér-
tesítõjében történõ megjelenéstõl számított 15 napon belül
kell benyújtani Balga Sándor körjegyzõnek címezve (2671
Õrhalom, Rákóczi út 1.).

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhetõ
a (35) 370-008-as telefonszámon.

Az Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás
Munkaszervezetének vezetõje

pályázatot hirdet
gazdasági vezetõ álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, egészség-

ügyi alkalmasság,
– felsõfokú iskolai végzettség, szakirányú felsõfokú

képesítés és mérlegképes könyvelõi végzettség,
– szakterületen eltöltött legalább 5 éves szakmai gya-

korlat – legalább 3–5 év vezetõi gyakorlat,
– B kategóriás jogosítvány,
– gyakorlott szintû MS Office (irodai alkalmazások) is-

meret.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– emelt szintû szakképesítés, mérlegképes könyvelõi

képesítés,
– gyakorlott szintû számviteli/pénzügyi szoftveris-

meret,
– helyismeret,
– igazolvány kiváltásához szükséges feltételek megléte

a könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba véte-
lérõl.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, kiemelve a szakterüle-

ten megszerzett ismereteket és készségeket,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek má-

solatát.

A vezetõi megbízás idõtartama: határozatlan idõre szóló
megbízás.

Munkavégzés helye: Gönc.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. törvény alapján.

A pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2008. május 22.) követõ 30
napon belül.

A pályázatok elbírálása: a pályázat benyújtásának határ-
idejét követõ 30 napon belül.

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A pályázatok benyújtásának helye és címzettje: Aba-
új-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás, 3895 Gönc,
Petõfi u. 8.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: Vo-
loncs László, az Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi
Társulás Munkaszervezetének vezetõje, mobiltelefon:
(20) 480-4280.

Álmosd Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
jegyzõi állás 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.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga megléte,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázónak a munkakör betöltésével kapcsolatos

szakmai vezetési elképzeléseit,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló testü-

leti ülésen kívánja-e zárt ülés tartását.
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További elvárások:
– jó kommunikációs készség,
– önállóság,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

A pályázat benyújtása egyben hozzájárulás megadásá-
nak minõsül az arra jogosultaknak a teljes pályázati anyag-
ba történõ betekintésre.

Egyéb információk:
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben történõ megjelenéstõl (2008. május 22.) számított
15. nap.

A pályázat elbírálója: Álmosd Község Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete.

A pályázat elbírálásának idõpontja: a benyújtási határ-
idõ lejártát követõ képviselõ-testületi ülés.

A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, Álmosd
község polgármesteréhez címezve (4285 Álmosd, Fõ
u. 10., Farkas Pál polgármester) kell benyújtani „Pályázat
jegyzõi álláshelyre” felirattal ellátva.

A kinevezés határozatlan idõre szól 6 hónap próbaidõ-
vel, a munkakört teljes idõben kell ellátni.

A kinevezés és az illetmény megállapítása az 1992. évi
XXIII. törvény (Ktv.) elõírásai szerint történik.

A képviselõ-testület a pályázati eljárás eredménytelen-
né nyilvánításának jogát fenntartja.

Az állás a pályázatok eredményes elbírálását követõen
tölthetõ be.

A pályázat eredményérõl a sikertelen pályázók a pályá-
zati anyag visszaküldésével együtt a döntést követõ 15 na-
pon belül értesítést kapnak.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportjának
csoportvezetõi posztjára

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékleté-

ben a II/2. feladatkörnél elõírt végzettség.

A munkakör betöltésénél elõnyt jelent:
– felsõfokú iskolai végzettség,
– önkormányzati költségvetési szervnél szerzett gya-

korlat,
– többéves vezetõi gyakorlat,
– államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyve-

lõi oklevél,
– TATIGAZD, KATAWIN és IMI programok ismerete,

– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek
(Word, Excel, internet, Outlook, CompLex Jogtár).

A pénzügyi csoportvezetõ elsõdleges feladata a vezetett
csoport munkájának irányítása, a részben önállóan gazdál-
kodó intézményekkel való kapcsolattartás, a település ve-
zetéséhez szükséges pénzügyi-gazdasági információk biz-
tosítása.

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel jár.

Bérezés és juttatások a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény, a köztisztviselõk juttatá-
sairól és támogatásáról szóló 23/2002. (XII. 16.) sz. önkor-
mányzati rendelet és a Polgármesteri Hivatal Ügyrendje és
Közszolgálati szabályzata alapján.

A meghirdetett állás nem felel meg a Ktv.-ben szabályo-
zott vezetõi szintek egyikének sem.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettségeket tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– motivációs levelet.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívás
Belügyi Közlönyben való megjelenésétõl (2008. május 22.)
számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15. nap.

A munkakör a döntést követõen azonnal betölthetõ, de
6 havi próbaidõ letöltése mellett.

A pályázat benyújtásának helye: Alsónémedi Polgár-
mesteri Hivatal, 2351 Alsónémedi, Fõ út 58.

A pályázattal kapcsolatban további információ Rozgo-
nyi Erik jegyzõtõl kérhetõ a (29) 337-101-es telefonszá-
mon vagy a jegyzo@alsonemedi.hu címen.

Bakonyszombathely Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
jegyzõi állás betöltésére

A munkakör betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. §-ában foglalt feltételek
szerint.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség, magyar állam-

polgárság,
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– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-
tori képesítés,

– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– közigazgatási szakvizsgáról szóló okirat másolatát,
– részletes szakmai életutat is bemutató önéletrajzot,
– a pályázó elképzelését a hivatal irányításáról, a jegy-

zõi feladatok ellátásáról.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent az igazgatásszer-
vezõi végzettség.

A kinevezés határozatlan idõre szól, az illetmény és
egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak szerint tör-
ténik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2008. május 22.) követõ
30. nap.

A pályázat elbírálása a benyújtási határidõt követõ elsõ
képviselõ-testületi ülésen történik.

A jegyzõi állás a képviselõ-testület döntését követõen
azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának címe: Bakonyszombathely
község polgármestere, 2884 Bakonyszombathely, Kossuth
u. 31.

Érdeklõdni az alábbi telefonszámon lehet: (34) 559-011.

Bátonyterenye Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

mélyépítõ mûszaki ügyintézõi állás betöltésére

Ellátandó feladatok:
– városüzemeltetési-kommunális feladatok operatív le-

bonyolítása,
– infrastrukturális fejlesztések elõkészítése,
– közlekedési és vízügyi-hatósági feladatokban közre-

mûködés,
– a városi közmûvekkel kapcsolatos egyéb feladatok.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõ-

képesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építõmérnöki (mély-

építõ, vízépítõ, útépítõ) szakképzettség,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga és gyakorlat,
– gépjármû-vezetõi engedély.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes, fényképes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt.

A pályázó pályázatában adja meg (mobil)telefon-
számát.

Illetmény és juttatások a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény és a 26/2003. (XII. 19.) szá-
mú önkormányzati helyi rendelet alapján.

A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. május 22.) számított
15. nap.

Elbírálási határidõ: a benyújtási határidõt követõ 15 na-
pon belül.

A munkakör eredményes pályázat esetén a kiválasztást
követõen azonnal betölthetõ.

A kinevezés határozatlan idõre szól, 3 hónapos próba-
idõ kikötésével.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni Bátonyterenye
Város Önkormányzatának jegyzõjénél vagy a mûszaki
osztályvezetõnél lehet.

A pályázatot zárt borítékban, „Mélyépítõ munkatárs”
megjelöléssel Bátonyterenye Város Önkormányzatának
jegyzõjéhez lehet benyújtani: 3070 Bátonyterenye, Város-
ház út 2.

Bátonyterenye Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintézõi állás betöltésére

Ellátandó feladatok: az önkormányzat, a polgármesteri
hivatal költségvetésével kapcsolatos gazdálkodási és
pénzügyi feladatok.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú középfokú pénzügyi végzettség.

Elõnyben részesül:
– államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyve-

lõi képesítés,
– önkormányzati vagy költségvetési szervnél szerzett

gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.
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A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizo-

nyítványok, okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény és a 26/2003. (XII. 19.) számú önkormány-
zati helyi rendelet alapján.

Az állás betölthetõ a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A kinevezés határozatlan idõre szól, 3 hónapos próba-
idõ kikötésével.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. május 22.) számított
15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15 napon belül.

A pályázatokat Bátonyterenye Város Önkormányzatá-
nak jegyzõjéhez kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni Bátonyterenye
Város Önkormányzatának jegyzõjénél vagy a pénzügyi
osztályvezetõnél lehet: 3070 Bátonyterenye, Városház
út 2.

Eperjes–Árpádhalom községek körjegyzõje
pályázatot hirdet

igazgatási ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– legalább középfokú végzettség.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– számítógépes ismeretek,
– gyors- és gépírás.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Ellátandó feladatok:
– iktatás, ügyiratkezelés,
– testületi ülések elõkészítése, jegyzõkönyvek gépelé-

se, ügyviteli feladatok,
– hagyatéki ügyek,
– kereskedelmi engedélyezéssel kapcsolatos ügyek el-

látása.

A pályázatot Eperjes–Árpádhalom községek körjegy-
zõjének (6624 Eperjes, Petõfi u. 1.) címezve, zárt boríték-
ban kell benyújtani a pályázati felhívás Belügyi Közlöny-
ben való közzétételétõl (2008. május 22.) számított 15 na-
pon belül.

A munkavégzés helye: Eperjes Község Polgármesteri
Hivatala.

A kinevezés határozott idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni, 6 hónapos próbaidõ kikötésével.

Juttatások a Ktv. szerint.
A pályázatok elbírálása a beérkezéstõl számított 15 na-

pon belül történik.
Az állás betölthetõ: 2008. június 1. napjától.
A pályázattal kapcsolatosan Eperjes–Árpádhalom köz-

ségek körjegyzõjénél lehet érdekõdni a (63) 455-527-es te-
lefonszámon.

Heves Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

Heves Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalában

szociális ügyintézõ munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony létesítése határozatlan idõre
szóló köztisztviselõi kinevezéssel, teljes munkaidõben,
hat hónap próbaidõ kikötésével történik.

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., valamint a
22/2003. (IX. 26.) Hev. Ör. rendelet vonatkozó rendelke-
zései szerint.

Munkavégzés helye: Heves Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala Közszolgálati és Okmányirodája,
3360 Heves, Erzsébet tér 2.

Ellátandó feladat:
Az önkormányzat képviselõ-testülete és a jegyzõ hatás-

körébe tartozó, a szociális igazgatásról és szociális ellátá-
sokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott szo-
ciális igazgatási feladatok ellátása során a döntések elõké-
szítése, végrehajtása, nyilvántartások vezetése.

Alkalmazási feltételek:
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet I. számú mellékletében az I/18. szo-
ciális igazgatási feladatoknál a II. besorolási osztályhoz
meghatározott középiskolai végzettség és szociális ügy-
intézõ, vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint:
szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ, szociális
asszisztens szakképesítés,

– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– munkakörre való egészségügyi alkalmasság.
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Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– közigazgatásban, szociális vagy gyermekvédelmi

igazgatásban szerzett gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (leg-

késõbb a pályázat elbírálásának határidejéig),
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, képesítést igazoló dokumentumok má-

solatait.

A pályázatot a kiírás Belügyi Közlönyben való megjele-
nését (2008. május 22.) követõ 15 napon belül lehet be-
nyújtani Heves város jegyzõjéhez, 3360 Heves, Erzsébet
tér 2. címre postán vagy személyesen. A borítékon kérjük
feltüntetni: „Szociális ügyintézõi pályázat”.

Az állás betöltésérõl a jegyzõ dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-

idõt követõ 15. nap, annak eredményérõl az elbírálást kö-
vetõ 8 napon belül a pályázók értesítést kapnak.

Az állás legkorábban 2008. július 1-jétõl tölthetõ be.

További információ:
– a munkakörrel kapcsolatban: Nagy-István Ildikó iro-

davezetõ, telefon: 06 (36) 546-153,
– a jogviszonnyal kapcsolatban: Hallai Ferenc humán-

politikai ügyintézõ, telefon: 06 (36) 546-115.

Heves Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

Heves Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalában

okmányirodai ügyintézõ munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony létesítése határozatlan idõre
szóló köztisztviselõi kinevezéssel, teljes munkaidõben,
hat hónap próbaidõ kikötésével történik.

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., valamint a
22/2003. (IX. 26.) Hev. Ör. rendelet vonatkozó rendelke-
zései szerint.

Munkavégzés helye: Heves Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala Közszolgálati és Okmányirodája,
3360 Heves, Erzsébet tér 2.

Ellátandó feladat:
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilván-

tartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. 7/A. §-ában a jegyzõ
hatáskörébe tartozó feladatok ellátása.

Alkalmazási feltételek:
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet I. számú mellékletében az I/1. ok-

mányirodai igazgatási feladatoknál a II. besorolási osz-
tályhoz meghatározott középiskolai végzettség és szakké-
pesítés,

– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– munkakörre való egészségügyi alkalmasság.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– közigazgatásban, okmányirodai igazgatásban szer-

zett gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (leg-

késõbb a pályázat elbírálásának határidejéig),
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, képesítést igazoló dokumentumok má-

solatait.

A pályázatot a kiírás Belügyi Közlönyben való megjele-
nését (2008. május 22.) követõ 15 napon belül lehet be-
nyújtani Heves város jegyzõjéhez, 3360 Heves, Erzsébet
tér 2. címre postán vagy személyesen. A borítékon kérjük
feltüntetni: „Okmányirodai ügyintézõi pályázat”.

Az állás betöltésérõl a jegyzõ dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-

idõt követõ 15. nap, annak eredményérõl az elbírálást kö-
vetõ 8 napon belül a pályázók értesítést kapnak.

Az állás legkorábban 2008. július 1-jétõl tölthetõ be.

További információ:
– a munkakörrel kapcsolatban: Nagy-István Ildikó iro-

davezetõ, 06 (36) 546-153,
– jogviszonnyal kapcsolatban: Hallai Ferenc humánpo-

litikai ügyintézõ, telefon: 06 (36) 546-115.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
jogi elõadó álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– jogász végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyben részesül:
– elsõsorban hódmezõvásárhelyi lakos,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsgával rendelkezõ

pályázó.

2008/21. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2883



A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör:
Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri

Hivatalánál kiemelten valamennyi, az adatvédelemmel
kapcsolatos feladat ellátása.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben és a 41/2003. (12. 02.) közgyûlési ren-
deletben elõírtak alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a pályá-
zati kiírás Belügyi Közlönyben történõ megjelenését
(2008. május 22.) követõ 20. nap déli 12 óráig történõ
megérkezése.

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város jegyzõje, 6800 Hódmezõvásárhely,
Kossuth tér 1.

Bõvebb felvilágosítás kérhetõ dr. Kis Zsuzsanna sze-
mélyzeti referenstõl személyesen a Polgármesteri Hivatal
emelet 25/A szobában, vagy telefonon a (62) 530-198-as
számon.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
jogi elõadó álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– jogász végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyben részesül:
– elsõsorban hódmezõvásárhelyi lakos,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsgával rendelkezõ

pályázó.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör:
Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri

Hivatalánál általános jogi feladatok ellátása, közgyûlési
elõterjesztések készítése, jogi véleményezés végzése, jog-
szabályváltozások naprakész nyomon követése.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben és a 41/2003. (12. 02.) közgyûlési ren-
deletben elõírtak alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a pályá-
zati kiírás Belügyi Közlönyben történõ megjelenését
(2008. május 22.) követõ 20. nap déli 12 óráig történõ
megérkezése.

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város jegyzõje, 6800 Hódmezõvásárhely,
Kossuth tér 1.

Bõvebb felvilágosítás kérhetõ dr. Kis Zsuzsanna sze-
mélyzeti referenstõl személyesen a Polgármesteri Hivatal
emelet 25/A szobában, vagy telefonon a (62) 530-198-as
számon.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
környezetvédelmi ügyintézõ álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– környezetvédelmi és/vagy környezetgazdálkodási fel-

sõfokú iskolai végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör:
Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri

Hivatal Városfejlesztési és -Üzemeltetési Irodáján környe-
zetvédelmi és környezetgazdálkodási szakirányú felada-
tok ellátása.
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Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben és a 41/2003. (12. 02.) közgyûlési ren-
deletben elõírtak alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázati kiírás Bel-
ügyi Közlönyben való megjelenését (2008. május 22.) kö-
vetõ 20. nap.

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város jegyzõje, 6800 Hódmezõvásárhely,
Kossuth tér 1.

Kémes–Szaporca–Tésenfa–Cún–Drávapiski
községi önkormányzatok képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– államigazgatási fõiskolai vagy állam- és jogtudomá-

nyi egyetemi végzettség,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tétel vállalása.

A pályázathoz mellékelni kell:
– kézzel írott részletes szakmai önéletrajzot,
– képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– erkölcsi bizonyítványt (3 hónapnál nem régebbi).

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. május 22.) számított
15. nap.

A pályázat elbírálására a pályázat benyújtásának határ-
idejétõl számított 1 hónapon belül kerül sor.

Az állás 2008. június 15-tõl betölthetõ.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázatot Kémes község polgármesteréhez (Horváth

Zoltánné) kell benyújtani. Cím: 7843 Kémes, Kossuth
u. 18. Telefon: (73) 495-060, (73) 495-042.

Kistarcsa Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
pénzügyi osztályvezetõi állás betöltésére

A munkakör betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. §-a alapján.

Az állás betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– képesítési elõírás: a 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet

szerint,
– közigazgatási szakvizsga,
– legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázó anyagát,
– szakmai önéletrajzot.

Illetmény és egyéb juttatások a Köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. június 9.

Az elbírálás határideje: 2008. június 13.
Eredményes pályázat esetén a határozatlan idõre szóló

kinevezés hat hónap próbaidõ kikötésével, 2008. június
16-tól tölthetõ be.

Az elbírálás eredményérõl a pályázó írásban tájékozta-
tást kap.

A pályázatot zárt borítékban „Pénzügyi osztályvezetõi
munkakör” megjelöléssel, Kistarcsa Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal jegyzõjéhez lehet benyújtani. Cím:
2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48. Tel.: 06 (28) 507-132.

A pályázatokat a jegyzõ, a kinevezési jogkör gyakorlója
bírálja el.

Mezõberény város jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi-gazdálkodási ügyintézõi munkakör
betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
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– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõok-
tatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai
szintû gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakkép-
zettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és pénz-
ügyi, számviteli felsõfokú szakképesítés.

Elõnyt jelent:
– mérlegképes könyvelõi szakképesítés,
– költségvetési területen szerzett szakmai tapasztalat,
– közigazgatási szakvizsga,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,

Excel).

Ellátandó feladatok rövid ismertetése:
– Közremûködik az önkormányzat költségvetési kon-

cepciójának és éves költségvetésének összeállításában, a
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolók képviselõ-
testület felé történõ elõterjesztésében.

– Közremûködik az önkormányzat számviteli rendjé-
nek kialakításában.

– Kisebbségi önkormányzatokkal történõ kapcsolat-
tartás.

– Normatív mutatószám-felmérés és évközi változások
vezetése, adatszolgáltatás.

– Intézményi pótelõirányzat-kérelmek felülvizsgálata,
elõterjesztés-készítés.

– Pályázatok pénzügyi elõkészítésében és beszámolók
pénzügyi részének elkészítésében részvétel, támogatási el-
számolások készítése.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok fénymá-

solatát.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni, 6 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a közszolgálati sza-
bályzat rendelkezése alapján.

A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
történõ közzétételt (2008. május 22.) követõ 15. nap.

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat be-
nyújtási határidejét követ 5 munkanapon belül.

Az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal be-
tölthetõ.

Jelentkezések benyújtása: személyesen vagy postai
úton kell benyújtani Mezõberény város jegyzõjének cí-
mezve, 5650 Mezõberény, Kossuth tér 1.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ dr. Baji Mihály jegyzõtõl a (66) 515-515-ös telefon-
számon.

Mezõberény város jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– középiskolai végzettség és közgazdasági szakkép-

zettség, vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint:
pénzügyi-számviteli szakképesítés, gazdasági elemzõ és
szakstatisztikus ügyintézõ, banki ügyintézõ szakképesítés.

Elõnyt jelent:
– mérlegképes könyvelõi szakképesítés,
– költségvetési területen szerzett szakmai tapasztalat,
– közigazgatási alapvizsga,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,

Excel).

Ellátandó feladatok rövid ismertetése:
– megrendelõk, szerzõdések, kötelezettségvállalások

nyilvántartása,
– közpénzek felhasználásával kapcsolatos nyilvános-

ságot biztosító információszolgáltatás,
– pénzügyi-gazdálkodási feladatok végzése.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok fénymá-

solatát.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni, 6 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a közszolgálati sza-
bályzat rendelkezése alapján.

A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
történõ közzétételt (2008. május 22.) követõ 15. nap.

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat be-
nyújtási határidejét követõ 5 munkanapon belül.

Az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal be-
tölthetõ.

Jelentkezések benyújtása: személyesen vagy postai
úton kell benyújtani Mezõberény város jegyzõjének cí-
mezve, 5650 Mezõberény, Kossuth tér 1.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ dr. Baji Mihály jegyzõtõl a (66) 515-515-ös telefon-
számon.
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
1 fõ idegenforgalmi referensi feladat ellátására,

határozott idõtartamra

Pályázati feltételek:
– szakmai, elsõsorban gazdasági vagy idegenforgalmi

fõiskolán szerzett felsõfokú végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– hatékony kommunikációhoz szükséges nyelv(ek) is-

merete,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló okiratok másolatát.

Ellátandó feladat:
– az önkormányzat idegenforgalmi koncepciójában

meghatározott feladatok ellátása,
– a helyi sajátosságokra épített egyedi akciók kidolgo-

zása,
– szakmai vásárokon, kiállításokon, egyéb rendezvé-

nyeken „study-tour-ok, worshop-okon” a város képvise-
lete,

– kapcsolattartás a helyi turisztikai vállalkozókkal, att-
rakcióüzemeltetõkkel.

Az elbírálásnál elõnyt jelent: jó kommunikációs kész-
ség, idegenforgalmi szakképesítés.

A pályázat benyújtásának határideje: a felhívás Belügyi
Közlönyben történõ megjelentetésétõl (2008. május 22.)
számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra nyit-
va álló határidõt követõ 15. nap.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször
módosított 1992. évi XXIII. tv.-ben meghatározottak sze-
rint.

Pályázati cím: Miskolc megyei Jogú Város jegyzõje,
3525 Miskolc, Városház tér 8.

Bõvebb felvilágosítás a (46) 503-021-es telefonszámon
kérhetõ.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
1 fõ marketing referensi feladat ellátására

Pályázati feltételek:
– felsõfokú, elsõsorban marketing szakirányú végzett-

ség,
– számítástechnikai ismeretek,
– kommunikáció szintû nyelvismeret,
– jó kommunikációs képesség.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló okiratok másolatát.

Ellátandó feladatok:
– a város marketing stratégiájában megfogalmazott fel-

adatok ellátása,
– hatékony marketing kommunikációs és PR-tevé-

kenység végzése,
– marketinganyagok készítése,
– saját weboldalunk tartalmának szerkesztése,
– pályázatírás, menedzselés,
– prezentációkészítés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: városmarketing
turizmus területén szerzett gyakorlat, fotó és kiadvány-
szerkesztõ programok használata.

A pályázat benyújtásának határideje: a felhívás Belügyi
Közlönyben történõ megjelentetésétõl (2008. május 22.)
számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra nyit-
va álló határidõt követõ 15. nap.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször

módosított 1992. évi XXIII. tv.-ben meghatározottak sze-
rint.

Pályázati cím: Miskolc megyei Jogú Város jegyzõje,
3525 Miskolc, Városház tér 8.

Bõvebb felvilágosítás a (46) 503-021-es telefonszámon
kérhetõ.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyûlése
pályázatot hirdet

Nógrád megyei aljegyzõi állás betöltésére

Az aljegyzõ feladata a fõjegyzõ helyettesítése és a fõ-
jegyzõ által meghatározott feladatok ellátása, így a Nógrád
Megyei Önkormányzat Közgyûlésének Hivatala Önkor-
mányzati és Jogi fõosztályának vezetése is.
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Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles köz-

gazdász képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– közigazgatási szervnél szerzett legalább kétévi köz-

igazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– legalább 2 éves vezetõi gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok

közjegyzõ által 3 hónapnál nem régebben hitelesített má-
solatait,

– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– az aljegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szak-

mai, vezetési elképzeléseket.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben
foglaltak alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2008. május 22.) követõ
15. nap.

A pályázat elbírálásáról – a megyei fõjegyzõ javaslata
alapján – a megyei közgyûlés a pályázati határidõ lejártát
követõen, júniusi ülésén dönt.

Az állás az elbírálást követõ hónap elsõ napjától 6 hóna-
pos próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre történõ ki-
nevezéssel – tölthetõ be.

A pályázatokat zárt borítékban „Aljegyzõi pályázat”
megjelöléssel a Nógrád megyei fõjegyzõhöz címezve
(3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) lehet benyújtani.

Felvilágosítás a (32) 620-100/323-as telefonszámon
kérhetõ.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyûlése fenntart-
ja a jogát annak, hogy a pályázati eljárást eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

Ózd Város Polgármesteri Hivatalánál
(3600 Ózd, Városház tér 1.)
aljegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori képesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 5 év közigazgatási, valamint
– legalább 3 év közigazgatási vezetõi gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent legalább egy középfokú „C” típusú idegen
nyelv ismerete (német, angol, francia).

A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány köz-

jegyzõ által hitelesített másolatát,
– a szakmai tevékenységet is bemutató részletes önélet-

rajzot,
– a munkakör ellátására vonatkozó elképzeléseket.

A kinevezés – 6 hónap próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan idõre szól.

Besorolás, illetmény és egyéb juttatások megállapítása
a köztisztviselõk jogállásáról szóló módosított 1992. évi
XXIII. törvény, valamint a helyi Közszolgálati szabályzat
alapján történik.

Az állás a képviselõ-testületi döntést követõen tölt-
hetõ be.

Az állás betöltésének feltétele az eskü, valamint va-
gyonnyilatkozat tétele.

A pályázatokat a Belügyi Közlönyben történõ megjele-
néstõl (2008. május 22.) számított 90 napon belül lehet be-
nyújtani Ózd város polgármesteréhez (3600 Ózd, Város-
ház tér 1.).

További felvilágosítást az Ózd Városi Polgármesteri
Hivatal humánpolitikai vezetõjétõl a (48) 574-115-ös tele-
fonszámon lehet kérni.

Pápa Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki

Pápa Város Polgármesteri Hivatalánál
aljegyzõi munkakör betöltésére

A munkakör kiírása a többször módosított 1990. évi
LXV. törvény 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
történt.

Ellátandó feladatok: a többször módosított 1990. évi
LXV. törvény 36. § (3) bekezdésében meghatározott fel-
adatok.

Pályázati feltételek:
– egyetem állam- és jogtudományi karán szerzett jogi

végzettség, jogi szakvizsga,
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– legalább tíz év közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– képzettséget tanúsító okirat(ok) másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– a pályázónak a munkakör betöltésével kapcsolatos

szakmai elképzeléseit.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
és a helyi rendelet alapján.

Egyéb juttatások: ruházatiköltség-térítés, étkezési hoz-
zájárulás, 13. havi illetmény, valamint a helyi rendelet
alapján biztosított egyéb juttatások.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. június 15.

A pályázat elbírálásáról a pályázat benyújtási határide-
jének lejártát követõ ülésen dönt a képviselõ-testület.

Az állás az elbírálást követõen betölthetõ.
Az állás betöltésének feltétele az eskü, valamint va-

gyonnyilatkozat tétele.
A pályázatot Pápa Város Önkormányzatának polgár-

mesteréhez kell benyújtani. Cím: 8500 Pápa, Fõ u. 12.
Telefon: (89) 324-585, fax: (89) 515-083.

Pély–Tarnaszentmiklós községi önkormányzatok
képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi munkakör betöltésére

Az álláshely betölthetõ a helyi önkormányzatokról szó-
ló 1990. évi LXV. törvény 40. § (1) bekezdése, valamint a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) 8. § (1) bekezdése alapján.

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemen vagy államigaz-

gatási fõiskola igazgatásszervezõi szakán szerzett dip-
loma,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 5 éves jegyzõi vezetõi és szakmai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– felhasználói szintû számítógép-kezelõi ismeret,

– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 22/A. § (8) bekezdése alapján vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség teljesítése.

A pályázat elbírálása során elõnyt jelenthet:
– helyismeret,
– hosszabb idejû jegyzõi vezetõi gyakorlat,
– további szakképesítés.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elkép-

zeléseket.

Ellátandó feladat: újonnan (2008. július 1-jével) ala-
kuló, a pályázatot kiíró települések körjegyzõi feladatai-
nak ellátása.

A munkavégzés helye: Pély–Tarnaszentmiklós közsé-
gek önkormányzata.

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.

Szolgálati lakást biztosítani nem tudunk.

A pályázat benyújtásának határideje és helye:
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való megjelenéstõl (2008. május 22.) számított
15. nap 16 óra.

A pályázatot Pély és Tarnaszentmiklós községek pol-
gármesterei címére (Ari Norman és Molnár Lászlóné,
3381 Pély, Fõ utca 165.) lehet benyújtani. A pályázatot
zárt borítékban, „Körjegyzõ” jeligével, ajánlott külde-
ményként kell megküldeni.

További információ és pályázati információs anyag kér-
hetõ: Ari Norman, Pély község polgármesterétõl, telefon:
(36) 469-931, és Molnár Lászlóné, Tarnaszentmiklós köz-
ség polgármesterétõl, telefon: (36) 469-001.

A pályázat elbírálására a benyújtási határidõt követõ
együttes testületi ülésen kerül sor.

Az állás a pályázat elbírálását követõen 2008. július
1-jével betölthetõ.

A pályázat eredményérõl a döntést követõ 8 napon belül
Pély és Tarnaszentmiklós községek polgármesterei írás-
ban értesítik a pályázókat.

Pilis Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

általános (belügyi) ügyintézõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
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– végzettség: I. besorolási osztályban: jogász szakkép-
zettség, fõiskolai szintû igazgatásszervezõ szakképzett-
ség, II. besorolási osztály: középiskolai végzettség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– a közigazgatásban töltött gyakorlat,
– azonos munkakörben szerzett gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Ellátandó feladatkör: általános (belügyi) igazgatási,
nyilvántartás-vezetési, ebnyilvántartás-vezetési feladatok
ellátása.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben, Pilis Város Ön-
kormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és mû-
ködési szabályzatában, valamint az Egységes közszolgála-
ti szabályzatban foglaltak és megegyezés szerint.

A munkáltató eredményes pályázat esetén, a kinevezés-
kor 6 hónapos próbaidõt köt ki.

A pályázatot zárt borítékban Pilis Város Önkormányza-
tának jegyzõjéhez kell benyújtani. Cím: 2721 Pilis, Kos-
suth Lajos u. 47. Telefon: (29) 498-143. A borítékra kérjük
ráírni: „Pályázat általános (belügyi) igazgatási ügyintézõi
munkakör betöltésére”.

A pályázat elbírálása a benyújtási határidõ lejártát köve-
tõ 15 napon belül történik.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-

tásának jogát fenntartja.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: dr. Csiki

Gábor jegyzõnél a (29) 696-323-as vagy a (29) 496-826-os
telefonszámokon.

Sümeg Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki

aljegyzõi álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-
gos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljes-
körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos
fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a vezetõi munkakörre vonatkozó szakmai programot,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okira-

tok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázat nyilvános, illetve zárt ülésen

történõ tárgyalásáról,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-

lezettség teljesítésének vállalásáról.

A pályázat benyújtásánál elõnyt jelent az egyetemi vagy
fõiskolai szintû felsõoktatásban szerzett közgazdasági
vagy pénzügyi és számviteli szakképzettség.

Az iskolai végzettséget tanúsító eredeti okiratokat a sze-
mélyes meghallgatáson kell bemutatni.

A kinevezés – 6 hónapos próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan idõre szól.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a vonatkozó helyi
rendelet és a közszolgálati szabályzat rendelkezései alap-
ján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2008. május 22.) követõ
30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30. nap, illetve az elõírt határidõ lejártát köve-
tõ legközelebbi képviselõ-testületi ülésen.

Az állás az elbírálást követõ hó elsõ napjától tölthetõ be.
A pályázatot Sümeg város polgármesteréhez kell be-

nyújtani, cím: 8330 Sümeg, Béke tér 7. A postai úton érke-
zõ pályázatokra kérjük ráírni: „Aljegyzõi pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhetõ
dr. Rédei Zsolt polgármestertõl a (87) 550-760-as telefon-
számon.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
építéshatósági ügyintézõi munkakör betöltésére

A munkakör határozott idõtartamra szól, hat hónap pró-
baidõ kikötésével.

Az ellátandó feladatok:
– építési engedélyezési eljárások lefolytatása,
– helyszíni ellenõrzések lefolytatása,
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– panaszügyekben való eljárás,
– szabályozási terv készítésében való közremûködés,
– statisztikai jelentések készítése.

A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– egyetem, vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõ-

mérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szak-
képzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (városgaz-
dasági mérnöki) szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási építésügyi hatósági gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga megléte, vagy a szakvizsga

alól adott OKV elnökségi teljes körû mentesítéssel való
rendelkezés,

– helyismeret, saját személygépkocsi, vezetõi engedély.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbí-

rálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba betekint-
hetnek.

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel jár.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a köztisztvi-
selõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint
a Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal Közszolgálati szabályzata alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. május 22.) számított
15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: benyújtási határ-
idõt követõen 30 napon belül.

Az álláshely a döntést követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatokról elõkészítõ bizottság által felállított

rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gya-
korlója dönt. A pályázók az eredményrõl legkésõbb a pá-
lyázat elbírálását követõ 8 napon belül írásban tájékozta-
tást kapnak.

A jelentkezések benyújtása: postán vagy személyesen
(zárt borítékban) Pammerné Gaál Ágnes jegyzõ nevére cí-
mezve, „Pályázat építéshatósági ügyintézõ munkakörre”
feltüntetésével. Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth
L. u. 2.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

További információ Gombos Bálint építéshatósági osz-
tályvezetõtõl a (24) 505-540-es telefonszámon kérhetõ.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
adóügyi elõadó munkakör betöltésére

A munkakör határozatlan idõtartamra szól, hat hónap
próbaidõ kikötésével.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékleté-

ben az I/16. feladatkörnél a II. besorolási osztályban elõírt
végzettség: középiskolai végzettség és közgazdasági szak-
képzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, közép-
iskolai végzettség és az OKJ szerint gazdasági elemzõ és
szakstatisztikai ügyintézõ, banki ügyintézõ, számítógép-
kezelõi és számítástechnikai szoftverüzemeltetõi szakképe-
sítés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban vagy önkormányzati adóhatóságnál

szerzett szakmai gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga megléte,
– az önkormányzatok által kezelt helyi adók program-

jának ismerete (ONKADO program),
– adófelderítés és adóbehajtás területén szerzett szak-

mai gyakorlat,
– felhasználói színtû számítógépes ismeretek (Word,

Excel).

Ellátandó feladatok:
– iparûzési adó, építményadó, gépjármûadó adóztatás-

sal kapcsolatos feladatok ellátása,
– adók és adók módjára behajtandó köztartozások be-

hajtása,
– adó és értékbizonyítványok, vagyoni igazolások ké-

szítése,
– méltányossági kérelmek elbírálása.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbí-

rálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba betekint-
hetnek.

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel jár.

Az illetményre és az egyéb juttatások megállapítása: a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vény, a Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatal Közszolgálati szabályzat, valamint az adó-
ügyi dolgozók anyagi érdekeltségérõl szóló 26/2007. szá-
mú rendelete alapján történik.
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A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenésétõl (2008. május 22.) számí-
tott 15 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõen 30 napon belül.

A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatokról elõkészítõ bizottság által felállított rang-

sor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója
dönt. A pályázók az eredményrõl legkésõbb a pályázat elbí-
rálását követõ 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázatot zárt borítékban Szigetszentmiklós Város
Önkormányzatának jegyzõjéhez kell benyújtani. Cím:
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Telefon: (24)
505-506. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat adóügyi elõ-
adó munkakör betöltésére”.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Pammerné
Gaál Ágnes jegyzõnél a (24) 505-506-os telefonszámon.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
belsõ ellenõri munkakör betöltésére

A munkakör határozatlan idõtartamra szól, hat hónap
próbaidõ kikötésével.

Az ellátandó feladatok:
– vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, elõzetes és

utólagos vezetõi ellenõrzési rendszerek kiépítésének, mû-
ködésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való meg-
felelést,

– a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítá-
sokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékelé-
seket készíteni,

– nyomon követni az ellenõrzési jelentések alapján
megtett intézkedéseket,

– a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti belsõ el-
lenõrzési vezetõ feladatainak ellátása.

A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség (közgazda-

sági, jogi, államigazgatási), vagy más felsõfokú iskolai
végzettség esetén a következõ képesítések valamelyikével
kell rendelkeznie: okleveles pénzügyi revizori, pénz-
ügyi-számviteli szakellenõri, okleveles könyvvizsgálói,
költségvetési ellenõri, mérlegképes könyvelõi, illetve az-
zal egyenértékû képesítés, a Belsõ Ellenõrök Nemzetközi
Szervezetének okleveles belsõ ellenõri képesítése, okleve-
les informatikai rendszerellenõr, közigazgatási gazdálko-
dási és ellenõrzési szakértõ,

– legalább kétéves munkaviszony, köztisztviselõi, il-
letve közalkalmazotti jogviszony, hivatásos állományú
szolgálati viszony megléte ellenõrzési, költségvetési,
pénzügyi vagy számviteli munkakörben.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga megléte, vagy a szakvizsga

alól adott OKV elnökségi teljes körû mentesítéssel való
rendelkezés.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXIII. törvény alapján, valamint a Szigetszentmiklós Vá-
ros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati
szabályzata alapján történik.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbí-

rálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba betekint-
hetnek.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. május 22.) számított
15 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõen 30 napon belül.

A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatokról elõkészítõ bizottság által felállított rang-

sor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója
dönt. A pályázók az eredményrõl legkésõbb a pályázat elbí-
rálását követõ 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázatok benyújtása: postán vagy személyesen
(zárt borítékban) Pammerné Gaál Ágnes jegyzõ nevére cí-
mezve „Pályázat belsõ ellenõri munkakörre” feltüntetésé-
vel. Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a
jegyzõtõl kérhetõ a (24) 505-508-as telefonszámon.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
szociális ügyintézõi munkakör betöltésére

A munkakör határozatlan idõtartamra szól, hat hónap
próbaidõ kikötésével.

Ellátandó feladatok: szociális igazgatási feladatok ellá-
tása.
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A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– középiskolai végzettség és szociális ügyintézõ vagy

középiskolai végzettség és az OKJ szerint: szociális gyer-
mek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ, szociális asszisztens
szakképesítés.

Elõnyt jelent:
– legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga megléte,
– hasonló területen szerzett szakmai gyakorlat,
– szociális fõiskolai vagy egyetemi végzettség,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXIII. törvény alapján, valamint a Szigetszentmiklós Vá-
ros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati
szabályzata alapján történik.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbí-

rálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba betekint-
hetnek.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. május 22.) számított
15 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõen 30 napon belül.

A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatokról elõkészítõ bizottság által felállított rang-

sor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója
dönt. A pályázók az eredményrõl legkésõbb a pályázat elbí-
rálását követõ 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázatok benyújtása: postán vagy személyesen
(zárt borítékban) Pammerné Gaál Ágnes jegyzõ nevére cí-
mezve, „Pályázat szociális ügyintézõi munkakörre” fel-
tüntetésével. Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L.
u. 2.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás
Szilágyi Anita hatósági osztályvezetõtõl kérhetõ a (24)
505-529-es telefonszámon.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
okmányiroda-vezetõ munkakör betöltésére

A munkakör határozatlan idõtartamra szól, hat hónap
próbaidõ kikötésével.

Az ellátandó feladatok:
– az okmányiroda szakmai vezetése,
– átruházott munkáltatói jogkörben munkáltatói jogok

gyakorlása az okmányiroda köztisztviselõi felett,
– a szervezeti egységek között folyamatos tájékoztatás,

információáramlás, az egységes hivatal munkáját elõsegí-
tendõ az egyes szervezeti egységek együttmûködését biz-
tosító kapcsolattartás.

A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– jogász szakképzettség, vagy fõiskolai szintû szakirá-

nyú végzettség,
– közigazgatási szakvizsga megléte,
– felhasználói színtû számítógépes ismeret,
– legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– vezetõi gyakorlat,
– OKJ nyilvántartási és okmány-ügyintézõi szakképe-

sítés.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXIII. törvény alapján, valamint a Szigetszentmiklós Vá-
ros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati
szabályzata alapján történik.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbí-

rálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba betekint-
hetnek.

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel jár.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. május 22.) számított
15 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõen 30 napon belül.

A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatokról elõkészítõ bizottság által felállított rang-

sor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója
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dönt. A pályázók az eredményrõl legkésõbb a pályázat elbí-
rálását követõ 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázatok benyújtása: postán, vagy személyesen
(zárt borítékban) Pammerné Gaál Ágnes jegyzõ nevére cí-
mezve, „Pályázat okmányiroda-vezetõi munkakörre” fel-
tüntetésével. Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L.
u. 2.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás
Nagy Domokos Józsefné mb. vezetõtõl kérhetõ a (24)
410-419-es telefonszámon.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
hatósági osztályvezetõi munkakör betöltésére

A munkakör határozatlan idõtartamra szól, hat hónap
próbaidõ kikötésével.

Az ellátandó feladatok:
– hatósági osztály szakmai vezetése,
– az általános hatósági iroda vezetése,
– átruházott munkáltatói jogkörben munkáltatói jogok

gyakorlása a hatósági osztály köztisztviselõi felett,
– a szervezeti egységek között folyamatos tájékoztatás,

információáramlás, az egységes hivatal munkáját elõsegí-
tõ az egyes szervezeti egységek együttmûködését biztosító
kapcsolattartás.

A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– jogász vagy fõiskolai szintû igazgatásszervezõ szak-

képzettség,
– közigazgatási szakvizsga megléte,
– legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.

Elõnyt jelent:
– vezetõi gyakorlat,
– hasonló területen szerzett szakmai gyakorlat.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXIII. törvény alapján, valamint a Szigetszentmiklós Vá-
ros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati
szabályzata alapján történik.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbí-

rálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba betekint-
hetnek.

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel jár.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. május 22.) számított
15 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõen 30 napon belül.

A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatokról elõkészítõ bizottság által felállított rang-

sor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója
dönt. A pályázók az eredményrõl legkésõbb a pályázat elbí-
rálását követõ 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázatok benyújtása: postán vagy személyesen
(zárt borítékban) Pammerné Gaál Ágnes jegyzõ nevére cí-
mezve, „Pályázat hatósági osztályvezetõi munkakörre”
feltüntetésével. Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L.
u. 2.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás
Szilágyi Anita mb. hatósági osztályvezetõtõl kérhetõ a
(24) 505-529-es telefonszámon.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
könyvelõi munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony idõtartama határozatlan ide-
jû, hat hónap próbaidõ kikötésével.

Az ellátandó fõbb feladatok:
– gazdasági események fõkönyvi könyvelése,
– részt vesz a beszámoló és negyedéves idõközi költ-

ségvetési és mérlegjelentés elkészítésében,
– szállítói-vevõi számlák nyilvántartása,
– kötelezettségvállalás analitikájának vezetése,
– önálló munkavégzés.

A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– mérlegképes könyvelõ (államháztartási szakon), il-

letve azzal egyenértékû képesítés,
– legalább kétéves szakmai gyakorlat költségvetési,

pénzügyi, számviteli területen.
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Elvárt kompetenciák:
– önállóság, precizitás, pontosság, megbízhatóság,

elemzõkészség,
– felelõsség és hivatástudat.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakmai gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga megléte.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXIII. törvény alapján, valamint a Szigetszentmiklós Vá-
ros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati
szabályzata alapján történik.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbí-

rálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba betekint-
hetnek.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. május 22.) számított
15 napon belül.

A pályázatok benyújtásának módja: postán vagy szemé-
lyesen (zárt borítékban) Pammerné Gaál Ágnes jegyzõ ne-
vére címezve, „Pályázat könyvelõi munkakörre” feltünte-
tésével. Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásnak módja, rend-
je, határideje:

– valamennyi érvényes pályázatot benyújtó pályázót
meghallgatja a pályázatokat elõkészítõ bizottság,

– a pályázatok értékelése, valamint a személyes meg-
hallgatás eredménye alapján a munkáltatói jogkör gyakor-
lója a benyújtási határidõt követõen 30 napon belül dönt a
pályázó személyérõl,

– a pályázók a pályázat eredményérõl legkésõbb a pá-
lyázat elbírálását követõ 8 napon belül írásban értesítést
kapnak,

– a pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az
adatvédelmi elõírásoknak megfelelõen kezeljük.

A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás
Maár Jánosné pénzügyi osztályvezetõtõl kérhetõ a (24)
505-510-es telefonszámon.

Tab Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

Tab Város Polgármesteri Hivatala
aljegyzõi álláshelyének betöltésére

Alkalmazási feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõ-

képesség,
– igazgatásszervezõi, vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-
gos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a tel-
jeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudomá-
nyos fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább ötéves közigazgatási gyakorlat.

Az aljegyzõ feladatkörébe tartozik:
– a jegyzõ munkájának segítése, helyettesítése mellett

a Szervezési Iroda irodavezetõi feladatainak ellátása.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai elképzeléseket,
– szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító oklevél és szakvizsga-

bizonyítvány másolatait,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anya-

got az eljárásban részt vevõk megismerhessék,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatot a kép-

viselõ-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

Az illetmény és az egyéb juttatások a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 45. § (4) bekezdése
alapján kerülnek megállapításra.

Szolgálati lakást igény esetén a képviselõ-testület biz-
tosít.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. május 22.) számított
15. nap.

A pályázat elbírálásáról a képviselõ-testület a benyújtá-
si határidõt követõ testületi ülésen dönt.

A kinevezés az elbírálást követõen azonnal, határozat-
lan idõre szól, 3 hónapos próbaidõ kikötésével. A kineve-
zés feltétele a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség válla-
lása.

A pályázatot zárt borítékban Tab város polgármestere
címére kell benyújtani, 8660 Tab, Kossuth L. u. 49. Tele-
fon: (84) 525-901.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Tab város
jegyzõjétõl kérhet a pályázó, telefon: (84) 525-901.
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Tass község jegyzõje
pályázatot hirdet

szociális ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I/18. pontjában
az I. besorolási osztályban meghatározott képesítési köve-
telmény,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

Elõnyben részesül:
– önkormányzatnál szerzett gyakorlat,
– „B” kategóriás gépjármû-vezetõi igazolvány,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,

Excel),
– közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga,
– elsõsorban tassi lakos.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör:
– szociális ügyintézõ.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
– rendszeres szociális segélyezés, átmeneti segély, la-

kásfenntartási támogatások, közgyógyellátási ügyek, te-
metési segélyek, kölcsönök, közlekedési támogatások,
ápolási díj ügyintézése.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben elõírtak alapján.

A kinevezés hat hónap próbaidõvel, határozatlan idõre
szól.

Az álláshely betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat Belügyi
Közlönyben történõ megjelenését (2008. május 22.) követõ
15. nap.

A pályázat elbírálási határideje: a benyújtási határidõt
követõ 30. nap.

A pályázatot postai úton kell benyújtani, zárt borítékban
a következõ címre: Tass község jegyzõje, 6098 Tass, Szé-
chenyi út 48. A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat szoci-
ális ügyintézõi munkakörre”.

Tass község jegyzõje
pályázatot hirdet

igazgatási ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I/1. pontjában az
I. besorolási osztályban meghatározott képesítési követel-
mény,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

Elõnyben részesül:
– önkormányzatnál szerzett gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga,
– elsõsorban tassi lakos.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
– szabálysértési ügyintézés,
– birtokvédelmi ügyintézés,
– munkaügy,
– kereskedelemmel, vendéglátással, vásár- és piactar-

tással, telepengedélyezéssel kapcsolatos feladatok.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben elõírtak alapján.

A kinevezés hat hónap próbaidõvel, határozatlan idõre
szól.

Az álláshely betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat Belügyi
Közlönyben történõ megjelenését (2008. május 22.) követõ
15. nap.

A pályázat elbírálási határideje: a benyújtási határidõt
követõ 30. nap.

A pályázatot postai úton kell benyújtani, zárt borítékban
a következõ címre: Tass község jegyzõje, 6098 Tass, Szé-
chenyi út 48. A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat igaz-
gatási ügyintézõi munkakörre”.
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Várpalota Kistérség Többcélú Társulása
Munkaszervezete
pályázatot hirdet

fõállású közalkalmazott foglalkoztatására,
helyettesítés céljából, határozott idõre

belsõ ellenõri állásra

Az állás betöltéséhez szükséges:
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség (közgazda-

sági, jogi, államigazgatási),
– más felsõfokú iskolai végzettség esetén a következõ

képesítések valamelyike: okleveles pénzügyi revizori,
pénzügyi-számviteli szakellenõri, okleveles könyvvizs-
gálói, költségvetési ellenõri, mérlegképes könyvelõi, illet-
ve azzal egyenértékû képesítés, a Belsõ Ellenõrök Nem-
zetközi Szervezetének okleveles belsõ ellenõri képesítése,
okleveles informatikai rendszerellenõr, közigazgatási gaz-
dálkodási és ellenõrzési szakértõ,

– fentiekben meghatározott képzettség és képesítés
mellett legalább 2 éves munkaviszony, köztisztviselõi, il-
letve közalkalmazotti jogviszony, hivatásos állományú
szolgálati viszony megléte ellenõrzési, költségvetési,
pénzügyi vagy számviteli munkakörben,

– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek
(Excel, Word),

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

Elõnyt jelent:
– legalább 2 év belsõ ellenõri gyakorlat,

– „B” kategóriás gépjármû-vezetõi engedély és saját
gépkocsi.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító ok-

levelek másolatát,
– erkölcsi bizonyítványt.

Munkaköri feladatok:
Az érintett települések költségvetési szerveinek teljes

körû belsõ ellenõrzése az elfogadott éves ellenõrzési ütem-
terv alapján, valamint a Társulási Tanács határozatai alap-
ján rendkívüli ellenõrzések végzése. A jogszabályoknak
és belsõ szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gaz-
daságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgál-
va megállapításokat és ajánlásokat fogalmazzon meg a
költségvetési szerv vezetõje részére.

A pályázat benyújtásának határideje: jelen pályázati ki-
írásnak a KSZK (www.kszk.gov.hu) honlapján való megje-
lenését követõ 15. nap.

A pályázat elbírálásának módja: a kiírásban szereplõ
feltételeknek megfelelõ pályázókat a belsõ ellenõrzéssel
érintett települések jegyzõibõl és a Munkaszervezet veze-
tõjébõl álló szakmai grémium meghallgatja, és dönt a kine-
vezés tárgyában.

A pályázat benyújtásának helye: Várpalota Kistérség
Többcélú Társulása Munkaszervezete, 8100 Várpalota,
Gárdonyi G. u. 39. A borítékon fel kell tüntetni: „Belsõ el-
lenõri álláspályázat”.
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MÉRLEGBESZÁMOLÓK

A Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium Oktatási Alapítvány
2007. évi közhasznúsági jelentése

A Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium Oktatási Alapítványát a Fõvárosi Bíróság 2000. szeptember 23-án kelt
12.Pk64.209/12. sz. határozatával közhasznú szervezetté nyilvánította.

Támogatások és egyéb cél szerinti tevékenység bevétele 14 560 E Ft volt (az 1%-ból a bevétel 4110 E Ft).
Közhasznú tevékenységekre fordított kiadás: nevelés, oktatás: 4425 E Ft, kulturális tevékenység: 1647 E Ft, hagyo-

mányõrzõ tevékenység: 1774 E Ft, szociális juttatások rászoruló tanulók számára: 433 E Ft. Egyéb alapítvány célja sze-
rinti támogatás (évkönyv, diákönkormányzat) 1148 E Ft. Egyéb kiadás: 900 E Ft (könyvelés, fotószakkör, tárgyi eszköz,
közzététel, anyag, rezsi). Ingatlanfelújítással kapcsolatos kiadás 7567 E Ft, ház ktg. (rezsi, gondnok) 700 E Ft.

Az alapítvány által támogatottak száma 590 fõ.
Az alapítvány az alapító okiratában foglalt közhasznú céljainak és egyéb cél szerinti tevékenységének megfelelõen

végezte tevékenységét 2007-ben.
A közhasznúsági jelentést a legfõbb testület III/1. sz. határozatával 2007. május 7-én elfogadta, elõzetes bejelentés

alapján megtekinthetõ az Alapítvány székhelyén.
Papp Lajos s. k.,

kuratórium elnöke

Az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványának
2007. december 31-ei eredménylevezetése

Adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév

1. A) Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) 9 301 318 473
2. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.) 9 301 273 154
3. 1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 9 300 272 044
4. a) alapítótól 9 300 104 877
5. b) központi költségvetésbõl 0
6. c) egyéb 167 167
7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 0
8. 3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel 0
9. 4. Tagdíjból származó bevétel 0

10. 5. Egyéb bevétel 1 1 110
11. II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTÕ BEVÉTELEK 45 319
12. B) Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) 0 0
13. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 0
14. 2. Pénzbevételt nem jelentõ bevételek
15. C) Tényleges pénzbevételek (A/1.+B/1.) 9 301 273 154
16. D) Pénzbevételt nem jelentõ bevételek (A/II.+B/2.) 0 45 319
17. E) Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 173 185 624
18. 1. Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások 173 159 755
19. 2. Ráfordítást jelentõ eszközváltozások 0
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A tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév

20. 3. Ráfordítást jelentõ elszámolások 4 923
21. 4. Ráfordításként nem érvényesíthetõ kiadások 20 945
22. F) Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 0 0
23. 1. Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások 0
24. 2. Ráfordítást jelentõ eszközváltozások 0
25. 3. Ráfordítást jelentõ elszámolások 0
26. 4. Ráfordításként nem érvényesíthetõ kiadások 0
27. G) Közhasznú tevékenység eredménye (1.+2.) 9 128 132 849
28. 1. Tárgyév pénzügyi eredménye (A/I.–E/1.–E/4.) 9 128 92 453
29. 2. Nem pénzben realizált eredménye (A/II.–E/2.–E/3.) 0 40 396
30. H) Vállalkozási tevékenység eredménye (1.+2.) 0 0
31. 1. Tárgyév adóalapot jelentõ pénzügyi eredménye (B/I.–F/1.–F/4.) 0 0

32. 2.
Nem pénzben realizált adóalapot jelentõ eredménye
(B/II.–F/2.–F/3.)

0 0

33. I) Összes pénzügyi eredmény (±G/1.±H/1.) 9 128 92 453
34. J) Nem pénzben realizált eredmény (G/2.+H/2.) 0 40 396
35. K) Adófizetési kötelezettség 0 0
36. L) Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye (H–K) 0 0

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa kuratóriumának

Elvégeztük az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa (továbbiakban a „Társaság”) mellékelt 2007. évi köz-
hasznú egyszerûsített beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely közhasznú egyszerûsített beszámoló a 2007. decem-
ber 31-i fordulónapra elkészített mérlegbõl – melyben az eszközök és források egyezõ végösszege 173 258 E Ft, a köz-
hasznú tevékenység eredménye 132 849 E Ft nyereség –, és az ezen idõponttal végzõdõ évre vonatkozó eredményleve-
zetésbõl, valamint közhasznúsági jelentésbõl áll.

A vezetés felelõssége a pénzügyi kimutatásokért
A közhasznú egyszerûsített beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általá-

nos számviteli elvek szerint történõ elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelõssége. Ez a felelõsség magában
foglalja az akár csalásból, akár hibából eredõ, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és va-
lós bemutatása szempontjából releváns belsõ ellenõrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelõ számviteli
politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerû számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelõssége
A mi felelõsségünk a közhasznú egyszerûsített beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.
A Társaság 2006. évi közhasznú egyszerûsített beszámolóját más könyvvizsgáló könyvvizsgálta, aki 2007. január

18-án kelt könyvvizsgálói jelentésében minõsítés nélküli véleményt bocsátott ki.
A könyvvizsgálatot a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok, melyek lényegében megegyeznek a nemzetközi

könyvvizsgálati standardokkal, és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jog-
szabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk releváns etikai követelményeknek, vala-
mint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellõ bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a
pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerez-
ni a pénzügyi kimutatásokban szereplõ összegekrõl és közzétételekrõl. A kiválasztott eljárások, beleértve a pénzügyi ki-
mutatások akár csalásból, akár hibából eredõ, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló meg-
ítélésétõl függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a pénzügyi kimutatások ügyvezetés általi elkészí-
tése és valós bemutatása szempontjából releváns belsõ ellenõrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljáráso-
kat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelõek, de nem azért, hogy a Társaság belsõ ellenõrzésé-
nek hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott
számviteli alapelvek megfelelõségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerûségének, valamint a pénzügyi ki-
mutatások átfogó bemutatásának értékelését. A közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos munkánk a közhasznúsági jelen-
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tés és a közhasznú egyszerûsített beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Tár-
saság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Meggyõzõdésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendõ és megfelelõ alapot nyújt a könyvvizs-
gálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

ZÁRADÉK

A könyvvizsgálat során az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa közhasznú egyszerûsített beszámolóját, an-
nak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban
foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztünk arról, hogy a köz-
hasznú egyszerûsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános
számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint a közhasznú egyszerûsített beszámoló az SOS Gyermekfalu
Magyarországi Alapítványa 2007. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és
valós képet ad.

Budapest, 2008. március 31.

KPMG Hungária Kft.
1139 Budapest, Váci út 99.
Kamarai bejegyzés: 000202

Henye István s. k., Jasku Zsolt s. k.,
partner bejegyzett könyvvizsgáló

igazolványszám: 005158

Az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványának 2007. december 31-ei mérlege

MÉRLEG
eszközök (aktívák)

Adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév

1. A) Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 9 000 53 770
2. I. Immateriális javak 402
3. II. Tárgyi eszközök 44 368
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 9 000 9 000
5. B) Forgóeszközök (6.–9. sorok) 533 119 488
6. I. Készletek 0
7. II. Követelések 11 641
8. ebbõl pénzkiadásból származó követelések
9. pénzmozgáshoz nem kapcsolódó követelések

10. III. Értékpapírok 0
11. IV. Pénzeszközök 533 107 847
12. Eszközök (aktívák) összesen (1.+5. sor) 9 533 173 258
13. C) Saját tõke (12.–16. sorok) 9 533 142 741
14. I. Jegyzett tõke 405 405
15. II. Tõketartalék 0
16. III. Eredménytartalék 9 487
17. IV. Lekötött tartalék 0
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A tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév

18. V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységbõl 9 128 132 849
19. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbõl 0
20. D) Tartalék
21. E) Céltartalékok 1 605
22. F) Kötelezettségek (20.–21. sorok) 0 28 912
23. I) Hosszú lejáratú kötelezettségek 20 945
24. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 7 967
25. ebbõl pénzkiadásból származó követelések
26. pénzmozgáshoz nem kapcsolódó követelések
27. Források (passzívák) összesen (11.+17.+18.+19. sor) 9 533 173 258

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Adatok E Ft-ban

37. A) Pénzügyileg rendezett személyi jellegû ráfordítások 57 578
38. 1. Bérköltség 40 517
39. ebbõl: – megbízási díjak
40. – tiszteletdíjak
41. 2. Személyi jellegû egyéb kifizetések 322
42. 3. Bérjárulékok 16 739
43. B) A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
44. ebbõl: a Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként

Az SOS Gyermekfalu Magyarországi Egyesületének
2007. december 31-ei eredménylevezetése

Adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév

1. A) Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) 922 480 819 884
2. I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+2.+3.+4.+5.) 906 839 804 278
3. 1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 744 992 734 202
4. a) alapítótól 0
5. b) központi költségvetésbõl 220 379 234 766
6. c) egyéb, ebbõl 1%: 72 307 983 Ft 89 150 91 916
7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 8 157 26 969
8. 3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel 27 371 28 631
9. 4. Tagdíjból származó bevétel 129 87

10. 5. Egyéb bevétel 126 190 14 390
11. II. Pénzbevételt nem jelentõ bevételek 15 641 15 605
12. B) Vállalkozói tevékenység bevétele (1.+2.) 5 842 3 561
13. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 5 842 3 561
14. 2. Pénzbevételt nem jelentõ bevételek
15. C) Tényleges pénzbevételek (A/1.+B/1.) 912 681 807 839
16. D) Pénzbevételt nem jelentõ bevételek (A/II.+B/2.) 15 641 15 605
17. E) Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 882 680 1 605 370
18. 1. Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások 798 640 938 519
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A tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév

19. 2. Ráfordítást jelentõ eszközváltozások 15 641 13 339
20. 3. Ráfordítást jelentõ elszámolások 7 966 635 512
21. 4. Ráfordításként nem érvényesíthetõ kiadások 60 433 0
22. F) Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 2 724 1 787
23. 1. Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások 2 724 1 787
24. 2. Ráfordítást jelentõ eszközváltozások
25. 3. Ráfordítást jelentõ elszámolások
26. 4. Ráfordításként nem érvényesíthetõ kiadások
27. G) Közhasznú tevékenység eredménye (1.+2.) 39 800 –785 486
28. 1. Tárgyév pénzügyi eredménye (A/I.–E/1.–E/4.) 47 766 –134 240
29. 2. Nem pénzben realizált eredménye (A/II.–E/2.–E/3.) –7 966 –651 246
30. H) Vállalkozási tevékenység eredménye (1.+2.) 3 118 1 774
31. 1. Tárgyév adóalapot jelentõ pénzügyi eredménye (B/I.–F/1.–F/4.) 3 118 1 774

32. 2.
Nem pénzben realizált adóalapot jelentõ eredménye
(B/II.–F/2.–F/3.)

0 0

33. I. Összes pénzügyi eredmény (±G/1.±H/1.) 50 884 –132 466
34. J) Nem pénzben realizált eredmény (G/2.+H/2.) –7 966 –651 246
35. K) Adófizetési kötelezettség 0 0
36. L) Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye (H–K) 0 0

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
a SOS Gyermekfalu Magyarországi Egyesülete közgyûlésének

Elvégeztük a SOS Gyermekfalu Magyarországi Egyesülete (továbbiakban: „a Társaság”) mellékelt 2007. évi köz-
hasznú egyszerûsített beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely közhasznú egyszerûsített beszámoló a 2007. december
31-i fordulónapra elkészített mérlegbõl – melyben az eszközök és források egyezõ végösszege 104 812 E Ft, a közhasznú
tevékenységeredmény 785 486 E Ft veszteség –, és az ezen idõponttal végzõdõ évre vonatkozó eredménylevezetésbõl,
valamint közhasznúsági jelentésbõl áll.

A vezetés felelõssége a pénzügyi kimutatásokért
A közhasznú egyszerûsített beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általá-

nos számviteli elvek szerint történõ elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelõssége. Ez a felelõsség magában
foglalja az akár csalásból, akár hibából eredõ, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és a
valós bemutatása szempontjából releváns belsõ ellenõrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását, a megfelelõ számvi-
teli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerû számviteli becslések elkészí-
tését.

A könyvvizsgáló felelõssége
A mi felelõsségünk a közhasznú egyszerûsített beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.
A Társaság 2006. évi egyszerûsített éves beszámolóját más könyvvizsgáló könyvvizsgálta, aki 2007. február 23-án

kelt könyvvizsgálói jelentésében minõsítés nélküli véleményt bocsátott ki.
A könyvvizsgálatot a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok, melyek lényegében megegyeznek a nemzetközi

könyvvizsgálati standardokkal, és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jog-
szabályok alapján hajtottunk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk releváns etikai követelményeknek, vala-
mint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellõ bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a
pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerez-
ni a pénzügyi kimutatásokban szereplõ összegekrõl és közzétételekrõl. A kiválasztott eljárások, beleértve a pénzügyi ki-
mutatások akár csalásból, akár hibából eredõ, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló meg-
ítélésétõl függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a pénzügyi kimutatások ügyvezetés általi elkészí-
tése és valós bemutatása szempontjából releváns belsõ ellenõrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljáráso-
kat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelõek, de nem azért, hogy a Társaság belsõ ellenõrzésé-
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nek hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott
számviteli alapelvek megfelelõségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerûségének, valamint a pénzügyi ki-
mutatások átfogó bemutatásának értékelését. A közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos munkánk a közhasznúsági jelen-
tés és a közhasznú egyszerûsített beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazza egyéb, a Tár-
saság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Meggyõzõdésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendõ és megfelelõ alapot nyújt a könyvvizs-
gálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

A könyvvizsgálat során a SOS Gyermekfalu Magyarországi Egyesülete közhasznú egyszerûsített beszámolóját, an-
nak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban
foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egy-
szerûsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek
szerint készítették el. Véleményünk szerint a közhasznú egyszerûsített beszámoló az SOS Gyermekfalu Magyarországi
Egyesülete 2007. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2008. március 31.

KPMG Hungária Kft.
1139 Budapest, Váci út 99.
Kamarai bejegyzés: 000202

Henye István s. k., Jasku Zsolt s. k.,
partner bejegyzett könyvvizsgáló

igazolványszám: 005158

Az SOS Gyermekfalu Magyarországi Egyesületének 2007. december 31-ei mérlege

MÉRLEG
eszközök (aktívák)

Adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév

1. A) Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 644 426 3 406
2. I. Immateriális javak 754 0
3. II. Tárgyi eszközök 643 672 3 406
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök
5. B) Forgóeszközök (6.–9. sorok) 213 965 101 406
6. I. Készletek 3 205 1 845
7. II. Követelések 5 217 15 418
8. ebbõl pénzkiadásból származó követelések
9. pénzmozgáshoz nem kapcsolódó követelések

10. III. Értékpapírok
11. IV. Pénzeszközök 205 543 84 143
12. Eszközök (aktívák) összesen (1.+5. sor) 858 391 104 812
13. C) Saját tõke (12.–16. sorok) 823 912 66 849
14. I. Jegyzett tõke 281 751 281 751
15. II. Tõkeváltozás/eredmény 499 243 568 810
16. III. Lekötött tartalék
17. IV. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységbõl 39 800 –785 486
18. V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbõl 3 118 1 774
19. D) Tartalék
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20. E) Céltartalékok 0
21. F) Kötelezettségek (20.–21. sorok) 34 479 37 963
22. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 14 682 0
23. II) Rövid lejáratú kötelezettségek 19 797 37 963
24. ebbõl pénzkiadásból származó követelések
25. pénzmozgáshoz nem kapcsolódó követelések
26. Források (passzívák) összesen (11.+17.+18.+19. sor) 858 391 104 812

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Adatok E Ft-ban

37. A) Pénzügyileg rendezett személyi jellegû ráfordítások 411 558 380 215

38. 1. Bérköltség 298 388 269 393

39. ebbõl: – megbízási díjak 5 460 4 061

40. – tiszteletdíjak

41. 2. Személyi jellegû egyéb kifizetések 13 760 539

42. 3. Bérjárulékok 99 410 110 282

43. B) A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0 0

44. ebbõl: a Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként 0 0

A Gyermekrák Alapítvány 2007. évi egyszerûsített éves beszámolója
a kettõs könyvvitelt vezetõ egyéb szervezetek részére

MÉRLEG

Adatok E Ft-ban

1000 HUF Elõzõ év Tárgyév

01. A) Befektetett eszközök 21 321 46 060

02. I. Immateriális javak 1 129 1 135

03. II. Tárgyi eszközök 20 192 44 925

04. III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0

05. B) Forgóeszközök 770 708 831 560

06. I. Készletek 9 677 11 700

07. II. Követelések 58 007 4 995

08. III. Értékpapírok 0 0

09. IV. Pénzeszközök 703 024 814 865

10. C) Aktív idõbeli elhatárolások 0 0

11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 792 029 877 620

12. D) Saját tõke 775 645 870 669

13. I. Induló tõke/jegyzett tõke 538 100

14. II. Tõkeváltozás/eredmény 532 307 745 292
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1000 HUF Elõzõ év Tárgyév

15. III. Lekötött tartalék 0 0

16. IV. Értékelési tartalék 0 0

17. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl (közhasznú tevékenységbõl) 242 800 125 277

18. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbõl 0 0

19. E) Céltartalékok 0 0

20. F) Kötelezettségek 15 382 6 083

21. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0

22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0

23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 15 382 6 083

24. G) Passzív idõbeli elhatárolások 1 002 868

25. FORRÁSOK ÖSSZESEN 792 029 877 620

EREDMÉNYKIMUTATÁS
Adatok E Ft-ban

1000 HUF Elõzõ év Tárgyév

A) Összes közhasznú tevékenység bevétele 672 702 853 844
A.1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 414 317 534 155

A.1.A. – alapítótól 0 0
A.1.B. – központi költségvetésbõl 0 336
A.1.C. – helyi önkormányzattól 0 0
A.1.D. – egyéb 414 317 533 819
A.2. Pályázati úton elnyert támogatás 2 221 2 400

A.2.A. Nemzeti Civil Alapprogram 2 221 2 400
A.3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel 224 249 253 664

A.3.A. Magánszemélytõl kapott támogatás 10 158 3 950
A.3.B. Vállalkozóktól kapott támogatás 108 311 43 016
A.3.C. Nem fizetett támogatásként kapott reklámfelületek értéke 105 780 206 698
A.4. Tagdíjból származó bevétel 0 0
A.5. Egyéb bevétel 31 915 63 625

A.5.A. Kamatbevétel 31 915 63 625
B) Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0
C) Összes bevétel (A+B) 672 702 853 844
D) Közhasznú tevékenység ráfordításai 429 902 728 567

D.1. Anyag jellegû ráfordításai 393 685 672 056
D.1.A. Nyújtott támogatások 243 105 389 905
D.1.B. Mûködési és fenntartási költségek 44 800 75 453
D.1.C. Nem fizetett, támogatásként kapott reklámfelületek értéke 105 780 206 698
D.2. Személyi jellegû ráfordítások 22 646 28 230
D.3. Értékcsökkenési leírás 2 821 5 513
D.4. Egyéb ráfordítások 0 22 768
D.5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai 10 750 0
D.6. Rendkívüli ráfordítások 0 0
E) Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0

E.1. Anyag jellegû ráfordítások 0 0
E.2. Személyi jellegû ráfordítások 0 0
E.3. Értékcsökkenési leírás 0 0
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1000 HUF Elõzõ év Tárgyév

E.4. Egyéb ráfordítások 0 0
E.5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai 0 0
E.6. Rendkívüli ráfordítások 0 0
F) Összes ráfordítás (D+E) 429 902 728 567
G) Adózás elõtti vállalkozási eredmény (B–E vagy C–F) 0 0
H) Adófizetési kötelezettség 0 0
I) Tárgyévi vállalkozási eredmény (G–H) 0 0
J) Tárgyévi közhasznú eredmény (A–D) 242 800 125 277

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
Adatok E Ft-ban

1000 HUF Elõzõ év Tárgyév

A) Személyi jellegû ráfordítások 22 646 28 230

A.1. Bérköltség 16 694 20 239
A.1.A. bérköltségbõl: megbízási díjak 0 0
A.1.B. bérköltségbõl: tiszteletdíjak 8 860 8 516
A.2. Személyi jellegû egyéb kifizetések 296 944

A.3. Bérjárulékok 5 656 7 047

B) A szervezet által nyújtott támogatások 243 105 389 905
C) Mûködési és fenntartási költségek 44 800 75 453

C.1. Fenntartási és üzemeltetetési költségek 18 154 31 609
C.2. Az Alapítvány népszerûsítésére fordított kiadás 26 646 43 844

Készítette: Endrõdi Zsuzsanna mérlegképes könyvelõ.
Az adatokat Derzsi György bejegyzett, minõsített könyvvizsgáló, igazságügyi szakértõ auditálta.

Balogh István s. k.,
elnök

Tájékoztató adatok
az Egymásért – Együtt Alapítvány 2007. évi gazdálkodásáról

Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg

Bankszámla 5 427 634,00
Pénztár 346 304,00 Forgóalap 49 047 062,00
Követelések 43 273 124,00
Összesen 49 047 062,00 49 047 062,00

Bevételek 32 829 360,00

Felhasználások
Tiszteletdíj 720 000,00
Tb-járulék 281 900,00
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George Wéber Alapítvány 600 000,00
Belgyógyászatalapítvány 1 500 000,00
Telefon 40 212,00
Bankköltség 122 437,00
Rehabilitáció 17 680 280,00
Segélyek 7 080 000,00
Egyéb 51 632,00
Összesen 28 076 461,00

A gazdálkodás és a forgóalap egyeztetése

Forgóalap nyitó egyenlege 44 294 163,00 Bevételek összesen 32 829 360,00
Forgóalap záró egyenlege 49 047 062,00 Felhasználás összesen 28 076 461,00
Különbség: +/– 4 752 899,00 Különbség +/– 4 752 899,00

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI

Összefoglaló
a Magyar Távirati Iroda Zrt. 2007. évi gazdálkodásának ellenõrzésérõl (0804)

Az Állami Számvevõszék tizedik alkalommal ellenõrizte az MTI Zrt. gazdálkodását. A mûködés törvényessége, sza-
bályozottsága és a Társaság gazdálkodása évenkénti ellenõrzése mellett áttekintettük és elemeztük a 2002–2007. évek
közötti idõszak fõbb mutatóit.

Az MTI Zrt. sajátos jogi környezetében a szabályozás hiányosságaira visszavezethetõ kockázatok 2007-ben is fenn-
álltak. A legnagyobb kockázatot a közfeladatok jelenlegi állami finanszírozása jelenti, mert nincs összhangban az uniós
szabályokkal. Az uniós szabályok megsértésének megállapítása vagy a Társaságnak, vagy a költségvetésnek okozhat – a
szabályok módosításával elkerülhetõ – többletterheket. Kockázatot hordoz továbbá, hogy az MTI Zrt. stratégiai és éves
üzleti tervezése az alapító, közgyûlési jogokat gyakorló Országgyûlés jóváhagyása nélkül történt. Mindez az Országgyû-
lés 2002. évi határozatának, azaz a nemzeti hírügynökségi törvény és az alapító okirat módosításának, újragondolásának
aktualitását jelzi.

Az MTI Zrt. 2007-ben nyereséges volt. A Társaságnak az elmúlt öt év elsõ két évében jelentõs vesztesége keletkezett,
az utóbbi három évben a költségtakarékosságnak, az állami támogatásból megvalósított csoportos létszámleépítésnek,
legfõképpen a növekvõ összegû állami támogatásnak köszönhetõen szerény mértékû nyeresége volt. (2002–2007 között
a saját tõke 210 M Ft-tal, az összes bevételbõl a saját bevétel aránya 60%-ról 45%-ra csökkent, miközben a mûködési
támogatás 961 M Ft-tal nõtt.)

A lényegében változatlan külsõ szabályozási környezetben az ötéves elnöki idõszak eredményei közé tartozik, hogy
elkészült a szabályos és átlátható állami finanszírozást lehetõvé tevõ közszolgálati szerzõdés tervezete, és 20%-kal csök-
kent az átlagos állományi létszám. Ugyanakkor a saját bevételek folyamatos csökkenése, a humánerõforrás-gazdálko-
dásban tervezett változtatások elmaradása továbbra is feladatot jelentenek a Zrt. vezetésének.

A Zrt.-nek az elmúlt öt évben nem volt középtávú ingatlangazdálkodási terve. A Társaság tulajdonában álló épületek a
hírügynökségi feladatok ellátásához szükségesnél több ezer négyzetméterrel nagyobbak. A Társaság az ingatlangazdál-
kodásban lévõ gazdálkodási lehetõségeit/tartalékait nem tárta fel.

Az MTI Zrt. – a Társaság szempontjából – az elmúlt tíz évben jól élt az államilag támogatott csoportos létszámleépítés
lehetõségével. (1998-ban 195, 2004-ben 418 M Ft állami támogatást kapott a Zrt.) A támogatási szerzõdések hiányossá-
gai miatt azonban a létszámleépítések középtávon nem eredményeztek költségmegtakarítást. Az 1998. évi létszámcsök-
kentés csak átmeneti volt, 2002–2003-ban az átlagos állományi létszám már meghaladta az 1998. évit.
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Ellenõrzési tapasztalataink alapján jelentésünkben az Országgyûlésnek és a Kormánynak fogalmaztunk meg ismétel-
ten a jogalkotással és szabályozással kapcsolatban javaslatokat. A TTT elnökének az elkészült szakértõi modell haszno-
sítására hívtuk fel a figyelmét.

Az MTI Zrt. elnökének hatáskörében – korábbi javaslatainkat megismételve – az SZMSZ-szel, a humánerõforrás-gaz-
dálkodással, a tervezéssel és az ingatlangazdálkodással összefüggõ intézkedések megtételét szorgalmaztuk.

Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.

2908 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/21. szám



HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közleményei

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
26/2008. (III. 28.) MVH

közleménye
a vaj magántárolási támogatásáról

I. A vaj magántárolásának támogatása

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó tej- és tejtermékpiaci rendtartás szabályai értelmében
támogatás igényelhetõ a Bizottság 2008. február 5-i, az 1255/1999/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályai-
nak a vajpiaci intervenció tekintetében történõ megállapításáról szóló 105/2008/EK rendelet és a jelen közleményben
meghatározott feltételek szerint.

A támogatásnyújtás feltétele, a jelen közlemény szerinti magántárolási támogatási kérelem benyújtása, illetve,
hogy a kérelem alapján az MVH magántárolási támogatási kérelemnek helyt adó határozatot adjon ki.

Az MVH támogatást csak Magyarország területén tárolt termékekre adhat.

II. A kérelem benyújtásának feltételei

1. A magántárolási támogatásban való részvétel feltétele, hogy a kérelmezõ a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi
XVII. tv. (a továbbiakban: MVH tv.) 28. §-a szerint regisztrált ügyfele legyen az MVH-nak, vagy legkésõbb a kérelem
benyújtásával egyidejûleg regisztráltassa magát.

2. A magántárolási támogatásra szánt áru gyártója köteles a vaj gyártásának megkezdése elõtt 5 munkanappal tájékoz-
tatni az MVH-t a magántárolási célú termelési szándékáról az 1. számú melléklet (Értesítés Intervenciós termelési szán-
dékról – I0043) szerinti formanyomtatvány kitöltésével és annak az MVH Központi Hivatalához faxon történõ eljuttatá-
sával.

3. A magántárolási támogatásra szánt vaj gyártója köteles az áru magántárolás céljára szolgáló raktárba történõ betá-
rolásának megkezdése elõtt 5 munkanappal korábban tájékoztatni az MVH-t a betárolás pontos idõpontjáról a 2. számú
melléklet (Vaj magántárolási támogatás – betárolási szándék bejelentése – I0013) szerinti formanyomtatvány kitöltésé-
vel és annak az MVH Központi Hivatalához faxon történõ eljuttatásával.

4. Magántárolási támogatási kérelmet benyújtani jelen közlemény 3. a) és b) számú mellékletei (Fõlap – I0001 és
Betétlap – I0002) szerinti formanyomtatvány(ok) kitöltésével és annak az MVH Központi Hivatalához faxon történõ el-
juttatásával lehet.

Faxszám:
(06-1) 577-1310

A hiányosan benyújtott magántárolási támogatási kérelem esetében az MVH az ügyfelet hiánypótlásra hívja fel.
A hiánypótlást a felhívásban megjelölt módon és határnapig kell benyújtani a fenti címre.

Az MVH a kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó közösségi, illetõleg nemzeti jogszabályokban, valamint a je-
len Közleményben meghatározott bármely feltételt nem teljesíti.

Amennyiben a magántárolási támogatási kérelem az elõírt követelményeknek megfelel, az MVH magántárolási támo-
gatási kérelemnek helyt adó határozatot ad ki.

A magántárolási támogatási kérelemnek helyt adó határozat tartalmazza különösen:
– magántárolásba vont vaj mennyiségét;
– a támogatás összegét;
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– a magántárolás dátumait;
– a raktár azonosító adatait.

5. Magántárolási támogatási kérelmet benyújtani csak olyan vajtételre lehet, amely az Európai Unió területérõl szár-
mazó tejbõl készült és 2008. március 1. és augusztus 15. között betárolásra került a kérelmen szereplõ raktárba.

6. A magántárolási támogatási kérelmet a betárolás napját követõ 30. napon belül kell benyújtani az MVH-hoz.
Amennyiben a határidõ munkaszüneti napra esik, a benyújtás határideje a 30. napot megelõzõ utolsó munkanap.

7. Kérelmet benyújtani csak olyan termékre lehet, amelyet a magántárolási idõszak kezdõnapját megelõzõ 28 napon
belül állítottak elõ:

a) az MVH által kiadott – vaj magántárolási támogatásra vonatkozó – intervenciós jóváhagyási számmal rendelkezõ
üzemben, illetve

b) más tagállamban történõ elõállítás esetén, az adott tagállam illetékes kifizetõ ügynöksége által jóváhagyott üzem-
ben, továbbá

c) amely termék radioaktivitása nem haladja meg a közösségi jogszabályokban meghatározott – legnagyobb megen-
gedett szintet.

III. A magántárolási támogatási kérelemnek helyt adó határozat kiadásának feltételei

2. A magántárolási idõszak elsõ napja a raktárba való beszállítást követõ nap, utolsó napja a raktárból való kiszállítást
megelõzõ nap, vagy legkésõbb a betárolást követõ február utolsó napja.

3. A tárolási tétel olyan árumennyiséget jelent, amely legalább egy tonna súlyú, homogén összetételû és minõségû,
egyetlen gyárból származik, egyetlen raktárba lett betárolva egy adott napon. A tételt több gyártási napon is elõ lehet állí-
tani, azonban a tételhez tartozó összes árunak azonos tárolási tételszám alatt kell szerepelnie.

4. A magántárolási idõszak idõtartama alatt a magántárolásba vont tételek nem kerülhetnek ki a raktárból.

5. Magántárolásba csak az alábbiak szerinti vaj vonható:
a) sózatlan vaj: a Közösség területén lévõ, jóváhagyott vállalkozásban tejszínbõl vagy tejbõl készült, minimális vaj-

zsírtartalma 82 tömegszázalék, maximális zsírmentes szárazanyag tartalma 2 tömegszázalék, maximális víztartalma
16 tömegszázalék,

b) sózott vaj: a Közösség területén lévõ, jóváhagyott vállalkozásban tejszínbõl vagy tejbõl készült, minimális vajzsír-
tartalma 80 tömegszázalék, maximális zsírmentes szárazanyag tartalma 2 tömegszázalék, maximális víztartalma 16 tö-
megszázalék, maximális sótartalma 2 tömegszázalék.

6. Más EU-tagállamban gyártott vaj esetén a betárolást követõ 50 napon belül a gyártó tagállam illetékes szerve által
kiállított tanúsítvány benyújtása szükséges, amely a következõket tartalmazza:

a) az elõállító gyárat és tagállamot azonosító szám;
b) a gyártás dátuma;
c) gyártási tételszám(ok)
d) annak megerõsítése, hogy a vajat egy engedéllyel rendelkezõ vállalkozás gyártotta, ahol ellenõrzik, hogy a vajat az

1255/1999/EK rendelet 6. cikke (6) bekezdése értelmében tejszínbõl vagy tejbõl gyártották.

7. A magántárolási idõszak 90-tõl 210 napig terjedhet. A tárolás idõtartamát a 90 napos minimális tárolást követõen a
magánraktározó határozza meg. Kitárolás csak teljes raktári tételenként történhet legkorábban a tárolási év augusztusá-
nak 16. napjától. A magánraktározó köteles kitárolási szándékáról 5 munkanappal korábban értesíteni az MVH-t jelen
közlemény 4. számú melléklete (Vaj elszállítási tájékoztatás és kifizetési kérelem – I0011) szerinti formanyomtatványon
annak érdekében, hogy a kitárolás elõtti helyszíni ellenõrzések elvégezhetõek legyenek. Egyben ugyanezen a forma-
nyomtatványon kérelmezi a támogatási összeg kifizetését az érintett tételekre vonatkozóan. (jelen Közlemény VII. pont-
jában foglaltaknak megfelelõen) Az említett formanyomtatványnak legkésõbb a magántárolás 210. napját megelõzõ
5. munkanapon be kell érkeznie az MVH-hoz, abban az esetben is, ha a tételek a maximális raktározási idõtartamot
követõen is a raktárban maradnak.

8. A magánraktározó köteles a raktárban tárolni, illetve a helyszíni ellenõrzések során az MVH rendelkezésére bocsá-
tani egy olyan nyilvántartást, amelyben feltünteti a magántárolás során használt csomagolóanyagok, rekeszek, raklapok,
illetve egyéb olyan tárolóeszközök súlyát, amelyek a tételek mérlegelésénél az áruval együtt lemérésre kerülnek. Indo-
kolt esetben az MVH ezen anyagok külön mérlegelését is elrendelheti.
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9. A raktárnak rendelkeznie kell olyan hitelesített mérleggel, amely képes elvégezni az áruk dobozonkénti és rakla-
ponkénti tömegének ellenõrzését és azt a magánraktározó (vagy annak megbízottja) köteles a helyszíni ellenõrzés idõtar-
tamára az MVH rendelkezésére bocsátani.

10. A csomagolásnak az alábbi információkat kell tartalmaznia:
a) az elõállító gyárat és tagállamot azonosító (állatorvosi EU-ellenõrzési) szám;
b) a gyártás dátuma;
c) a raktárba való beszállítás dátuma;
d) a gyártási tételszám;
e) sózott vaj esetében a „sózott” szó;
f) a gyártó tagállam nemzeti minõségi osztályának megnevezése – magyarországi gyártás esetén a „márkázott vaj” fel-

irat;
g) a nettó súly.
A betárolás dátumának feltüntetése a csomagoláson nem kötelezõ, amennyiben a raktározó betárolt tételenként nyil-

vántartásba veszi az ebben a pontban szereplõ adatokat.

11. A tárolt tételeknek könnyen azonosíthatónak, könnyen hozzáférhetõnek kell lenniük. A magánraktározó, vagy a
tárolásért felelõs személy az MVH rendelkezésére bocsát minden olyan dokumentumot, amely lehetõvé teszi a magántá-
rolásba vont tételek következõ adatainak ellenõrzését:

a) az elõállító gyárat és tagállamot azonosító (állatorvosi EU ellenõrzési) szám;
b) a gyártás dátuma;
c) a betárolás és kitárolás dátuma;
d) tételszám és az adott tétel tömege;
e) a termékek helye a raktáron belül;
f) a raktár postacíme.
A c), d) és e) pontokról szóló nyilvántartásokat magántárolásba vont tételenként a raktárban az MVH számára minden-

kor hozzáférhetõ módon kell tárolni.

12. 60 napos magántárolás után a támogatásra egyszeri elõleg fizetése kérhetõ. Az elõleg összege tételenként, 90 na-
pos tárolási idõszak alapján kerül meghatározásra. Az MVH az igénybe vehetõ elõleg mértékérõl értesítést küld. A ma-
gánraktározó az értesítés MVH-hoz történõ visszajuttatásával és az elõleg 10%-kal növelt összegének megfelelõ biztosí-
ték letétbe helyezésével kérheti az összeg kifizetését. A biztosíték a teljes támogatási összeg kifizetését követõen kerül
feloldásra. Amennyiben egy tétellel kapcsolatban a magánraktározó nem tartja be a 90 napos minimális tárolási idõtarta-
mot, vagy egy tétel egy részét a tárolási évben augusztus 16. napja elõtt kitárolja és a tételre korábban elõleget vett fel, az
MVH a vonatkozó biztosítékot felhasználja, az a magánraktározó számára elvész.

13. A magánraktározó vagy annak megbízottja köteles az MVH ellenõreinek munkáját mindenben elõsegíteni.

14. A magántárolási támogatási kérelemnek helyt adó határozatot az MVH a magántárolási támogatási kérelem beér-
kezését követõ 30 napon belül, külföldön gyártott áru esetén 60 napon belül adja ki.

IV. Ellenõrzések

1. Az MVH helyszíni ellenõrzés keretében vizsgálja, hogy az egyes tételek megfelelnek-e a minõségi és egyéb köve-
telményeknek.

2. A MVH a magántárolás alatt további, elõre be nem jelentett helyszíni ellenõrzést végezhet.

3. A magántárolási idõszak végén, a kitárolás elõtt a kiszállítási szándékról szóló értesítés alapján az MVH ellenõrzi a
tételeket.

V. Szankciók

1. A magántárolási támogatási kérelemnek a raktárba történt beszállítás napjától számítva 30 napon belül be kell ér-
kezniük az MVH-hoz. Amennyiben azonban a kérelem a határidõ lejártát követõ 10 munkanapon belül érkezik be az
MVH-hoz – és az az elõírt feltételeknek megfelel-, a magántárolási támogatási kérelemnek helyt adó határozat kiadható,
de a támogatás mértéke 30%-kal csökken az érintett tétel vonatkozásában.
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2. A 90 napos minimális tárolási idõszakot megelõzõen, illetve egy tétel egy részének a tárolás évének augusztus 16.
napját megelõzõen kitárolt vajra támogatás nem fizethetõ.

3. Amennyiben a magánraktározó nem teljesíti a III/6. pontban elõírt 5 munkanapos határidõt, az érintett tétel vonat-
kozásában a támogatás összege 15%-kal csökken, és csak a magántárolás elsõ napjától az MVH által tartott utolsó olyan
helyszíni ellenõrzésig fizethetõ ki, amikor a tétel igazolható módon magántárolás alatt állt.

4. Amennyiben az MVH a tárolás alatt vagy a kitároláskor végzett ellenõrzéseknél hibás mennyiséget fedez fel, vagy
egy tétel egy része augusztus 16. napja elõtt, vagy a minimális tárolási idõszak lejárta elõtt elszállításra kerül, az ilyen
mennyiségekre nem fizethetõ támogatás. A raktári tétel megmaradó része, amely még jogosult támogatásra, nem lehet
kevesebb, mint egy tonna.

5. Amennyiben az MVH helyszíni ellenõrzése a magánraktározó, vagy a raktározásért felelõs személy hibájából aka-
dályoztatásra kerül, akkor a támogatás összege csak a magántárolás elsõ napjától az MVH által tartott – a minimális táro-
lási idõszak lejártát követõ – utolsó olyan helyszíni ellenõrzés idõpontjáig tartó idõszakra fizethetõ ki, amikor a tételt az
elõírt követelményeknek megfelelõnek minõsítették.

VI. A támogatás mértéke

A 2008. évben a magántárolási támogatás összegét az MVH a Bizottság 2008. február 21-i, az 1255/1999/EK tanácsi
rendeletben említett, a vaj magántárolásához nyújtott támogatás meghatározásáról szóló 157/2008/EK rendelete alapján
az alábbiak szerint határozza meg:

a) 15,62 euró/tonna a rögzített tárolási költségekre;
b) 0,23 euró/tonna/nap a hûtõházi tárolás költségeire;
c) az egyéb költségekre: (2217,51 euró *n*m)*( 0,0425/365)

ahol „n” a tárolási napok számát, „m” a tárolt áru mennyiségét jelenti tonnában kifejezve.

Az alkalmazott átváltási árfolyam a magántárolási támogatással érintett idõszak kezdõ napja szerinti hónap elsõ napját
megelõzõen az EKB által utoljára közzétett hivatalos forint/euró átváltási árfolyam.

VII. A támogatás kifizetési kérelem benyújtása

A támogatás kifizetési kérelemnek a jelen közlemény III. 6. pontja szerinti határidõn belül, magyar nyelven kitölt-
ve az MVH Központi Hivatalához a jelen közlemény 4. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell beérkeznie
faxon az alábbi faxszámra:

Faxszám:
(06-1) 577-1310

A támogatás összegét az MVH a támogatás kifizetési kérelem beérkezésétõl számított 120 napon belül utalja át a jogo-
sult bankszámlájára (amennyiben az MVH ellenõrizte a termék súlyát és azonosságát, illetve a támogatásra való jogo-
sultság feltételei maradéktalanul teljesültek).

VIII. Kapcsolódó jogszabályok

– a Tanács 1999. május 17-i, a tej- és tejtermékpiac közös szervezésérõl szóló 1255/1999/EK rendelete;
– a Bizottság 2008. február 5-i, az 1255/1999/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak a vajpiaci inter-

venció tekintetében történõ megállapításáról szóló 105/2008/EK rendelete;
– a Bizottság 2008. február 21-i, az 1255/1999/EK tanácsi rendeletben említett, a vaj magántárolásához nyújtott tá-

mogatás meghatározásáról szóló 157/2008/EK rendelete
– az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i, az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelete;
– az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i, az állati eredetû élelmiszerek különleges higiéniai szabályai-

nak megállapításáról szóló 853/2004/EK rendelete;
– a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi CXII. törvény;
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– a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
– a tej és tejtermékek piaci szabályozásáról szóló 68/2004. (IV. 29.) FVM rendelet.

A felsorolt jogszabályok a mindenkor hatályos módosításaikkal együtt értelmezendõek.

IX. További információ

A közleményhez kapcsolódó mellékletek:

1. számú melléklet: Értesítés Intervenciós termelési szándékról – I0043
2. számú melléklet: Vaj magántárolási támogatás – betárolási szándék bejelentése – I0013
3. a) számú melléklet: Fõlap – I0001
3. b) számú melléklet: Betétlap – I0002
4. számú melléklet: Vaj elszállítási tájékoztatás és kifizetési kérelem – I0011

További információ a tejintervencio@mvh.gov.hu e-mail címen, valamint az MVH Központi Hivatalában (1095 Bu-
dapest, Soroksári út 22-24., VI. em. 629. szoba) kérhetõ.

Tel.: 06-1-219-6213, 06-1-219-8967.

Budapest, 2008. március 28.

Margittai Miklós s. k.,
elnök
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A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
35/2008. (IV. 1.) MVH

közleménye
a feldolgozóipari célú málna- és földiepertermesztés-támogatás igénybevételérõl,
valamint a málna és földieper-felvásárlók és feldolgozó üzemek jóváhagyásáról

I. A támogatásban való részvétel feltételei

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó a Tanács 1782/2003/EK rendelete, a Bizottság
1973/2004/EK rendelete (a továbbiakban: EK rendelet) alapján az intézkedésben csak az a termelõ személy, szervezet
vehet részt, aki – a jogszabályokban meghatározott egyéb feltételek teljesítése mellett – a feldolgozóipari célú málna- és
földieper termesztés támogatásáról szóló 29/2008. (III. 18.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglalt kötele-
zettségeknek, valamint a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedé-
sekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 28–30. §-ában meghatározott regisztrációs
kötelezettségnek eleget tett.

II. A támogatásban részesülõk köre és támogatási kérelem és benyújtásának módja

A támogatásra azok a termelõk jogosultak, akik feldolgozóipari szerzõdés keretében (lásd jelen közlemény III. pontja)
málnát és/vagy földiepret termelnek, és a következõ feltételeknek megfelelnek:

– tárgyévben (2008) a külön jogszabály szerinti egységes területalapú támogatásra jogosultak;
– a területalapú támogatási kérelemben a GYU02, illetve GYU04 hasznosítási kódot jelölték be.

III. A feldolgozóipari szerzõdés/szállítási kötelezettségvállalás

A szerzõdõ felek egyfelõl jóváhagyott elsõdleges feldolgozók, másfelõl pedig kérelmezõk (azaz termelõk) vagy az õt kép-
viselõ zöldség-gyümölcs termelõi csoportok, illetve termelõi szervezetek, valamint jóváhagyott felvásárlók lehetnek.

A feldolgozóipari szerzõdés/szállítási kötelezettségvállalás speciális tartalmi elemeit az EK rendelet 171da. cikke, va-
lamint a Rendelet 3. §-a tartalmazza.

A feldolgozóipari szerzõdés/szállítási kötelezettségvállalás másolati példányának benyújtási határideje, valamint helye:

2008. július 31.

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Közvetlen Támogatások Igazgatósága

1385 Budapest Pf. 867

A fent említett dokumentumokat postai úton, tértivevényes küldemény formájában kell benyújtani.
Felhívjuk a termelõk figyelmét, hogy a beküldendõ szerzõdés alatt kérelmezõk (azaz termelõk) vagy az õt képviselõ

zöldség-gyümölcs termelõi csoportok, illetve termelõi szervezetek, valamint jóváhagyott felvásárlók által az elsõdleges
feldolgozóval kötött a feldolgozóipari szerzõdést/szállítási kötelezettségvállalást kell érteni.

IV. A málna és földieper-feldolgozó üzemek, valamint a málna- és földieper-felvásárlókra vonatkozó közös sza-
bályok

Amennyiben a feldolgozó vagy a felvásárló a jóváhagyási kérelem benyújtásakor nem rendelkezik regisztrációs szám-
mal, a nyilvántartásba vételét legkésõbb a jóváhagyás iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg kérheti a Regisztrációs
lap (G001) kitöltésével.

Az ügyfél-regisztrációs rendszerben mindig az aktuális adatoknak kell szerepelniük. Ezért ha változás következik be
az adatokban, akkor a változást 15 napon belül be kell jelenteni a Regisztráció-módosító lap (G002) kitöltésével.

Amennyiben a feldolgozó felvásárlóként is mûködik akkor mindkét (jelen közlemény V. és VI. pontja szerinti) jóvá-
hagyáshoz kapcsolódó igazolásokat csatolni kell a kérelemhez.

V. A málna és földieper-feldolgozó üzemek jóváhagyása

A támogatási rendszerben csak a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) által jóváhagyott
feldolgozók vehetnek részt. A jóváhagyás megszerzése érdekében a feldolgozóknak az 1. számú melléklet szerinti Kére-
lem málna- és földieper-feldolgozóként, felvásárlóként történõ jóváhagyásához (K0881) formanyomtatványt és a
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hozzá tartozó igazolásokat kell benyújtaniuk az MVH-hoz. A jóváhagyás speciális feltételeit az EK rendelet 171db. cik-
ke, és a Rendelet 4. §-a tartalmazza.

A jóváhagyás iránti kérelem benyújtási határideje:

2008. április 30.

A jóváhagyási kérelmet annak mellékleteivel az alábbi címre kell postai úton, tértivevényes küldemény formájában
benyújtani:

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Közvetlen Támogatások Igazgatósága

1385 Budapest Pf. 867

VI. A málna és földieper-felvásárlók jóváhagyása

A támogatási rendszerben csak az MVH által jóváhagyott felvásárlók vehetnek részt. A jóváhagyás megszerzése érde-
kében a feldolgozóknak az 1. számú melléklet szerinti Kérelem málna- és földieper-feldolgozóként, felvásárlóként
történõ jóváhagyásához (K0881) formanyomtatványt és a hozzá tartozó igazolásokat kell benyújtaniuk az MVH-hoz.
A jóváhagyás speciális feltételeit az EK rendelet 171db. cikke, és a Rendelet 5. §-a tartalmazza.

A jóváhagyás iránti kérelem benyújtási határideje:

2008. április 30.

A jóváhagyási kérelmet annak mellékleteivel az alábbi címre kell postai úton, tértivevényes küldemény formájában
benyújtani:

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Közvetlen Támogatások Igazgatósága

1385 Budapest Pf. 867

VII. A közlemény hatálya

Jelen közlemény az MVH honlapján történõ közzététele napján lép hatályba.

VIII. Kapcsolódó jogszabályok és közlemények

– a Tanács 1782/2003/EK rendelete (2003. szeptember 29.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támoga-
tási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támogatási
rendszerek létrehozásáról;

– a Bizottság 1973/2004/EK rendelete az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. Címeiben meghatározott támoga-
tási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetõen ugyanezen rendelet alkal-
mazásának részletes szabályozásáról;

– a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény;

– a feldolgozóipari célú málna- és földieper termesztés támogatásáról szóló 29/2008. (III. 18.) FVM rendelet.

További információ a www.mvh.gov.hu honlapon található, valamint az ktiadatszolg@mvh.gov.hu e-mail címen kérhetõ.

Budapest, 2008. március 28.

Margittai Miklós s. k.,
elnök
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A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
37/2008. (IV. 1.) MVH

közleménye
a sovány tejpor intervenciós áron történõ felvásárlásáról

I. A sovány tejpor intervenciós áron történõ felvásárlása

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó tej- és tejtermékpiaci rendtartás szabályai értelmében a
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH), a sovány tejpor piacán történõ intervenció tekinte-
tében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló
214/2001/EK rendelet és a jelen közlemény feltételei alapján, intervenciós áron vásárolja fel azt a követelményeknek
megfelelõ, porlasztva szárításos eljárással, a Közösség területén levõ jóváhagyott vállalkozás által közvetlenül és kizáró-
lag fölözött tejbõl elõállított kiváló minõségû sovány tejport, amelyet a március 1-jétõl augusztus 31-ig tartó idõszak
alatt számára felajánlanak.

Felvásárlási kérelem (a továbbiakban: kérelem) benyújtására jogosult bármely természetes, illetve jogi személy, jogi
személyiség nélküli egyéb szervezet, aki a jelen közleményben elõírt követelményeknek megfelelõ termékkel rendel-
kezik.

II. A kérelem benyújtásának feltételei

1. Az intervenciós felvásárlásra szánt áru gyártója köteles a gyártás megkezdése elõtt legalább 5 munkanappal koráb-
ban tájékoztatni az MVH-t az intervenciós célú termelési szándékáról az 1. számú melléklet (Értesítés Intervenciós ter-
melési szándékról - I0043) szerinti formanyomtatvány kitöltésével és annak az MVH Központi Hivatalához faxon törté-
nõ eljuttatásával.

2. Kérelmet benyújtani a 2. számú melléklet (Soványtejpor-felvásárlás intervenciós áron – Felvásárlási kérelem –
I0009 és Soványtejpor-felvásárlás intervenciós áron – Felvásárlási kérelem betétlap – I0010) szerinti formanyomtat-
vány kitöltésével és annak az MVH Központi Hivatalához faxon történõ eljuttatásával lehet. A kérelem benyújtásának
feltétele, hogy a kérelmezõ a mezõgazdasági, agrár vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intéz-
kedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tv. (a továbbiakban: MVH tv.) 28. §-a szerint re-
gisztrált ügyfele legyen az MVH-nak, vagy legkésõbb a kérelem benyújtásával egyidejûleg regisztráltassa magát.

3. A kérelem csak az Európai Unió területérõl származó közvetlenül és kizárólag fölözött tejbõl porlasztva szárításos
eljárással az Európai Unió területén lévõ olyan vállalkozás által elõállított sovány tejporra vonatkozhat, amely vállalko-
zást az adott tagállam illetékes kifizetõ ügynöksége elõzetesen jóváhagyott. Magyarországon a tejtermék-elõállító üze-
mek intervenciós jóváhagyásának feltételeit az intervenciós felvásárlásra és magántárolási támogatásra szánt tejtermé-
kek gyártóinak jóváhagyásáról szóló 34/2006. (V. 3.) számú MVH Közlemény tartalmazza.

4. Kérelmet benyújtani adott év március 1. és augusztus 31. napja között lehet. A sovány tejpornak a kérelem
MVH-hoz történt beérkezését megelõzõ 30 napos idõszakban, silós tárolás esetén a kérelem beérkezésének hetét meg-
elõzõ 4 hetes idõszakban kellett készülnie.

5. A felajánlható legkisebb mennyiség 20 tonna. A felajánlott sovány tejpor mennyisége csak egész tonna lehet.

6. A sovány tejport zsákokba kell csomagolni. A csomagolásnak az alábbi feltételeknek kell megfelelni:
– a sovány tejport új, tiszta, száraz és ép zsákokba kell csomagolni nettó 25 kilogrammonként;
– a zsákoknak legalább háromrétegûnek kell lenniük, amelyek együttesen legalább 420 J/m2 átlagos TEA-nak (szakí-

tó szilárdság) felelnek meg;
– a második réteget legalább 15 g/m2 erõsségû polietilén réteggel kell borítani;
– a papírrétegeken belül egy legalább 0,08 mm vastag polietilén zsákot kell a zsák aljához rögzíteni;
– a zsákoknak meg kell felelniük az EN 770 szabvány elõírásainak;
– töltéskor a port megfelelõen kell tömöríteni. Laza por semmilyen körülmények között nem kerülhet a különbözõ ré-

tegek közé.
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7. A zsákokon az alábbi információkat kell feltüntetni:
a) engedélyszám, amely azonosítja a gyárat és a gyártó tagállamot;
b) a gyártás idõpontja és ahol szükséges, a gyártás hete;
c) a gyártási tételszám;
d) a „porlasztva szárított sovány tejpor” felirat.
Az információk a d) pont kivételével kód formájában is feltüntethetõk.

8. A sovány tejport hosszabb ideig tartó tárolásra alkalmas raklapokon kell szállítani.
– Amennyiben a kijelölt intervenciós raktárba történõ beszállítást egyszer használatos raklapokon végzik, a sovány

tejpor felvásárlási ára fedezi a raklapok megvásárlását is.
– Amennyiben a beszállítás EUR-raklapokon vagy ehhez hasonló minõségû raklapokon történik, azokat az MVH

legkésõbb kitároláskor a felajánló részére visszaadja, vagy azokat az MVH velük egyenértékû más raklapokra cseréli ki.

9. Amennyiben a felajánlott sovány tejport nem Magyarországon állították elõ, a kérelmezõ köteles a kérelem beérke-
zését követõen legkésõbb 45 napon belül benyújtani a gyártó tagállam kifizetõ ügynöksége által kiállított igazolást az
MVH Központi Hivatalához. Az igazoláson fel kell tüntetni a jelen közlemény II. 7. a), b) és c) pontjában hivatkozott in-
formációkat, valamint annak megerõsítését, hogy a gyártó tagállam jóváhagyással rendelkezõ üzleti vállalkozása a szó-
ban forgó sovány tejport közvetlenül és kizárólag fölözött tejbõl gyártotta.

Amennyiben a gyártó tagállam illetékes hatósága elvégezte a sovány tejpor minõségének ellenõrzését, az igazolásnak tar-
talmaznia kell ezen ellenõrzések eredményét is, valamint annak megerõsítését, hogy a felajánlott termék az 1255/1999/EK
rendelet 7. cikke (1) bekezdése értelmében vett sovány tejpor, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

– fehérjetartalma a zsírmentes szárazanyagban legalább 35,6 tömegszázalék,
– megfelel a meghatározott tartósításra vonatkozó követelményeknek;
– megfelel a legkisebb mennyiségre és a csomagolásra vonatkozóan meghatározott feltételeknek.

Amennyiben a sovány tejpor fehérjetartalma a zsírmentes szárazanyag 31,4 és 35,6 tömegszázalék közé esik, de az áru
az egyéb követelményeknek megfelel, a sovány tejpor felajánlható, azonban a felvásárlási ár az V. 1. pontban meghatá-
rozott módon csökken.

Amennyiben a gyártó tagállam illetékes hatósága elvégezte a sovány tejpor minõségének ellenõrzését, a sovány tej-
port tartalmazó zsákokat a gyártó ország illetékes hatósága által kiadott számozott címkével kell lezárni. A címke számát
fel kell tüntetni a jelen pontban szereplõ igazoláson.

10. A kérelmek csak akkor érvényesek, ha a kérelmezõ letétbe helyezett 100 kilogrammonként 2 eurónak megfelelõ
biztosítékot forintban olyan módon, hogy az az MVH biztosítékszámláján legkésõbb a kérelem beérkezésének napján
megjelent. A biztosítékok esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye az 1913/2006/EK rendelet a 10. cikke alapján
a biztosíték nyújtásának a napja. Az 1913/2006/EK rendelet 11. cikke alapján az alkalmazandó átváltási árfolyam az
Európai Központi Bank (EKB) által legutoljára rögzített árfolyam azon hónap elsõ napját megelõzõen, amelyben az ügy-
leti tény bekövetkezik (azaz a hónap elsõ napján érvényes árfolyam). A biztosítékrendszerrel kapcsolatos feltételeket az
alábbi dokumentumok tartalmazzák:

– a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.)
Korm. rendelet (módosította az 57/2005. (III. 30.) Korm. rendelet);

– a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.)
Korm. rendelet alapján az MVH által kezelt biztosíték számláról szóló 9/2004 (IV. 28.) számú MVH közlemény.

11. A sovány tejpornak az alábbi táblázat szerinti minõségi követelményeknek kell megfelelnie:

Összetételi követelmények, minõségi jellemzõk

Paraméterek Követelmény

Fehérjetartalom Minimum 31,4% a zsírmentes szárazanyag tartalomban

Zsírtartalom Maximum 1,00%

Víztartalom Maximum 3,5%

Titrálható savasság tizednormál nátriumhidro-
xid-oldat milliméterében megadva

Maximum 19,5 ml

Laktáttartalom Maximum 150 mg/100 g

Adalékanyagok Nincs
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Paraméterek Követelmény

Foszfatázvizsgálat Negatív, vagyis 4 µg fenol /g vagy annál kevesebb a visszaállított tejporban

Oldhatósági index Maximum 0,5 ml (24 °C)

Égettszemcse-index Maximum 15,0 mg, azaz B korong legalább

Csíraszám Maximum 40.000 /g

Kólibaktériumok kimutatása 0,1 g-ban negatív

Író kimutatása Negatív

Oltós savó kimutatása Nincs

Savanyú savó kimutatása Nincs

Íz és szag Tiszta

Külsõ megjelenés Fehér vagy sárgás szín, szennyezõdésektõl és elszínezõdött részecskéktõl mentes

Antimikrobiális anyagok Negatív

III. A felvásárlás menete

1. A kérelem beérkezést követõ 5 munkanapon belül az MVH egy szállítási megrendelõt ad ki, amely az alábbi adato-
kat tartalmazza:

a) a szállítandó sovány tejpor mennyisége;
b) a szállítás végsõ dátuma;
c) a raktár helye, ahová a szállítást teljesíteni kell.
A sovány tejport a kérelem beérkezését követõ 28 napon belül le kell szállítani. A szállítást több tételben is lehet telje-

síteni.

2. Amennyiben a kérelmezõ az adott tételt határidõre beszállítja a kijelölt raktárba, az MVH a vonatkozó biztosítékot
felszabadítja.

Amennyiben – a vis major eseteit kivéve – a kérelmezõ az adott tételt határidõre nem szállítja be a kijelölt raktárba, az
MVH a vonatkozó biztosítékot felhasználja, az a kérelmezõ számára elvész, továbbá a be nem szállított mennyiség vo-
natkozásában az MVH a kérelmet elutasítja.

3. Amennyiben a helyszíni ellenõrzés, illetve a minõségi vizsgálat során bebizonyosodik, hogy a sovány tejpor nem
felel meg az elõírt követelményeknek, a kérelmezõ köteles a hibás tételt visszavenni és az áru visszavételét megelõzõen
kifizetni az érintett árumennyiség után a beszállítás napjától a raktárból való kiszállítás napjáig számított raktározási
költségeket. A fizetendõ raktározási költségek számításának alapja az adott idõszak vonatkozásában hatályban lévõ, az
intervenciós sovány tejpor tárolásában való részvételrõl szóló MVH Közleményben szereplõ, az intervenciós tárolásért
az MVH által fizetendõ díj.

4. Amennyiben a Közösség területén adott év március 1-jétõl augusztus 31-ig tartó idõszak során felajánlott sovány
tejpor mennyisége eléri a 109 000 tonnát, az Európai Bizottság a felvásárlást felfüggesztheti. Az MVH ebben az esetben
a felfüggesztésrõl szóló döntést követõ naptól a jelen közlemény alapján beérkezõ kérelmeket elutasítja.

IV. Ellenõrzések

Az MVH az intervenciós raktárba történõ beszállítás során helyszíni ellenõrzés keretében vizsgálja, hogy a kérelmen
szereplõ és adminisztratív úton elfogadott tételek megfelelnek-e a minõségi és egyéb követelményeknek. A helyszíni el-
lenõrzés magában foglalja a csomagolás, a zsákokon feltüntetendõ információk, és az áru tömegének ellenõrzését, to-
vábbá az áruból mintavétel történik az áru minõségének laboratóriumi vizsgálata céljából.
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V. Fizetési feltételek

1. Ha a sovány tejpor tételben a zsírmentes szárazanyag fehérjetartalma 35,6% vagy annál több, a felvásárlási ár meg-
egyezik a sovány tejpor gyártásának napján érvényes intervenciós árral.

Az intervenciós ár:
– 2008. június 30. napjáig benyújtott kérelmek esetében: 169,80 euró/100 kg
– 2008. július 1. napjától benyújtott kérelmek esetében: 174,69 euró/100 kg

Ha a fehérjetartalom a zsírmentes szárazanyag-tartalomban 31,4% vagy annál több, de 35,6%-nál kevesebb, a felvá-
sárlási ár megegyezik az intervenciós árból levont összeggel, melyet az alábbiak szerint kell kiszámítani:

intervenciós ár × [(0,356 – fehérjetartalom) × 1,75],
azaz

Felvásárlási ár = intervenciós ár – (intervenciós ár × ((0,356 – fehérjetartalom) × 1,75)).

2. Amennyiben a sovány tejpor felajánláskori tárolási helye és a kijelölt intervenciós raktár távolsága nagyobb, mint
350 km, az MVH a felvásárlási áron felül szállításiköltség-kiegészítést fizet a 350 km-t meghaladó távolságra. A kiegé-
szítés mértéke 0,05 euró/tonna/kilométer.

3. A sovány tejpor azon a napon tekinthetõ az MVH által átvettnek, amikor a kérelemben szereplõ sovány tejpor teljes
mennyiségét betárolták az MVH által kijelölt raktárba, de nem korábban, mint a szállítási megrendelõ kiadását követõ
nap.

4. Az MVH az átvett sovány tejpor után az átvétel napját követõ 120. és 140. nap között fizet, feltéve, hogy azt a meg-
állapított követelményeknek megfelelõnek találja. A felvásárlás esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye az
1913/2006/EK rendelet 8. cikke alapján az érvényes ajánlat (kérelem) kézhezvételének napja. Az 1913/2006/EK rende-
let 11. cikke alapján az alkalmazandó átváltási árfolyam az Európai Központi Bank (EKB) által legutoljára rögzített árfo-
lyam azon hónap elsõ napját megelõzõen, amelyben az ügyleti tény bekövetkezik (azaz a hónap elsõ napján érvényes ár-
folyam).

VI. A kérelem benyújtása

A kérelemnek magyar nyelven kitöltve legkésõbb a II. 4. pontban szereplõ határidõ betartásával kell beérkeznie az
MVH Központi Hivatalához a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon.

Faxszám: (06-1) 577-1310

A hiányosan benyújtott kérelem esetében az MVH a kérelmezõt hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlást a felhívásban
megjelölt módon és határnapig kell benyújtani a fenti címre.

Az MVH a kérelmet elutasítja, ha a kérelmezõ a vonatkozó közösségi, illetõleg nemzeti jogszabályokban, valamint a
jelen Közleményben meghatározott bármely feltételt nem teljesíti.

VII. Felvásárlás raktárkapacitás-hiány esetén

1. Az MVH az intervenciós felvásárlás lebonyolítása érdekében rendelkezésére álló raktárak adatait az MVH 36/2008.
(IV. 01.) számú, a sovány tejpor intervenciós felvásárlása érdekében az MVH rendelkezésére álló intervenciós raktárka-
pacitásról szóló Közleménye tartalmazza.

2. Kérelmezõ kötelessége a szabad raktárkapacitás ellenõrzése az 1. pontban megjelölt közlemény alapján.

3. Amennyiben az MVH részére nem áll rendelkezésre szabad raktárkapacitás, az intervenciós felvásárlás csak abban
az esetben valósulhat meg, amennyiben kérelmezõ a felvásárláshoz szükséges – legalább a felajánlásra kerülõ termék tá-
rolására elegendõ mértékû – szabad raktárkapacitást az MVH részére biztosítja. A felajánlott raktárnak meg kell felelnie
az MVH 22/2008. (III. 5.) számú, Az intervenciós sovány tejpor tárolásában való részvételrõl szóló Közleményben meg-
határozott feltételeknek. A tárolásért az MVH a fenti közleményben meghatározott díjakat fizeti.
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4. Amennyiben az MVH részére nem áll rendelkezésre szabad raktárkapacitás, kérelmezõ köteles a jelen közlemény
II/1. pontja szerinti gyártási szándék bejelentése elõtt 5 munkanappal az MVH 22/2008. (III. 5.) számú, az intervenciós
sovány tejpor tárolásában való részvételrõl szóló Közlemény 1. sz. melléklete (I0036 és I0037) szerinti formanyomtatvá-
nyon a szükséges raktárkapacitást az MVH részére felajánlani. Amennyiben felajánló az MVH részére felajánlott inter-
venciós raktárban kizárólag a saját maga által felajánlott árumennyiség tárolását kívánja vállalni, ezen szándékát a fel-
ajánlás mellé csatolt külön nyilatkozatban kell megerõsítenie.

VIII. Kapcsolódó jogszabályok

– a Tanács 1999. május 17-i 1255/1999/EK rendelete a tej- és tejtermékpiac közös szervezésérõl;
– a Bizottság 2001. január 12-i 214/2001/EK rendelete a sovány tejpor piacán történõ intervencióról szóló

1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról;
– a Tanács 2007. október 22-i 1234/2007/EK rendelete a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról,

valamint egyes mezõgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös piacszervezésrõl
szóló rendelet”);

– a Bizottság 2006. december 20-i 1913/2006/EK rendelete az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a me-
zõgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról;

– a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi CXII. törvény;

– a tej és tejtermékek piaci szabályozásáról szóló 68/2004. (IV. 29.) FVM rendelet;
– az élelmiszer-elõállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeirõl és az élelmiszerek hatósági el-

lenõrzésérõl szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM együttes rendelet.

IX. További információ

A kapcsolódó jogszabályok megtalálhatók a www.mvh.gov.hu és a www.fvm.hu honlapokon, illetve az Európai Unió
hivatalos honlapján.

Információ a tejintervencio@mvh.gov.hu e-mail címen, valamint az alábbi telefonszámok valamelyikén kérhetõ:

Tel.: 06-1-219-6213, 06-1-219-8967

Budapest, 2008. április 1.

Margittai Miklós s. k.,
elnök
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Géntechnológiával módosított szervezetek

kibocsátásának engedélyezésével kapcsolatos

engedélytervezetek közzététele

I.

A TAPTOP Tanácsadó és Szolgáltató Bt. 2100 Gödöllõ
Fácán sor 61. (a továbbiakban: TAPTOP Bt.) kérelmére az
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Víz-
ügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: szakhatóság) elsõ
fokú szakhatósági állásfoglalásában foglalt kikötéssel, to-
vábbá az alábbi feltételekkel az FVM géntechnológiai ha-
tósága engedélyezni kívánja a géntechnológiával módosí-
tott Malt 607-1001 tavaszi árpa vonal (Thaumatin I fehér-
jét kódoló gént tartalmaz) szabadföldi kísérleti kibocsátá-
sát Jánossomorja, 0216/1 hrsz. (Spanek dûlõ) helyszínre.

– A transzgénikus árpa körül – beleértve a ruderális te-
rületeket is – más rokon fajoktól és fajtáktól 2 méteres ge-
netikai védõsávot, illetve 2 méteres sávban hagyományos
fajtával köpenyvetést kell alkalmazni, melyet a virágzást
követõen meg kell semmisíteni.

– A kísérletet követõ évben a kísérlet helyén árpa, vagy
rokon fajok nem vethetõk.

– A terület folyamatos õrzésérõl, illetve az engedély-
kérelemben vállalt biztonsági intézkedésekrõl a TAP-
TOP Bt.-nek kell gondoskodnia.

– A transzgénikus árpa termése kizárólag kísérleti célú
vizsgálatokhoz használható fel, melynek során különös fi-
gyelmet kell fordítani a környezetbe való véletlenszerû ki-
jutás, illetve más fajtákkal való keveredés megakadályozá-
sára.

– A kísérlet befejezése után a növényi maradványokat,
beleértve a vizsgálatokhoz nem szükséges magtermést is,
égetéssel meg kell semmisíteni.

– A kísérletekrõl, illetve annak tapasztalatairól – elsõsor-
ban az esetleges környezeti hatásokról – zárójelentést kell
készíteni és azt a betakarítást követõ két hónapon belül az
FVM Mezõgazdasági fõosztályára meg kell küldeni.

– Az FVM Mezõgazdasági fõosztálya részére meg kell
küldeni továbbá a kísérleti beszámolót, a 2003/701/EK
Bizottsági Határozat – „a géntechnológiával módosított
magasabb rendû növények forgalomba hozataltól eltérõ
célból történõ szándékos környezetbe bocsátása eredmé-
nyeinek közlésére szolgáló formanyomtatványnak a
2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint
való létrehozásáról” – a géntechnológiával módosított ma-
gasabb rendû növények szándékos környezetbe bocsátása
eredményének közléséhez (a 2001/18/EK irányelv 10. cik-
kével összhangban) kiadott formanyomtatvány szerint,
angol és magyar nyelven, a kísérlet befejezésétõl számított
egy hónapon belül.

Indoklás:

A TAPTOP Bt. hivatkozott genetikailag módosított
árpa kísérleti célú kibocsátási engedélykérelmét a jogsza-

bályokban elõírt módon benyújtotta, valamint az engedé-
lyezéshez szükséges igazgatási szolgáltatási díjat befizette
az FVM géntechnológiai hatósága részére.

A szakhatóság 14/1643/3/2008. számú elsõfokú szak-
hatósági állásfoglalásában a kísérleti kibocsátáshoz hozzá-
járult azzal a feltétellel, hogy a kérelmezõ biztosítsa a gén-
technológiával módosított árpával bevetni tervezett terület
folyamatos õrzését.

A szakhatóság a rendelkezésére álló iratokból megálla-
pította, hogy a kibocsátásra szánt Malt 607-1001 geneti-
kailag módosított tavaszi árpa vonal szántóföldi kibocsátá-
sa a környezetre elenyészõ kockázatot jelent.

II.

A Gabonatermesztési Kutató Kht. 6726 Szeged, Alsó
Kikötõsor 9. (a továbbiakban: GK Kht.) kérelmére a Gén-
technológiai Eljárásokat Véleményezõ Bizottság (továb-
biakban: Bizottság) javaslatát, valamint az Országos Kör-
nyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügye-
lõség (továbbiakban: szakhatóság) 14/1902/4/2008. ügy-
számú I. fokú szakhatósági állásfoglalását figyelembe
véve az alábbi feltételekkel az FVM géntechnológiai ható-
sága engedélyezni kívánja levélrozsdával és egyéb beteg-
ségekkel szembeni ellenállóságra géntechnológiával mó-
dosított búza tenyészkerti (üvegházi és szabadföldi) kísér-
leti célú környezetbe történõ kibocsátását a GK Kht. Kecs-
kés tanyai telepén (Szeged térsége).

– A transzgénikus búza körül – beleértve a ruderális te-
rületeket is – más rokon fajoktól és fajtáktól 2 méteres ge-
netikai védõsávot, illetve 2 méteres sávban hagyományos
fajtával köpenyvetést kell alkalmazni, melyet a virágzást
követõen meg kell semmisíteni.

– A kísérletet követõ évben a kísérlet helyén búza, vagy
rokon fajok nem vethetõk.

– A terület folyamatos õrzésérõl, illetve az engedélyké-
relemben vállalt biztonsági intézkedésekrõl a GK. Kht.-
nak kell gondoskodnia.

– A transzgénikus búza termése kizárólag kísérleti célú
vizsgálatokhoz használható fel, melynek során különös fi-
gyelmet kell fordítani a környezetbe való véletlenszerû ki-
jutás, illetve más fajtákkal való keveredés megakadályozá-
sára.

– A kísérlet befejezése után a növényi maradványokat,
beleértve a vizsgálatokhoz nem szükséges magtermést is,
égetéssel meg kell semmisíteni.

– A kísérletekrõl, illetve annak tapasztalatairól – elsõ-
sorban az esetleges környezeti hatásokról – zárójelentést
kell készíteni és azt a betakarítást követõ két hónapon be-
lül az FVM Mezõgazdasági fõosztálya részére meg kell
küldeni.
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– Az FVM Mezõgazdasági Fõosztálya részére meg kell
küldeni továbbá a kísérleti beszámolót, a 2003/701/EK Bi-
zottsági Határozat – „a géntechnológiával módosított ma-
gasabb rendû növények forgalomba hozataltól eltérõ cél-
ból történõ szándékos környezetbe bocsátása eredményei-
nek közlésére szolgáló formanyomtatványnak a
2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint
való létrehozásáról” – a géntechnológiával módosított ma-
gasabb rendû növények szándékos környezetbe bocsátása
eredményének közléséhez (a 2001/18/EK irányelv 10. cik-
kével összhangban) kiadott formanyomtatvány szerint, an-
gol és magyar nyelven, a kísérlet befejezésétõl számított
egy hónapon belül.

Indoklás:

A GK. Kht. a fent említett genetikailag módosított búza
kísérleti célú kibocsátási engedélykérelmét a jogszabá-
lyokban elõírt módon benyújtotta a FVM géntechnológiai
hatóság részére. A Bizottság 2008. február 20-án meg-
tartott ülésén az engedélykérelmet megtárgyalta és a
kibocsátás engedélyezését javasolta. A szakhatóság
14/1902/4/2008. ügyszámú elsõfokú szakhatósági állás-
foglalásában az engedély megadásához hozzájárult.

A szakhatóság a rendelkezésére álló iratokból megálla-
pította, hogy a kibocsátásra szánt genetikailag módosított
búzatörzsek szántóföldi kibocsátása a környezetre elenyé-
szõ kockázatot jelent.
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A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

közleménye

a 2007. évi mezõ- és erdõgazdálkodási, valamint az élelmiszer-ipari tevékenységhez kapcsolódó

szakértõi engedélyek névjegyzékének közzétételérõl

Agrár-környezetgazdálkodás

Név Munkahely A szakterület részletezése Engedély száma Engedély érvényessége

Dr. Horváth Jenõ Agrárium-Plant 94. Bt.
1224 Budapest, XI. u. 16.
tel: 06-1-362-1986

Környezetkímélõ növénytermesz-
tés
ökológiai, növénytermesztés
gyepgazdálkodás

33143/III/2007. 2012. 02. 19.

Erdõs Péter Magyar Biokultúra Szövetség
1011 Budapest, Fõ u. 28.
tel: 06-1-274-6543
06-30-548-4082

Környezetkímélõ növénytermesz-
tés

33142/II/2007. 2012. 02. 26.

Virág László ÁNTSZ Regionális Intézete Eger
Elérhetõsége: 3529 Miskolc, Szil-
vás út 2. II/4.
tel: 05-30-418-1967
06 46-562-315

Környezetkímélõ növénytermesz-
tés,
nem élelmiszercélú földhasználat

33684/II/2007. 2012. 07. 30.

Néber Szilveszter Zala Megyei Vadászkamara Me-
gyei Vadászszövetség
8900 Zalaegerszeg,
Petõfi S. u. 39.
tel: 06-30-239-4655

Extenzív és természetvédelmi cé-
lú növénytermesztés, gyepgazdál-
kodás,
ökológiai állattartás

333377/III/2007. 2012. 09. 13.

Dénes Péter Tétel-X Mezõgazdasági és Szol-
gáltató Kft.
2030 Érd, Szendrõi út 32. sz.
tel.: 06-30-560-9471

környezetkímélõ állattartás (öko-
lógiai állattartás, õshonos állattar-
tás) környezetkímélõ
növénytermesztés (ökológiai nö-
vénytermesztés és gyepgazdálko-
dás)

33242/III/2007. 2012.11. 27.



Állategészségügy, élelmiszer-biztonság

Név Munkahely A szakterület részletezése Engedély száma
Engedély

érvényessége

Szarka Katalin TQ Consulting Kft.
1143 Budapest, Stefánia út 17.
tel.: 06-36-(30) 219-3988

Élelmiszer-minõségügy 33245/II/2007. 2012. 03. 19.

Molnár Norbert TQ Consulting Kft.
1143 Budapest, Stefánia út 17.
tel.: 06-36-(30) 929-2407

Élelmiszer-minõségügy 33244/I/2007. 2012. 03. 23.

Tegyey Dorottya Nyugdíjas
1111 Budapest, Kende u. 6.
tel.: 06-30-420-9272

Élelmiszer-minõségügy 33469/I/2007. 2012. 05. 16.

Fekete Zoltán Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Élelmiszer- és Takar-
mánybiztonsági Igazgatóság
1095 Budapest, Mester u. 85.
tel.: 06-20-563-1482

Élelmiszer-minõségügy 33483/2007. 2012. 06. 21.

Dr. Gál János Szent István Egyetem Állator-
vos-tudományi Kar, Kórbonctani
Állatorvostani Tanszék
1078 Budapest, István u. 2.
tel.: 06-30-472-5204

Vadegészségügy,
prémes állatok egészségügye,
halegészségügy

33516/I/2007. 2012. 06. 25.

Zimai András NOVECO FOOD Kft. 1029 Bu-
dapest, Zsolt fejedelem u. 6. sz.
tel.: 06-30-932-9089

Élelmiszer-minõségügy 34042/1/2007. 2012. 11. 27.

Dr. Csapó István Állatgyógyászati Bt.
2700 Cegléd, Alkotmány u. 21.
tel.: 06-53-311-920

Vadegészségügy 34068/I/2007. 2012. 11. 28.

Zimainé
Horváth Ágnes

WESSLING Hungary Kft.
1047 Budapest, Fóti út 56. sz.
tel.: 30-242-6707

Élelmiszer-minõségügy 34006/1/2007. 2013. 01. 09.

Állattenyésztés

Név Munkahely A szakterület részletezése
Engedély száma Engedély

érvényessége

Molnár Norbert TQ Consulting Kft.
1143 Budapest, Stefánia út 17.
tel.: 06-36-(30) 929-2407

Kisállattenyésztés (baromfi) 33244/III/2007. 2012. 03. 23.

Sárközi István Egyéni vállalkozó
8500 Pápa, Hold u. 3.
tel.: 06-89-311-458
06-30-949-7417

Szarvasmarha-tenyésztés 33420/2007. 2012. 06. 04.

Fesztóry Sándor Sporthorgász Egyesületek Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szövetsége
4400 Nyíregyháza,
Dózsa Gy. u. 9. I/109.
tel.: 06-30-627-2882

Kedvtelésbõl tartott állat tenyész-
tése

33701/I/2007. 2012. 07. 30.

Varga Gábor Ozorai Táp Kft.
7086 Ozora, Kossuth u. 6.
tel.: 06-30-237-1992

Sertéstenyésztés 33878/1/2007. 2012. 11. 05.

Dénes Péter Tétel-X Mezõgazdasági és Szol-
gáltató Kft. 2030 Érd, Szendrõi
út 32. sz. tel.: 06-30 560-9471

szarvasmarha-tenyésztés, lóte-
nyésztés, juhtenyésztés

33242/I/2007. 2012. 11. 27.
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Élelmiszer-ipari feldolgozás

Név Munkahely A szakterület részletezése Engedély száma
Engedély

érvényessége

Szarka Katalin TQ Consulting Kft.
1143 Budapest, Stefánia út 17.
tel.: 06-36-(30) 219-3988

Technológiák vizsgálata és gaz-
daságosságának elemzése
(tejipar)

33245/I/2007. 2012. 03. 19.

Stark László Magyar Tejgazdasági Kísérleti
Intézet Kft. Budapesti kirendelt-
sége
1093 Budapest, Bakáts u. 8
tel.: 06-1-311-2378

Tejipari technológiák vizsgálata
és gazdaságosságának elemzése

33371/2007. 2012. 04. 19.

Feszt Ferenc Árpád Feszt és Társai Kft.
1202 Budapest, Farkaslaka u. 29.
tel.: 06-20-965-5046

Technológiák vizsgálata és gaz-
daságosságának elemzése
(sütõ-, édes-, tészta- és cukrász-
ipar)

33750/I/2007. 2012. 09. 13.

Keleti Emil Keleti és Társa Bt.
2083 Solymár,
Kossuth Lajos u. 25.
tel.: 06-20-976-8359

Tejipari technológiák vizsgálata
és gazdaságosságának elemzése
(hús- és baromfiipar)

33875II/2007. 2012. 09. 14.

Élelmiszer minõség-ellenõrzés

Név Munkahely A szakterület részletezése Engedély száma
Engedély

érvényessége

Szarka Katalin TQ Consulting Kft.
1143 Budapest, Stefánia út 17.
tel.: 06-36-(30) 219-3988

Minõségszabályozás 33245/III/2007. 2012. 03. 19.

Molnár Norbert TQ Consulting Kft.
1143 Budapest, Stefánia út 17.
tel.: 06-36-(30) 929-2407

Minõségszabályozás 33244/II/2007. 2012. 03. 23.

Tegyey Dorottya Nyugdíjas
1111 Budapest, Kende u. 6.
tel.: 06-30-420-9272

Minõségszabályozás 33469/II/2007. 2012. 05. 16.

Dr. Martin Andrea
Mária

WESSLING Hungary Kft.
1047 Budapest, Fóti u. 56.
tel.: 06-30-210-6153

Minõségszabályozás 33852/1/2007. Határozatlan
ideig

Lotz Balázs Jenõné Nyugdíjas
7400 Kaposvár,
Mátyás Király u. 31. sz.
tel.: 30-411-5973

Minõségszabályozás 34091/1/2008. 2013. 01. 09.

Gyepgazdálkodás

Név Munkahely A szakterület részletezése Engedély száma
Engedély

érvényessége

Néber Szilveszter Zala Megyei Vadászkamara Me-
gyei Vadászszövetség
8900 Zalaegerszeg,
Petõfi S. u. 39.
tel.: 06-30-239-4655

Gyepgazdálkodás 33771/II/2007. 2012. 09. 13.

Dénes Péter Tétel-X Mezõgazdasági és Szol-
gáltató Kft. 2030 Érd, Szendrõi
út 32. sz. tel.: 06-30-560-9471

Gyepgazdálkodás 33242/II/2007. 2012. 11. 27.
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Halászat

Név Munkahely A szakterület részletezése Engedély száma
Engedély

érvényessége

Keserû Balázs Észak Dunántúli Környezet-
védelmi és Vízügyi Igazgatóság
9021 Gyõr, Árpád u. 28–32.
tel.: 06-30-566-4790

Haltenyésztés
halászati ökonómia

33089/2007. 2012. 02. 26.

Fekete Pál „Kiskörei” Mezõgazdasági, Halá-
szati és Kereskedelmi Zrt.
3200 Gyöngyös Virág u. 2.
tel.: 06-36-713-022

Haltenyésztés
(tógazdasági haltenyésztés, hor-
gász- és természetes vizek hasz-
nosítása)

33325/2007. 2012. 04. 16.

Lajkó István János Nyugdíjas
2890 Tata,
Szilágyi Erzsébet út 81.
tel.: 06-34-487-326

Haltenyésztés
(tógazdasági haltenyésztés, ter-
mészetesvízi halászat)

33343/2007. 2012. 04. 16.

Füstös Gábor Egyéni vállalkozó
5358 Tiszafüred-Örvény,
Kossuth u. 7.
tel.: 06-30-210-0964
E-mail: szmog@t-online.hu

Haltenyésztés
(természetesvízi halgazdálkodás)

33392/2007. 2012. 04. 19.

Fesztóry Sándor Sporthorgász Egyesületek Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szövetsége
4400 Nyíregyháza,
Dózsa Gy. u. 9. I/109.
tel.: 06-30-627-2882

Haltenyésztés
halászati ökonómia

33701/II/2007. 2012. 07. 30.

Dr. Gorda Sándor Gard Duo Bt.
5540 Szarvas, I. Külterület 10/19.
tel.: 06-20-916-5892

Haltenyésztés
halászati ökonómia

33932/1/2007. Határozatlan
ideig

Ingatlan-nyilvántartás

Név Munkahely A szakterület részletezése Engedély száma
Engedély

érvényessége

Dr. Petre István Nyugdíjas
7630 Pécs, Mohácsi út 35.
tel.: 06-72-211-137

Ingatlan-nyilvántartás 33145/2007. 2012. 03. 01.

Kertészeti növénytermesztés

Név Munkahely A szakterület részletezése Engedély száma
Engedély

érvényessége

Csikor Julianna Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
1024 Budapest,
Keleti Károly u. 24.
tel.: 06-1-336-9191

Szaporítóanyag-termesztés,
zöldfelület-fenntartás

33467/2007. 2012. 05. 16.

Szabó József Barackvirág Farm Egyéni Cég,
Fruitveb Zöldség-Gyümölcs
Szakmaközi Szervezet
1111 Budapest,
Villányi út 39–43.
tel.: 06-30-336-4791

Gyümölcstermesztés 33653/2007. 2012. 07. 27.
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Név Munkahely A szakterület részletezése Engedély száma
Engedély

érvényessége

Móczár Béla Nyugdíjas
1122 Budapest, Ráth Gy. u. 30.
sz. tel.: 06-30-233-6536

Szaporítóanyag-termesztés, park-
építés

34036/1/2007. 2012. 11. 28.

Keveréktakarmány-gyártás

Név Munkahely A szakterület részletezése Engedély száma
Engedély

érvényessége

Pék András FEED Safety Bt.
8000 Székesfehérvár,
Sasvári u. 11.
tel.: 06-20-563-0255

Keveréktakarmány-gyártás 33619/II/2007. 2012. 09. 12.

Mezõgazdasági és élelmiszer-ipari vállalati gazdálkodás

Név Munkahely A szakterület részletezése Engedély száma
Engedély

érvényessége

Keleti Emil Keleti és Társa Bt.
2083 Solymár,
Kossuth Lajos u. 25.
tel.: 06-20-976-8359

Áruforgalom, piac, marketing,
gazdaságossági hatékonysági
vizsgálatok és elemzések

33875/III/2007. 2012. 09. 14.

Dénes Péter Tétel-X Mezõgazdasági és Szol-
gáltató Kft.
2030 Érd, Szendrõi út 32. sz.
tel.: 06-30-560-9471

üzem és munkaszervezés 33242/IV/2007. 2012. 11. 27.

Mezõgazdasági és élelmiszer-ipari gépesítés

Név Munkahely A szakterület részletezése Engedély száma
Engedély

érvényessége

Csilléry Miklós Nyugdíjas
1112 Budapest, Katafa u. 3/2.
tel.: 06-1-246-1673
06-30-949-4506

Mezõgazdasági gépek üzemelte-
tése

33243/III/2007. 2012. 03. 12.

Konkoly László Melker 2000 Kft.
3293 Visznek, Farkas tanya
tel.: 06-30-203-7790

Mezõgazdasági gépesített techno-
lógiák gazdaságosságának elem-
zése
(növényolaj-ipari)

33562/2007. 2012. 07. 26.

Feszt Ferenc Árpád Feszt és Társai Kft.
1202 Budapest, Farkaslaka u. 29.
tel.: 06-20-965-5046

Élelmiszer-ipari üzemek gépei-
nek és technológiai vonalainak
üzemeltetése

33750/II/2007. 2012. 09. 13.

Keleti Emil Keleti és Társa Bt.
2083 Solymár,
Kossuth Lajos u. 25.
tel.: 06-20-976-8359

Élelmiszer-ipari üzemek gépei-
nek és technológiai vonalainak
üzemeltetése

33875/I/2007. 2012. 09. 14.
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Név Munkahely A szakterület részletezése Engedély száma
Engedély

érvényessége

Kovács Tibor ROBET 2000 Mûszaki és Szol-
gáltató Kft.
5000 Szolnok,
Szántó krt. 8. fszt. 3.
tel.: 06-30-943-4307

Mezõgazdasági gépek ágazati
üzemeltetése és javítása,
szántóföldi, kertészeti, növényter-
mesztés és állattartás gépesítése,
valamint az alkalmazott gépek,
eszközök vizsgálata,
mezõgazdasági gépesített techno-
lógiák gazdaságosságának elem-
zése,
élelmiszer-ipari üzemek gépeinek
és technológiai vonalainak üze-
meltetése

33842/1/2007. 2012. 09. 18.

Vargha György Agratech Team Bt.
2100 Gödöllõ, Tessedik S. u. 4.
tel.: 06-30-489-9270,
06-1-321-2597,
06-28-511-725

Élelmiszer-ipari üzemek gépei-
nek és technológiai vonalainak
gépesítése

33942/1/2007. 2012. 11. 10.

Paroczai Károly Agratech Team Bt.
2100 Gödöllõ, Tessedik S. u. 4
tel.: 06-30-487-0082
06-28-511-725

Élelmiszer-ipari üzemek gépei-
nek és technológiai vonalainak
gépesítése

33945/1/2007. 2012. 11. 10.

Dr. Andor Domokos AMI Mérnöki Iroda Bt.
1112 Budapest, Hermánd u. 14.
tel.: 319-3669

kertészeti gépek üzemeltetése és
javítása, kertészeti termelés gépe-
sítése, eszközök javítása

34067/2007. 2012. 12. 11.

Mezõgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai követelmények szerinti elõállítása, forgalmazása

Név Munkahely A szakterület részletezése Engedély száma
Engedély

érvényessége

Zimai András NOVECO FOOD Kft. 1029 Bu-
dapest, Zsolt fejedelem u. 6. sz.
tel.: 06-30-932-9089

forgalmazás 34042/II/2007. 2012. 11. 27.

Növényvédelem

Név Munkahely A szakterület részletezése Engedély száma
Engedély

érvényessége

Dr. Körösmezei
Csaba

Nyugdíjas
6000 Kecskemét,
Akadémia krt. 33. II/4.
tel.: 06-20-220-349

Gyomszabályozás,
vegyszeres gyomirtás,
légi növényvédelem,
növényvédelmi gépek alkalma-
zás-technikája

33805/2007. 2012. 08. 21.

Kálmán István Kálmán és Társa Bt.
8900 Zalaegerszeg,
Berzsenyi u. 20.
tel.: 06-20-70-249-1120

Szántóföldi növényvédelem,
kertészeti növényvédelem,
gyomszabályozás,
vegyszeres gyomirtás,
növényvédelmi kármegállapítás

33806/2007. 2012. 08. 21.
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Takarmánygazdálkodás

Név Munkahely A szakterület részletezése Engedély száma
Engedély

érvényessége

Dr. Iváncsics József Nyugdíjas
7100 Szekszárd, Mérey u. 29/1
tel.: 06-74-316-221

Takarmányok minõsítése és
ellenõrzése

33041/II/2007. 2012. 03. 21.

Dr. Székely Csongor Nyugdíjas
2484 Gárdony-Agárd,
Gárdonyi u 50.
tel.: 06-30-939- 8875

Takarmányozás 33241/2007. 2012. 03. 26.

Pék András FEED Safety Bt.
8000 Székesfehérvár,
Sasvári u. 11.
tel.: 06-20-563-0255

Takarmányok minõsítése és
ellenõrzése

33619/I/2007. 2012. 09. 12.

Tápanyag-gazdálkodás

Név Munkahely A szakterület részletezése Engedély száma
Engedély

érvényessége

Dr. Horváth Jenõ Agrárium-Plant 94. Bt.
1224 Budapest, XI. u. 16.
tel.: 06-1-362-1986

Mûtrágyázás, szerves trágyázás,
biológiailag lebomló mezõgazda-
sági eredetû szervesanyag-bevitel

33143/II/2007. 2012. 02. 19.

Czebe László Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Növény- és Talajvédelmi
Szolgálat
9028 Gyõr, Arató u. 5.
tel.: 06-20-938-1918

Talaj- és növényvizsgálatok 33180/II/2007. 2012. 03. 22.

Csorbai Károly Fõvárosi és Pest Megyei Szak-
igazgatási Hivatal
1052 Budapest, Városház u. 7.
tel.: 06-1-485-6910
06-20-544-2331

Mûtrágyázás (ültetvényekben) 33236/II/2007. 2012. 03. 27.

Dr. Markó András Somogy Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság
7400 Kaposvár, Guba S. u 20.
tel.: 06-20-411-0412

Talaj- és növényvizsgálatok,
mûtrágyázás

33197/II/2007. 2012. 03. 27.

Havasné Tátrai Éva Fejér Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság
2481 Velence, Ország út 23.
tel.: 06-22-589-227

Talaj- és növényvizsgálatok, mû-
trágyázás, szerves trágyázás, bio-
lógiailag lebomló mezõgazdasági
eredetû szervesanyag-bevitel,
egyéb termésnövelõ anyagok al-
kalmazása, vizsgálata

33636/II/2007. 2012. 07. 06.

Szabóné
Kele Gabriella

Fejér Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság
2481 Velence, Ország út 23.
tel.: 06-20-439-2882

Talaj- és növényvizsgálatok, mû-
trágyázás, szerves trágyázás, bio-
lógiailag lebomló mezõgazdasági
eredetû szervesanyag-bevitel,
egyéb termésnövelõ anyagok al-
kalmazása, vizsgálata

33637/II/2007. 2012. 07. 27.
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Név Munkahely A szakterület részletezése Engedély száma
Engedély

érvényessége

Virág László ÁNTSZ Regionális Intézete Eger
Elérhetõsége:
3529 Miskolc, Szilvás út 2. II/4.
tel.: 06-30-418-1967,
06-46-562-315

Talaj- és növényvizsgálatok, mû-
trágyázás, szerves trágyázás, bio-
lógiailag lebomló mezõgazdasági
eredetû szervesanyag-bevitel,
egyéb termésnövelõ anyagok al-
kalmazása, vizsgálata

33684/II/2007. 2012. 07. 30.

Horváthné
Kratancsik Edit

Fejér Megyei Növény- és Talaj-
védelmi Szolgálat Velence
2481 Velence, Ország út 23.
tel.: 06-22-589-239

Talaj- és növényvizsgálatok, mû-
trágyázás, szerves trágyázás, bio-
lógiailag lebomló mezõgazdasági
eredetû szervesanyag-bevitel,
egyéb termésnövelõ anyagok al-
kalmazása, vizsgálata

33635/1/2007. 2012. 09. 19.

Altorjai István KITE Szolgáltató
és Kereskedelmi Zrt.
4818 Nádudvar, Bem J. u. 1.
tel.: 06-30-349-3722

Mûtrágyázás 33531/2007. 2012. 06. 22.

Termõföld talajvédelme

Név Munkahely A szakterület részletezése Engedély száma
Engedély

érvényessége

Dr. Horváth Jenõ Agrárium-Plant 94. Bt.
1224 Budapest, XI. u. 16.
tel.: 06-1-362-1986

Talajtani szakvélemény készítés
(talajjavításhoz)
talajok fizikai, kémiai és bioló-
giai terhelés elleni védelme,
talajvédõ földhasználat,
nagyméretarányú genetikus talaj-
térkép-készítés

33143/I/2007. 2012. 02. 19.

Dr. Iváncsics József Nyugdíjas
7100 Szekszárd, Mérey u. 29/1.
tel.: 06-74-316-221

Talajtani szakvélemény-készítés
(valamennyi)
talajok fizikai, kémiai és bioló-
giai terhelés elleni védelme,
talajvédõ földhasználat, nagymé-
retarányú genetikus talajtérkép-
készítés

33041/I/2007. 2012. 03. 21.

Czebe László Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Növény- és Talajvédelmi
Szolgálat
9028 Gyõr, Arató u. 5.
tel.: 06-20-938-1918

Talajtani szakvélemény-készítés
(valamennyi)
nagyméretarányú genetikus talaj-
térkép,készítés

33180/I/2007. 2012. 03. 22.

Csorbai Károly Fõvárosi és Pest Megyei
Szakigazgatási Hivatal
1052 Budapest, Városház u. 7.
tel.: 06-1-485-6910,
06-20-544-2331

Talajtani szakvélemény-készítés
(ültetvénytelepítéshez)

33236/I/2007. 2012. 03. 27.

Dr. Markó András Somogy Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság
7400 Kaposvár Guba S. u 20.
tel.: 06-20-411-0412

Talajtani szakvélemény-készítés
(ültetvénytelepítéshez, öntözés-
hez, hígtrágya termõföldön törté-
nõ felhasználásához, szennyvizek
és szennyvíziszapok mezõgazda-
sági felhasználásához, termõföld-
re történõ beruházások
rekultivációjához, újrahasznosítá-
sához, humuszmentéshez)

33197/I/2007. 2012. 03. 27.
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Név Munkahely A szakterület részletezése Engedély száma
Engedély

érvényessége

Dr. Ágh Pál ÖKOKER Környezet-
gazdálkodási Mérnöktanácsadói
Szakértõi Kft.
8360 Keszthely, Deák F. u. 57/G
tel.: 06-83-312-463,
06-92-568-114,
06-30-339-7026,
06-30-681-5677

Talajtani szakvélemény-készítés
(talajjavításhoz, erózió elleni vé-
delemhez, vízrendezéshez, termõ-
földre történõ beruházások
rekultivációjához, újrahasznosítá-
sához, humuszmentéshez)

33273/2007. 2012. 04. 11.

Nagybocskai Tamás Somogy Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal, Földmû-
velésügyi Igazgatóság
tel.: 06-82-553-150,
06-82-352-331,
06-30-411-1743

Talajtani szakvélemény-készítés
(talajjavításhoz, erózió elleni vé-
delemhez, vízrendezéshez, termõ-
földre történõ beruházások
rekultivációjához, újrahasznosí-
táshoz, humuszmentéshez)

33272/2007. 2012. 04. 11.

Hupka Sándor MVH Heves Megyei
Kirendeltség
3301 Eger, Maczky u. 2.
tel.: 06 36-814-549
06-20-562-6382

Talajtani szakvélemény-készítés
(talajjavításhoz, öntözéshez, te-
reprendezéshez, ültetvénytelepí-
téshez, nem veszélyes hulladékok
termõföldön történõ felhasználá-
sához, termõföldre történõ beru-
házások rekultivációjához,
újrahasznosításához, humusz-
mentéshez hígtrágya termõföldön
történõ felhasználásához)
Nagy méretarányú genetikus ta-
lajtérkép-készítés

33490/2007. 2012. 06. 21.

Nánási Endre Csongrád Megyei Földhivatal
6726 Szeged,
Horváth Mihály u. 1/B
tel.: 06-30-207-7747

Talajtani szakvélemény-készítés
(talajjavítás, vízrendezés, terep-
rendezés, ültetvénytelepítés, ön-
tözés, hígtrágya kijuttatás,
szennyvizek és szennyvíziszapok
mezõgazdasági felhasználása,
nem veszélyes hulladékok termõ-
földön történõ felhasználása, ter-
mõföldön történõ beruházások
rekultivációjához, újrahasznosítá-
sához, humuszmentéshez)

33387/2007. 2012. 07. 03.

Havasné Tátrai Éva Fejér Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság
2481 Velence, Ország út 23.
tel.: 06-22-589-227

Talajtani szakvélemény-készítés
(valamennyi)
talajok fizikai, kémiai és biológi-
ai terhelés elleni védelme,
talajvédõ földhasználat, nagymé-
retarányú genetikus talajtérkép-
készítés

33636/I/2007. 2012. 07. 06.

Salamon József AGROLABOR-Z-Kft.
8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81.
tel.: 06-20-465-8350

Talajtani szakvélemény-készítés
szennyvizek és szennyvíziszapok
mezõgazdasági felhasználásához,
valamint talajok fizikai, kémiai és
biológiai terhelés elleni védelme

33515/2007. 2012. 07. 24.
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Név Munkahely A szakterület részletezése Engedély száma
Engedély

érvényessége

Magyarné Kovács
Edit

Talaj-Kontroll Bt.
8945 Bak, Ady u. 55.
tel.: 06-70-340-1174

Talajtani szakvélemény-készítés
(talajjavításhoz, vízrendezéshez,
tereprendezéshez, erózió elleni
védelemhez,ültetvénytelepítés-
hez,
öntözéshez, hígtrágya termõföl-
dön történõ felhasználásához,
szennyvizek és szennyvíziszapok
mezõgazdasági felhasználásához,
termõföldön történõ beruházások
rekultivációjához, újrahasznosítá-
sához, humuszmentéshez)

33615/2007. 2012. 07 26.

Horváthné
Kratancsik Edit

Fejér Megyei Növény- és Talaj-
védelmi Szolgálat Velence
2481 Velence, Ország út 23.
tel.: 06-22-589-239

Talajtani szakvélemény-készítés
(valamennyi)
talajok fizikai, kémiai és bioló-
giai terhelés elleni védelme,
talajvédõ földhasználat, nagymé-
retarányú genetikus talajtérkép-
készítés

33635/2007. 2012. 07. 26.

Szabóné
Kele Gabriella

Fejér Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság
2481 Velence, Ország út 23.
tel.: 06-20-439-2882

Talajtani szakvélemény-készítés
(valamennyi)
talajok fizikai, kémiai és bioló-
giai terhelés elleni védelme,
talajvédõ földhasználat, nagymé-
retarányú genetikus talajtérkép-
készítés

33637/I/2007. 2012. 07. 27.

Virág László ÁNTSZ Regionális Intézete
3300 Eger, Klapka út 11.
Elérhetõsége:
3529 Miskolc, Szilvás út 2. II/4.
tel.: 06-30-418-1967,
06-46-562-315

Talajtani szakvélemény-készítés
(talajjavításhoz, vízrendezéshez,
tereprendezéshez, erózió elleni
védelemhez, ültetvény-
telepítéshez,
öntözéshez, hígtrágya termõföl-
dön történõ felhasználásához,
szennyvizek és szennyvíziszapok
mezõgazdasági felhasználásához,
termõföldön történõ beruházások
rekultivációjához, újrahasznosítá-
sához, humuszmentéshez) talajok
fizikai, kémiai és biológiai terhe-
lés elleni védelme,
talajvédõ földhasználat, nagymé-
retarányú genetikus talajtérkép-
készítés

33684/I/2007. 2012. 07. 30.

Polovi Péter Nyugdíjas
2100 Gödöllõ,
Erzsébet királyné krt. II. em. 2.
tel.: 06 28-420-920
06-20-222-6364

Talajtani szakvélemény-készítés
(talajok fizikai, kémiai és bioló-
giai terhelés elleni védelme)

33822/1/2007. 2012. 09. 26.

Termésbecslés

Név Munkahely A szakterület részletezése Engedély száma
Engedély

érvényessége

Erdõs Péter Magyar Biokultúra Szövetség
1011 Budapest, Fõ u. 28.
tel.: 06-1-274-6543
06-30-548-4082

Mezõgazdasági kárbecslés 33142/I/2007 2012. 02. 26.
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Név Munkahely A szakterület részletezése Engedély száma
Engedély

érvényessége

Koczka József Fõállású vállalkozó
5071 Besenyeszög, Malom u. 1.
tel.: 06 20-922-9809

Mezõgazdasági kárbecslés 33508/2007. 2012. 06. 04.

Jakosa Tihamér Õrség Mezõgazdasági
Szövetkezet
9941 Õriszentpéter,
Városszer 106.
tel.: 06-94-428-299
06-30-994-8545

Mezõgazdasági kárbecslés 33530/2007. 2012. 06. 25.

Kulik István MOL Földgázszállító Zrt.
8600 Siófok, Tanácsház u. 5.
tel.: 06-70-321-1575

Mezõgazdasági kárbecslés 33517/2007. 2012. 06. 25.

Termõföld-forgalmazás, termõföld-értékbecslés

Név Munkahely A szakterület részletezése Engedély száma
Engedély

érvényessége

Csilléry Miklós Nyugdíjas
1112 Budapest, Katafa u. 3/2.
tel.: 1-246-1673
06-30-949-4506

Termõföld-értékbecslés 33243/II/2007. 2012. 03. 12.

Vadgazdálkodás és vadászat

Név Munkahely A szakterület részletezése Engedély száma
Engedély

érvényessége

Lázár Attila FVM Zala Megyei FM Hivatal
8900 Zalaegerszeg,
Bíró Márton u. 38.
tel.: 06-30-204-2626

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)
vad gépjármûvel való ütközésé-
bõl eredõ kár,
vadászati jog,
vadászati balesetek

33172/2007. 2009. 11. 17.

Kocsis Mihály Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt.
9023 Gyõr, Korvin u. 9.
tel.: 06-20-952-9022

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)
zárttéri vadtartás

33091/2007. 2012. 01. 29.

Juhász Pál Délalföldi Erdészeti Zrt.
6721 Szeged, Zsótér u. 4/B
tel.: 06-30-995-8815

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)
zárttéri vadtartás,
erdei vadkár,
mezõgazdasági vadkár,
vad gépjármûvel való ütközésé-
bõl eredõ kár,
vadgazdálkodási berendezések és
vadászati célú létesítmények érté-
kelése,
vadászterületek haszonbérlete

33084/2007. 2012. 01. 30.
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Név Munkahely A szakterület részletezése Engedély száma
Engedély

érvényessége

Dr. Kovács Zoltán Nyugat-Magyarországi Egyetem
9400 Sopron, Ady E. u. 5.
tel.: 06-20-204-3576

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)
erdei vadkár,
mezõgazdasági vadkár

33095/2007. 2012. 01. 30.

Varga Ernõ Nyugdíjas
8900 Zalaegerszeg,
Landorhegyi u. 60. I/3.

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)

33096/2007. 2012. 01. 30.

Zsernoviczky Károly Pacsai Vadásztársaság
8769 Pötréte, Vasút u. 2.
tel.: 06-30-339-8749

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)
mezõgazdasági vadkár,
vad gépjármûvel való ütközésé-
bõl eredõ kár

33093/2007. 2012. 01. 30.

Grósz Róbert Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság
1525 Budapest, Pf. 86
tel.: 06-30-663-4620

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)

33118/2007. 2012. 02. 19.

Orbán Attila Simasági Május 1. Vadász-
társaság
9633 Simaság, Május 1. út 2–4.
tel.: 06-30-957-2777

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)
mezõgazdasági vadkár

33127/2007. 2012. 02. 19.

Dr. Varga Gyula SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.
7400 Kaposvár,
Bajcsy-Zsilinszky u. 21.
tel.: 06-30-901-4336

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)
zárttéri vadtartás,
erdei vadkár,
mezõgazdasági vadkár,
vad gépjármûvel való ütközésé-
bõl eredõ kár,
vadgazdálkodási berendezések és
vadászati célú létesítmények érté-
kelése,
vadászati jog,
vadászati balesetek,
vadászterületek haszonbérlete

33085/2007. Határozatlan
ideig

Csirmaz Imre Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság
4024 Debrecen, Sumen u. 2.
tel.: 06-30-299-9946

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)

33128/2007. 2012. 02. 23.

Csordás József Kiskun-Wald Kft.
6412 Balotaszállás,
Balassi B. u. 12.
tel.: 06-30-555-7680

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)
zárttéri vadtartás

33094/2007. 2012. 02. 26.

Zuberecz Tibor Országos Magyar Vadászkamara
Békés Megyei Területi
Szervezete
5600 Békéscsaba, Bajza u. 11.
tel.: 06-70-299-6412

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)
mezõgazdasági vadkár

33146/2007. 2012. 02. 27.
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Engedély

érvényessége

Dr. Szendrei László Debreceni Egyetem Agrár-
tudományi Centrum
H–4015 Debrecen, Pf. 36
tel.: 06-30-415-1917

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)
mezõgazdasági vadkár

33214/2007. Határozatlan
ideig

Csilléry Miklós Nyugdíjas
1112 Budapest, Katafa u. 3/2.
tel.: 06-30-949-4506

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)
mezõgazdasági vadkár,
vadgazdálkodási berendezések és
vadászati célú létesítmények érté-
kelése

33243/I/2007. 2012. 03. 12.

Róna Zsolt Mecseki Erdészeti Zrt.
Pécsváradi Erdészet
7623 Pécs, Rét u. 8.
tel.: 06-36-30-663-1069

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)
erdei vadkár,
vadgazdálkodási berendezések és
vadászati célú létesítmények érté-
kelése

33090/2007. 2012. 03. 14.

Füle Szilveszter Nyugdíjas
8360 Keszthely, Fecske út 21.
tel.: 06-20-371-7083

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)
vad gépjármûvel való ütközésé-
bõl eredõ kár,
vadászati balesetek

33277/2007. 2012. 03. 21.

Szabados Sándor Nyugdíjas
6347 Érsekcsanád, Deák F. u. 60.
tel.: 06-30-569-0710

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)

33165/2007. 2012. 03. 22.

Bernát Attila Nagyvázsonyi Kinizsi Vadász-
társaság
8230 Balatonfüred,
Tamási Á. u. 12.
tel.: 06-30-209-1305

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)
mezõgazdasági vadkár,
vadgazdálkodási berendezések és
vadászati célú létesítmények érté-
kelése

33215/2007. 2012. 03. 26.

Szendrei Mihály Nyugdíjas
3555 Harsány, Dózsa Gy. út. 4.
tel.: 06-46-392-357

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)

33216/2007. 2012. 03. 26.

Neumann Péter Gyulaj Erdészeti és
Vadászati Zrt.
7090 Tamási, Szabadság u. 27.
tel.: 06-30-331-9190

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)
mezõgazdasági vadkár,
zárttéri vadtartás,
vad gépjármûvel való ütközésé-
bõl eredõ kár

33278/2007. 2012. 03. 27.

Palotai Dezsõ Balatonszárszó és Környéke
Vadászati Közösség
8417 Kõröshegy, Petõfi u. 48.
tel.: 06-30-911-5204

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)
erdei vadkár,
mezõgazdasági vadkár,
vad gépjármûvel való ütközésé-
bõl eredõ kár

33324/2007. 2012. 03. 27.
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Engedély

érvényessége

Dr. Szélesy Miklós Nyugdíjas
9341 Kisfalud, Aradi u. 12.
tel.: 06-30-859-5877

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)

33275/2007. 2012. 03. 27.

Várfalvi András Nyugdíjas
3434 Mátyi, Rákóczi u. 100.
tel.: 06-46-319-986
06-20-465-7270

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)

33322/2007. 2012. 03. 27.

Lupócz Zoltán Hajdú-Bihar Megyei Területi
Agrárkamara
4032 Debrecen, Tessedik S. u. 1.
tel.: 06-30-278-7147

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)
mezõgazdasági vadkár

33326/2007. 2012. 04. 11.

Samu László NYME Roth Gyula Gyakorló
Szakközépiskola és Kollégium
9400 Sopron, Szent György u. 9.
tel.: 06-20-535-3987

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás)

33276/2007. 2012. 04. 11.

Gróf András Zalaerdõ Zrt. 4. Sz. Erdészete
8960 Lenti, Táncsics út 11/A
tel.: 06-30-979-7140

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)

33321/2007. 2012. 04. 12.

Kapirnyák Tibor Nyírerdõ Zrt.
4400 Nyíregyháza, Kótaji út 29.
tel.: 06-30-415-1890

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)

33330/2007. 2012. 04. 12.

Sóskuti György Nyugdíjas
3300 Eger, Csalogány u. 14.
tel.: 06-36-419-087

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)

33369/2007. 2012. 04. 13.

Lengyel Tibor Körös-Maros Nemzeti Park Igaz-
gatóság
5540 Szarvas, Anna-liget 1.
tel.: 06-30-475-1778

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)

33370/2007. 2012. 04. 16.

Ferenc József Heves Megyei MGSZH Erdészeti
Igazgatósága
3300 Eger, Klapka út 1/B
tel.: 06-30-626-4432

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)
erdei vadkár

33421/2007. 2012. 04. 19.

Szente László Kiss Ferenc Erdészeti Szakközép-
iskola
6723 Szeged, József A. u. 23.
tel.: 06-20-542-9499

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)

33323/2007. 2012. 04. 19.

Deme József Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Földmûvelésügyi
Igazgatóság
4024 Debrecen,
Kossuth u. 12–14.
tel.: 06-52-384-491
06-20-967-8176

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)
mezõgazdasági vadkár

33432/2007. 2012. 04. 25.

Dr. Szénási Károly Fejér Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
ÁEÜ Igazgatóság
tel.: 06-30-975-1715

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)

33465/2007. 2012. 04. 27.
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Engedély

érvényessége

Macsek Lajos Pilisi Parkerdõ Zrt.
2100 Gödöllõ, Csemete kert 13.
tel.: 06-20-984-6210

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)

erdei vadkár,
mezõgazdasági vadkár,
vad gépjármûvel való ütközésbõl
eredõ kár,
vadgazdálkodási berendezések és
vadászati célú létesítmények érté-
kelése

33422/2007. 2012. 05. 11.

Dr. Szenes István Nyugdíjas
5540 Szarvas, Vajda Péter u. 59.
tel.: 06-20-978-5684

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)

33274/2007. 2012. 05. 14.

Bálint József Vállalkozó
FAGUS 98 Bt.
8314 Vonyarcvashegy,
Liszt F. köz 3.
tel.: 06-30-226-8889

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)
erdei vadkár,
mezõgazdasági vadkár,
vadgazdálkodási berendezések és
vadászati célú létesítmények érté-
kelése,
vadászterületek haszonbérlete,
vadászati balesetek,
vad gépjármûvel való ütközésé-
bõl eredõ kár

33479/2007. 2012. 05. 16.

Balla István Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság
4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33.
tel.: 06-20-411-0323,
fax: 06-42-510-404

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)
mezõgazdasági vadkár

33514/2007. 2012. 05. 29.

Borka Viktor Pilisi Parkerdõ Zrt.
2025 Visegrád, Mátyás kir. u. 4.
tel.: 06-20-984-6081

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)
zárttéri vadtartás,
erdei vadkár,
mezõgazdasági vadkár

33528/2007. 2012. 06. 14.

Nagy István OMVK Fõvárosi és Pest Megyei
Területi Szervezete
1051 Budapest, Nádor u. 34.
tel.: 06-1-311-9608

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)
zárttéri vadtartás,
vadgazdálkodási berendezések és
vadászati célú létesítmények érté-
kelése,
vadászati balesetek,
vadászterületek haszonbérlete,

33527/2007. 2012. 06. 22.
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Engedély
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Kovencz Ferenc Dr. Szabó Éva és Társa Bt.
Zalaegerszeg
tel.: 06-30 947-2589

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)
vadgazdálkodási berendezések és
vadászati célú létesítmények érté-
kelése
vadászati balesetek,
vadászterületek haszonbérlete,
vadászati jog,
vad gépjármû ütközésébõl eredõ
kár

33526/2007. 2012. 06. 25.

Dr. Gál János Szent István Egyetem Állator-
vos-tudományi Kar, Kórbonctani
Állatorvostani Tanszék
1078 Budapest, István u. 2.
tel.: 06-30-472-5204

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)
zárttéri vadtartás,
mezõgazdasági vadkár,
vad gépjármû ütközésébõl eredõ
kár, vadgazdálkodási berendezé-
sek és vadászati célú létesítmé-
nyek értékelése,
vadászati balesetek

33516/II/2007. Határozatlan
ideig

Vinginder Csaba Nimród Vadásztársaság Tiszalök
4450 Tiszalök,
Arany János u. 45.
tel.: 06 70-518-6684

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)
mezõgazdasági vadkár

33616/2007. 2012. 06. 28.

Fekete Aladár Nyugdíjas
1155 Budapest,
Mozdonyfûtõ u. 3/6.
tel.: 06 1-418-3844

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)

33529/2007. 2012. 06. 28.

Pechtol Lajos OMVK Fejér Megyei Területi
Szervezete
8000 Székesfehérvár,
Jancsár u. 7.
tel.: 06-30-217-0870

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)
mezõgazdasági vadkár

33593/2007. 2012. 07. 03.

Ézsõl Tibor Észak-Magyarországi Erdõgazda-
sági Zrt.
3525 Miskolc, Deák tér 1.
tel.: 06-30-976-5189

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)
erdei vadkár

33617/2007. 2012. 07. 04.

Fischer József Balatoni Nemzeti Park
8229 Csopak, Kossuth u. 16.
tel.: 06-30-491-0077

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)
vad gépjármûvel való ütközésé-
bõl eredõ kár,
vadászati balesetek,
vadászati jog,
vadgazdálkodási berendezések és
vadászati célú létesítmények érté-
kelése,
mezõgazdasági vadkár

33638/2007. 2012. 07. 04.
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Trefán János Trefa Kft.
4374 Encsencs, Bélteki út 103.
tel.: 06-30-269-7380

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)
mezõgazdasági vadkár
erdei vadkár
vad gépjármûvel való ütközésé-
bõl eredõ kár

33308/2007. 2012. 08. 27.

Papp Zoltán Országos Magyar Vadász
Kamara
4026 Debrecen, Péterfia u. 4.
tel.: 06-30-219-4997

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)
mezõgazdasági vadkár,
vad gépjármûvel való ütközésé-
bõl eredõ kár

33749/2007. 2012. 08. 28.

Pétervári Gábor Nyugdíjas
6347 Érsekcsanád,
Petõfi S. u. 66.
tel.: 06-30-226-2315

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)
vad gépjármûvel való ütközésé-
bõl eredõ kár,
vadgazdálkodási berendezések és
vadászati célú létesítmények érté-
kelése,
vadászati jog,
vadászterületek haszonbérlete,
zárttéri vadtartás,
mezõgazdasági vadkár

33815/2007. 2012. 08. 28.

Várady János Nyugdíjas
7631 Pécs,
Csikor Kálmán u. 37/I/6.
tel.: 06-20-464-1290

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)
vadgazdálkodási berendezések és
vadászati célú létesítmények érté-
kelése,
zárttéri vadtartás,
erdei vadkár

33814/2007. 2012. 08. 28.

Dr. Hagymási László Nyugdíjas
5400 Orosháza,
Szent István u. 4.
tel.: 06-20-775-189

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)
mezõgazdasági vadkár,
vadászati balesetek,
vadgazdálkodási berendezések és
vadászati célú létesítmények érté-
kelése,
vadászterületek haszonbérlete

33803/2007. 2012. 09. 13.

Néber Szilveszter Zala Megyei Vadászkamara
Megyei Vadászszövetség
8900 Zalaegerszeg,
Petõfi S. u. 39.
tel.: 06-30-239-4655

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)
zárttéri vadtartás

33771/I/2007. 2012. 09. 13.

2008/21. szám íH I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2947



Név Munkahely A szakterület részletezése Engedély száma
Engedély

érvényessége

Bodorics Pál MEDIACONTO Kft.
9600 Sárvár, Sársziget u. 12.
tel.: 06-30-937-7473

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)
mezõgazdasági vadkár,
vadászati balesetek,
vadgazdálkodási berendezések és
vadászati célú létesítmények érté-
kelése,
vadászterületek haszonbérlete,
vad gépjármûvel való ütközésé-
bõl eredõ kár

33877/2/2007. 2012. 11. 05.

Borsiczky Iván Béla Nemzeti Földalapkezelõ Szerve-
zet Tolna Megyei Területi Irodája
7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7.
tel.: 06-30-227-9665

Vadgazdálkodási tervezés
(vadállomány-hasznosítás,
élõhely-gazdálkodás, ökonómia)
zárttéri vadtartás,
mezõgazdasági vadkár,
erdei vadkár,
vad gépjármûvel való ütközésé-
bõl eredõ kár,
vadászati balesetek,
vadgazdálkodási berendezések és
vadászati célú létesítmények érté-
kelése,
vadászterületek haszonbérlete

33910/1/2007. 2012. 11. 08.

Dr. Csapó István Állatgyógyászati Bt.
2700 Cegléd, Alkotmány u. 21.
tel.: 06-53-311-920

zárttéri vadtartás 34068/II/2007. 2012. 11. 28.
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Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közleménye

Az ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület

közleménye

V 08

a vendéglátó üzletek és kereskedelmi szálláshelyek számára az irodalmi és zenemûvek nem színpadi nyilvános

elõadásának engedélyezése fejében, valamint kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült

másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendõ szerzõi és szomszédos jogi jogdíjakról,

valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeirõl

A jogdíjközleményben meghatározott felhasználók által történõ felhasználás tekintetében az ARTISJUS a szerzõi
jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 16. § (1) bekezdésében, 24. § (2) bekezdésében, 25. § (1),
(4), (5), (6) bekezdésében, továbbá a II. fejezet 1. c), 1. f), 1. i), 1. l) és 1. m) pontjai tekintetében a 28. § (2) és (3) bekezdé-
sében és a 90. § (1) bekezdésében, valamint a 92. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján, továbbá a 77. §-ban
foglalt jogok tekintetében a Magyar Hanglemezkiadók Szövetségével (MAHASZ) és a Mûvészeti Szakszervezetek Szö-
vetsége Elõadómûvészi Jogvédõ Irodájával (MSZSZ-EJI) egyetértésben az irodalmi és zenemûvek nem színpadi nyilvá-
nos elõadásának, illetve nyilvánossághoz közvetítésének engedélyezése fejében, valamint kereskedelmi célból kiadott
hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendõ alábbi szerzõi és szomszédos jogi
jogdíjakat (a továbbiakban együtt: jogdíj), valamint a felhasználás egyéb feltételeit állapítja meg:

I. Fejezet

VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEK ZENEFELHASZNÁLÁSA

1. Vendéglátó üzletekben (kivéve a 2., 3. és 12. pontban meghatározott vendéglátó üzleteket) történõ gépzene-fel-
használás (III. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni:

1. a) Gyógy- és üdülõhelyeknek, üdülõtelepnek nyilvánított települések esetén naponta

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás:

24 órán
túl nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

20 óráig
nyitva

I. kategória: 1886 1441 1160 890
A 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei,
valamint étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó,
kávézó, kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb
vendéglátó üzlet, amelyek a 4* és 5* kereskedelmi szálláshe-
lyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ színvonalú szolgáltatást
nyújtanak, és amelyek megjelenése és szolgáltatása a II. kate-
góriába sorolt üzletek színvonalát meghaladja.
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24 órán
túl nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

20 óráig
nyitva

II. kategória: 1200 773 650 545
A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint
étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, ká-
véház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó
üzlet, amelyek a 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üz-
leteivel megegyezõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és
amelyek megjelenése és szolgáltatása meghaladja a III. kate-
góriába, de nem éri el az I. kategóriába sorolt üzletek szín-
vonalát.

III. kategória: 732 527 420 342
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó,
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendég-
látó üzlet, amelyek megjelenése és szolgáltatása meghaladja a
IV., illetve az V. kategóriába, de nem éri el a II. kategóriába
sorolt üzletek színvonalát.

IV. kategória: 557 426 353 293
Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet,
amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik
el.

V. kategória: 317 252 180 162
Cukrászda, fagylaltozó, szeszesital-értékesítés nélküli üzlet,
amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik
el.

1. b) Budapesten naponta

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás:
24 órán

túl nyitva
24 óráig

nyitva
22 óráig

nyitva
20 óráig

nyitva

I. kategória: 1911 1441 1166 896
A 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint
étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, ame-
lyek a 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel
megegyezõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjele-
nése és szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát
meghaladja.

II. kategória: 1312 850 698 594
A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint étte-
rem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház, tea-
ház, cukrászda, étel- és salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek
a 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ
színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és szol-
gáltatása meghaladja a III. kategóriába, de nem éri el az I. kategóriá-
ba sorolt üzletek színvonalát.

2950 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/21. szám



24 órán
túl nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

20 óráig
nyitva

III. kategória: 808 586 469 377
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, ame-
lyek megjelenése és szolgáltatása meghaladja a IV., illetve az V. ka-
tegóriába, de nem éri el a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

IV. kategória: 574 426 366 301
Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet, ame-
lyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

V. kategória: 348 270 192 162
Cukrászda, fagylaltozó, szeszesital-értékesítés nélküli üzlet, ame-
lyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

1. c) 50 000 fõ fölötti településeken, megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban naponta

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás:

24 órán
túl nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

I. kategória: 1290 1067 914 709
A 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint
étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, ame-
lyek a 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel
megegyezõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjele-
nése és szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát
meghaladja.

II. kategória: 949 703 504 432
A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint étte-
rem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház, tea-
ház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a
3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ
színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és szol-
gáltatása meghaladja a III. kategóriába, de nem éri el az I. kategóriá-
ba sorolt üzletek színvonalát.

III. kategória: 721 498 390 330
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, ame-
lyek megjelenése és szolgáltatása meghaladja a IV., illetve az V. ka-
tegóriába, de nem éri el a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

IV. kategória: 557 401 353 293
Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet, ame-
lyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

V. kategória: 328 246 180 157
Cukrászda, fagylaltozó, szeszesital-értékesítés nélküli üzlet, ame-
lyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.
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1. d) Város 20 001–50 000 fõig naponta

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás:

24 órán
túl nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

I. kategória: 1277 1060 903 703
A 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint
étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek
a 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel meg-
egyezõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és
szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát meghaladja.

II. kategória: 755 586 480 372
A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint étte-
rem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház, tea-
ház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a
3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ szín-
vonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és szolgálta-
tása meghaladja a III. kategóriába, de nem éri el az I. kategóriába
sorolt üzletek színvonalát.

III. kategória: 668 463 353 317
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek
megjelenése és szolgáltatása meghaladja a IV., illetve az V. kategó-
riába, de nem éri el a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

IV. kategória: 539 377 336 270
Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet, ame-
lyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

V. kategória: 316 240 173 149
Cukrászda, fagylaltozó, szeszesital-értékesítés nélküli üzlet, amelyek
a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

1. e) Város 10 001–20 000 fõig naponta

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás:
24 órán túl

nyitva
24 óráig

nyitva
22 óráig

nyitva
21 óráig

nyitva

I. kategória: 1277 1060 903 703
A 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint
étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek
4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegye-
zõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és
szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát meghaladja.
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II. kategória: 726 574 469 353
A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint étte-
rem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház, tea-
ház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a
3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ szín-
vonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és szolgálta-
tása meghaladja a III. kategóriába, de nem éri el az I. kategóriába
sorolt üzletek színvonalát.

III. kategória: 627 440 336 293
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek
megjelenése és szolgáltatása meghaladja a IV., illetve az V. kategóri-
ába, de nem éri el a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

IV. kategória: 509 360 317 257
Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet, ame-
lyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

V. kategória: 305 228 162 144
Cukrászda, fagylaltozó, szeszesital-értékesítés nélküli üzlet, amelyek
a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

1. f) Város 10 000 fõig naponta

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás:

24 órán túl
nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

I. kategória: 1277 1060 903 703
A 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint
étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház, tea-
ház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a
4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ
színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és szolgál-
tatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát meghaladja.

II. kategória: 698 545 445 342
A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint étterem,
sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház, teaház, cuk-
rászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a 3* keres-
kedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ színvonalú
szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és szolgáltatása meg-
haladja a III. kategóriába, de nem éri el az I. kategóriába sorolt üzletek
színvonalát.

III. kategória: 591 416 324 276
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház, tea-
ház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek
megjelenése és szolgáltatása meghaladja a IV., illetve az V. kategó-
riába, de nem éri el a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.
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24 órán túl
nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

IV. kategória: 480 345 312 240
Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet, ame-
lyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

V. kategória: 299 222 157 132
Cukrászda, fagylaltozó, szeszesital-értékesítés nélküli üzlet, amelyek a
III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

1. g) Egyéb település 5000 fõ fölött naponta

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás:

24 órán túl
nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

I. kategória: 903 703 609 469
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház, tea-
ház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a
4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ
színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és szolgál-
tatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát meghaladja.

II. kategória: 633 450 340 276
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház, tea-
ház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek
a 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ szín-
vonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és
szolgáltatása meghaladja a III. kategóriába, de nem éri el az I. kategó-
riába sorolt üzletek színvonalát.

III. kategória: 487 363 257 222
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház, tea-
ház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek
megjelenése és szolgáltatása meghaladja a IV., illetve az V. kategóriá-
ba, de nem éri el a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

IV. kategória: 422 340 209 186
Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet, amelyek
a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

V. kategória: 264 180 144 102
Cukrászda, fagylaltozó, szeszesital-értékesítés nélküli üzlet, amelyek a
III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.
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1. h) Egyéb település 1001–5000 fõig naponta

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás:

24 órán túl
nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

I. kategória: 903 703 609 469
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház, tea-
ház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a
4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ
színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és szolgál-
tatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát meghaladja.

II. kategória: 599 440 328 70
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház, tea-
ház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a
3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ színvo-
nalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és szolgáltatása
meghaladja a III. kategóriába, de nem éri el az I. kategóriába sorolt üzle-
tek színvonalát.

III. kategória: 463 334 240 198
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, továbbá cukrászda,
étel-, salátabár és mindazon üzletek, amelyek megjelenése és szolgálta-
tása meghaladja a IV., illetve az V. kategóriába, de nem éri el a II. kate-
góriába sorolt üzletek színvonalát.

IV. kategória: 405 328 198 180
Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet, amelyek
a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

V. kategória: 251 173 108 96
Cukrászda, fagylaltozó, szeszesital-értékesítés nélküli üzlet, amelyek a
III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

1. i) Egyéb település 1000 fõig naponta

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás:

24 órán túl
nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

I. kategória: 903 703 609 463
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház, tea-
ház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a
4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ
színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és szolgál-
tatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát meghaladja.

2008/21. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2955



24 órán túl
nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

II. kategória: 405 323 241 198
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház, tea-
ház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a 3*
kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ színvona-
lú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és szolgáltatása
meghaladja a III. kategóriába, de nem éri el az I. kategóriába sorolt üz-
letek színvonalát.

III. kategória: 323 241 186 162
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, továbbá cukrászda,
étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek megjelenése és szol-
gáltatása meghaladja a IV., illetve az V. kategóriába, de nem éri el a
II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

IV. kategória: 246 192 157 114
Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet, amelyek
a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

V. kategória: 217 132 89 89
Cukrászda, fagylaltozó, szeszesital-értékesítés nélküli üzlet, amelyek a
III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

2. Kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteiben történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén az
1. pont szerinti szerzõi jogdíjat kell fizetni, kivéve az alábbi eseteket:

A 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteiben gépzene-felhasználás esetén egyéb településen [I. feje-
zet 1. g), 1. h), 1. i)]:

21 óráig történõ nyitva tartás esetén naponta 484 Ft
22 óráig történõ nyitva tartás esetén naponta 629 Ft
24 óráig történõ nyitva tartás esetén naponta 726 Ft
24 órán túli nyitva tartás esetén naponta 933 Ft

összegû szerzõi jogdíjat kell fizetni.

3. Éjszakai szórakozóhelyeken (kivétel diszkó) történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi
szerzõi jogdíjat kell fizetni:

3.1. Belépõdíj, kötelezõ fogyasztási díj nélküli vendéglátó üzletekben:

a) Gyógy- és üdülõhelyeknek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken, kiemelt
turisztikai helységekben, valamint Budapesten naponta 2 150 Ft

b) Városokban naponta 1 380 Ft
c) Egyéb településeken naponta 65 Ft

összegû szerzõi jogdíjat kell fizetni.

2956 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/21. szám



3.2. Belépõdíj, kötelezõ fogyasztási díj szedése esetén

a) Gyógy- és üdülõhelynek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken, kiemelt
turisztikai helységekben, valamint Budapesten naponta 3 150 Ft

b) Városokban naponta 2 380 Ft
c) Egyéb településeken naponta 1 965 Ft

összegû szerzõi jogdíjat kell fizetni.

4. Zenegép útján történõ zenefelhasználás: Ha az 1., 2., 3. és a 12. a) pontban meghatározott gépzene-felhasználás
olyan eszköz alkalmazásával (pl. zenegép, táncgép) valósul meg, amely lehetõvé teszi, hogy a közönség tagja egyénileg
válassza ki a meghallgatni kívánt zenemûvet, akkor az 1., 2., 3., illetve a 12. a) pontban megállapított szerzõi jogdíj
20%-kal emelkedik.

5.1. Háttér jellegû élõzene-felhasználás (III. fejezet 15.2. pont) esetén az 1., 2., illetve a 3. pontban megállapított
összeg 150%-át kell szerzõi jogdíjként fizetni.

5.2. Amennyiben a felhasználó legalább két zenészt alkalmaz munkaviszonyban vagy rendszeres munkavégzésre irá-
nyuló szerzõdés alapján (legalább egy negyedévre), az 1., 2., illetve a 3. pontban megállapított összeg 120%-át kell szer-
zõi jogdíjként fizetni.

5.3. Amennyiben a felhasználó legalább négy zenészt alkalmaz munkaviszonyban vagy rendszeres munkavégzésre
irányuló szerzõdés alapján (legalább egy negyedévre), az 1., 2., illetve a 3. pontban megállapított összeg 105%-át kell
szerzõi jogdíjként fizetni.

5.4. Ha a felhasználó gépzene-felhasználást (III. fejezet 15.1. pont) és élõzene-felhasználást (III. fejezet 15.2. pont) is
megvalósít, a gépzene-felhasználásra esõ jogdíjat az 1., illetve 2. pont alapján olyan nyitvatartási idõ alapján kell megál-
lapítani, mintha az üzlet az élõzene-felhasználás megkezdésének idõpontjáig lenne csak nyitva.

5.5. Az 5.1–5.3. pontok alapján az élõzene-felhasználás fejében fizetendõ jogdíjból a felhasználót 20%-os mértékû
jogdíjkedvezmény illeti meg, ha az élõzene-felhasználással összefüggõ, a III. fejezet 6. pontjában meghatározott adat-
szolgáltatási kötelezettségének két naptári negyedéven keresztül, illetve idényjellegû üzemeltetés esetén az üzemeltetés
teljes idõtartamára hiánytalanul és pontos tartalommal eleget tett. A jogdíjkedvezmény utólag, az adatszolgáltatással
érintett utolsó naptári negyedévet (idényt) követõ naptári negyedévre (idényre) esedékes jogdíjból mindaddig jár, amíg
az adatszolgáltatási kötelezettségnek a felhasználó az elõzõ mondat szerint eleget tesz.

6. Diszkóprogram, táncos rendezvény keretében történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén az aláb-
bi szerzõi jogdíjat kell fizetni:

a) Gyógy- és üdülõhelynek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken, valamint
Budapesten esetenként 6 190 Ft
b) Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban, városokban esetenként 4 890 Ft
c) Egyéb településen esetenként 3 270 Ft

7. Zenés táncos rendezvény (például bál) esetén, ha annak során kizárólag élõzene-felhasználás (III. fejezet
15.2. pont) történik, az alábbi összegû szerzõi jogdíjat kell fizetni:

a) Gyógy- és üdülõhelynek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken, valamint
Budapesten esetenként 6 420 Ft
b) Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban, városokban esetenként 5 130 Ft
c) Egyéb településen esetenként 3 590 Ft

8. Fõ mûsorszám (rendezvény) keretében történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) – elõadómûvész (táncos,
artista stb.) fellépése, karaoke mûsor, továbbá tánc nélküli lemezbemutató – esetén az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni:

a) Gyógy- és üdülõhelynek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken, valamint Budapesten
esetenként 2 470 Ft
b) Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban, városokban esetenként 2 220 Ft
c) Egyéb településen esetenként 1 730 Ft
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9. Fõ mûsorszám (rendezvény) keretében történõ kizárólag élõzene-felhasználás (III. fejezet 15.2. pont) – elõadómû-
vész (énekes, zenész stb.) fellépése – esetén az alábbi összegû szerzõi jogdíjat kell fizetni:

a) Gyógy- és üdülõhelynek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken, valamint Budapesten
esetenként 2 440 Ft
b) Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban, városokban esetenként 2 110 Ft
c) Egyéb településen esetenként 1 620 Ft

10.1. Az 1., 2., 3.1., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. pontban megállapított szerzõi jogdíjak (e pont alkalmazásában: az alap szerzõi
jogdíj) alkalmazásakor, abban az esetben, ha a vendéglátó üzletben, illetve a rendezvény során nem szednek belépõdíjat,
illetve nincs kötelezõ fogyasztás, a vendéglátó üzlet befogadóképességét alapul véve:

1–50 fõig az alap szerzõi jogdíjat,
51–100 fõig az alap szerzõi jogdíj 10%-kal növelt összegét,
101–200 fõig az alap szerzõi jogdíj 20%-kal növelt összegét,
201–300 fõig az alap szerzõi jogdíj 50%-kal növelt összegét,
300 fõ felett az alap szerzõi jogdíj 100%-kal növelt összegét kell megfizetni.

10.2. A vendéglátó üzlet befogadóképességét alapul véve a 3.2. pontban meghatározott felhasználás esetén, az ott
megállapított szerzõi jogdíjat alap szerzõi jogdíjnak tekintve, a 10.1. pont szerint növelt összegben kell a szerzõi jogdíjat
megfizetni.

10.3. A 20 fõ befogadóképességet meg nem haladó vendéglátó üzletek alap szerzõi jogdíja 20%-kal csökkenthetõ, ha
a felhasználónak az ARTISJUS-szal szemben szerzõi jogdíjtartozása nincs és a bejelentési (III. fejezet 4. pont) kötele-
zettségének eleget tett, valamint a csökkentést a vendéglátó üzlet hátrányos körülményei, így különösen a vendéglátó üz-
let településen belüli elhelyezkedése, illetve kategóriáján belüli alacsonyabb színvonala indokolja.

11.1. Az 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. pontokban megállapított szerzõi jogdíjakon felül belépõdíj szedése esetén a helyi-
ség befogadóképességét alapul véve minden megkezdett 50 fõ után a két legdrágább belépõdíjnak megfelelõ összegû to-
vábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni.

11.2. A 6., 7., 8. és 9. pontokban megállapított szerzõi jogdíjakon felül kötelezõ fogyasztási díj esetén a helyiség befo-
gadóképességét alapul véve minden megkezdett 50 fõ után egy kötelezõ fogyasztási díjnak megfelelõ összegû további
szerzõi jogdíjat kell fizetni.

12. Alkalmi árusítást végzõ vendéglátó üzletek zenefelhasználása: Egy- vagy többnapos rendezvényhez kapcsolódó,
önálló zenefelhasználást alkalmi árusítás keretében végzõ vendéglátó üzletek üzemeltetõinek naponta az alábbi szerzõi
jogdíjat kell fizetni:

a) Gépzene-felhasználás
(III. fejezet 15.1. pont)

b) Élõzene-felhasználás
(III. fejezet 15.2. pont)

c) Diszkóprogram,
fõ mûsorszám

1–100 fõig 1 660 Ft 3 340 Ft 8 270 Ft
101–200 fõig 1 970 Ft 3 940 Ft 8 270 Ft
201–500 fõig 2 560 Ft 4 990 Ft 8 270 Ft
500 fõ felett 3 340 Ft 6 640 Ft 8 270 Ft

13. Szomszédos jogi jogdíj: Az 1., 2., 3., 4., 6., 8., 10., 11. és 12. a) és c) pontokban megállapított szerzõi jogdíjakon
felül további 21,5% az elõadómûvészek és a hangfelvétel-elõállítók közös jogkezelõ szervezeteit (MSZSZ-EJI, illetve
MAHASZ) illetõ jogdíjat is meg kell fizetni azokban a vendéglátó üzletekben, ahol kereskedelmi célból kiadott hangfel-
vétel vagy arról készült másolat bármilyen módon történõ közvetlen vagy közvetett nyilvánossághoz közvetítésére al-
kalmas technikai eszköz (bármilyen berendezés) áll rendelkezésre a felsorolt pontokban említett gépzene-felhasználás-
hoz (III. fejezet 15.1. pont).
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II. Fejezet

SZÁLLÁSHELYEK ZENEFELHASZNÁLÁSA

1. Kereskedelmi szálláshelyeken történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi szerzõi jogdí-
jat kell fizetni:

1. a) Szállodák, gyógyszállodák, wellness szállodák, illetve garniszállodák, csillagbesorolással rendelkezõ apart-
manházak közös helyiségeiben (társalgó, hall stb.) történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén helyisé-
genként (a vendéglátó-ipari kiszolgálás keretein kívül) az alábbi havi szerzõi jogdíjat kell fizetni:

5* és 4* szállodákban 18 100 Ft
3* szállodákban 11 860 Ft
2* és 1* szállodákban 6 470 Ft

1. b) Szállodák, gyógyszállodák, wellness szállodák, illetve garniszállodák, csillagbesorolással rendelkezõ apartman-
házak közös helyiségeivel (társalgó, hall stb.) egy légtérben, azonos üzemeltetõvel mûködõ drinkbárokban, presszókban
központilag történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi havi szerzõi jogdíjat kell fizetni:

5* és 4* szállodákban 37 860 Ft
3* szállodákban 22 460 Ft
2* és 1* szállodákban 15 180 Ft

A fenti 1. a) és 1. b) pont szerinti jogdíjak kiterjednek a kisegítõ helyiségekben (pl. lift, folyosó, mellékhelyiség) vég-
zett, kifejezetten háttérzene jellegû gépzene-felhasználás jogdíjára is. Nem alkalmazhatók abban az esetben, ha a közös
helyiséggel egy légtérben más vendéglátó üzlet is mûködik. Ilyenkor e vendéglátó üzletekre az e jogdíjközlemény I. feje-
zetében egyébként megállapított jogdíjat kell fizetni.

1. c) Szállodák, gyógyszállodák, wellness szállodák, garniszállodák, illetve apartmanházak szobáiban történõ gépze-
ne-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén a szálláshely szobaszámától és a csillagbesorolástól függõen az alábbi ha-
vi szerzõi jogdíjat kell fizetni:

4* és 5* szálláshelyek:

10 szobáig 4 850 Ft
11–25 szobáig 8 030 Ft
26–50 szobáig 16 210 Ft
51–100 szobáig 24 330 Ft
101–150 szobáig 32 860 Ft
151–200 szobáig 41 260 Ft
201–250 szobáig 41 900 Ft
251–300 szobáig 44 940 Ft
301–350 szobáig 47 350 Ft
351–400 szobáig 51 030 Ft
401–500 szobáig 53 860 Ft
500 szoba felett 56 280 Ft

3* szálláshelyek:

10 szobáig 4 620 Ft
11–25 szobáig 7 650 Ft
26–50 szobáig 15 440 Ft
51–100 szobáig 23 170 Ft
101–150 szobáig 31 300 Ft
151–200 szobáig 39 300 Ft
201–250 szobáig 40 700 Ft
251–300 szobáig 42 800 Ft
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301–350 szobáig 45 100 Ft
351–400 szobáig 48 600 Ft
401–500 szobáig 51 300 Ft
500 szoba felett 53 600 Ft

1* és 2* szálláshelyek:

10 szobáig 4 390 Ft
11–25 szobáig 7 270 Ft
26–50 szobáig 14 670 Ft
51–100 szobáig 22 010 Ft
101–150 szobáig 29 730 Ft
151–200 szobáig 37 330 Ft
201–250 szobáig 38 660 Ft
251–300 szobáig 40 660 Ft
301–350 szobáig 42 840 Ft
351–400 szobáig 46 170 Ft
401–500 szobáig 48 370 Ft
500 szoba felett 50 920 Ft

1. d) Panziók, fogadók, motelek, csillagbesorolás nélküli apartmanházak közös helyiségeiben (társalgó, hall stb.) tör-
ténõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén (a vendéglátó kiszolgálás keretein kívül) az alábbi havi szerzõi
jogdíjat kell fizetni:

– Gyógy- és üdülõhelynek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken, valamint Budapesten 9 400 Ft
– Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban 8 570 Ft
– Városokban 6 190 Ft
– Egyéb településen 5 000 Ft

Az 1. d) pont szerinti jogdíjak kiterjednek a kisegítõ helyiségekben (pl. lift, folyosó, mellékhelyiség) végzett, kifeje-
zetten háttérzene jellegû zeneszolgáltatás jogdíjára is. Nem alkalmazhatók abban az esetben, ha a közös helyiséggel egy
légtérben más vendéglátó üzlet is mûködik. Ilyenkor e vendéglátó üzletekre az e jogdíjközlemény I. fejezetében egyéb-
ként megállapított jogdíjat kell fizetni.

1. e) Panziók, fogadók, motelek, csillagbesorolás nélküli apartmanházak közös helyiségeivel (társalgó, hall stb.) egy
légtérben azonos üzemeltetõvel mûködõ drinkbárokban, presszókban központilag történõ gépzene-felhasználás (III. fe-
jezet 15.1. pont) esetén az alábbi havi szerzõi jogdíjat kell fizetni:

– Gyógy- és üdülõhelynek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken, valamint Budapesten 17 000 Ft
– Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban 15 300 Ft
– Városokban 11 100 Ft
– Egyéb településen 9 160 Ft

Az 1. e) pont szerinti jogdíjak kiterjednek a kisegítõ helyiségekben (pl. lift, folyosó, mellékhelyiség) végzett, kifeje-
zetten háttérzene jellegû zeneszolgáltatás jogdíjára is. Nem alkalmazhatók abban az esetben, ha a közös helyiséggel egy
légtérben más vendéglátó üzlet is mûködik. Ilyenkor e vendéglátó üzletekre az e jogdíjközlemény I. fejezetében egyéb-
ként megállapított jogdíjat kell fizetni.

1. f) Panziók, fogadók, motelek, csillagbesorolás nélküli apartmanházak szobáiban történõ gépzene-felhasználás
(III. fejezet 15.1. pont) esetén a szálláshely szobaszámától függõen az alábbi havi szerzõi jogdíjat kell fizetni:

5 szobáig 4 020 Ft
6–10 szobáig 5 100 Ft
11–25 szobáig 6 750 Ft
25 szoba felett 8 100 Ft
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1. g) Kempingek és üdülõházak közös helyiségeiben történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén
(a vendéglátó kiszolgálás keretein kívül) a kempingek és az üdülõházak férõhelyétõl függõen helyiségenként havonta:

500 férõhelyig 6 540 Ft
– minden további megkezdett 100 fõ férõhely után havonta további 870 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.

1. h) Kempingek és üdülõházak közös helyiségeivel (társalgó, hall stb.) egy légtérben, azonos üzemeltetõvel mûködõ
drinkbárokban, presszókban központilag történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén havonta

500 férõhelyig 12 850 Ft
– ezen felül minden megkezdett 100 fõ férõhely után havonta további 1 690 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.

A fenti 1. g) és 1. h) pont szerinti jogdíjak kiterjednek a kisegítõ helyiségekben (pl. lift, folyosó, mellékhelyiség) vég-
zett, kifejezetten háttérzene jellegû zeneszolgáltatás jogdíjára is. Nem alkalmazhatók abban az esetben, ha a közös helyi-
séggel egy légtérben más vendéglátó üzlet is mûködik. Ilyenkor e vendéglátó üzletekre az e jogdíjközlemény I. fejezeté-
ben egyébként megállapított jogdíjat kell fizetni.

1. i) A kempingek és üdülõházak szobáiban történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén a szálláshely
férõhelyeinek számától függõen havonta az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni:

50 férõhelyig 2 610 Ft
100 férõhelyig 3 500 Ft
100 férõhely felett 3 780 Ft

1. j) Turistaházak, hostelek, munkásszállások és egyéb szálláshelyek közös helyiségeiben (társalgó, hall stb.) történõ
gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén (vendéglátó kiszolgálás keretein kívül) helyiségenként havonta
4 400 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.

1. k) Turistaházak, hostelek, munkásszállások és egyéb szálláshelyek közös helyiségeivel (társalgó, hall stb.) egy
légtérben, azonos üzemeltetõvel mûködõ drinkbárokban, presszókban központilag történõ gépzene-felhasználás (III. fe-
jezet 15.1. pont) esetén havonta 8 500 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.

A fenti 1. j) és 1. k) pontban meghatározott jogdíjak kiterjednek a kisegítõ helyiségekben (pl. lift, folyosó, mellékhe-
lyiség) végzett, kifejezetten háttérzene jellegû zeneszolgáltatás jogdíjára is. Nem alkalmazhatók abban az esetben, ha a
közös helyiséggel egy légtérben más vendéglátó üzlet is mûködik. Ilyenkor e vendéglátó üzletekre az e jogdíjközlemény
I. fejezetében egyébként megállapított jogdíjat kell fizetni.

1. l) Turistaházak, hostelek, munkásszállások és egyéb szálláshelyek szobáiban történõ gépzene-felhasználás (III. fe-
jezet 15.1. pont) esetén a szálláshely férõhelyétõl függõen havonta az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni:

50 férõhelyig 1 700 Ft
100 férõhelyig 2 040 Ft
100 férõhely felett 2 320 Ft

1. m) Üdülõkben, üdülõszövetkezetekben és egészségügyi intézményekben kereskedelmi szálláshelyként értékesített
szobákban történõ nyilvános gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén a szállodai szerzõi jogdíjat kell fizetni.

2.1. Kereskedelmi szálláshelyeken történõ élõzene-felhasználás (III. fejezet 15.2. pont): Az 1. a)–1. b); 1. d)–1. e);
1. g)–1. h) és 1. j)–1. k) pontokban meghatározott esetekben kizárólag élõzene-felhasználás esetén az 1. a)–1. b);
1. d)–1. e); 1. g)–1. h) és 1. j)–1. k) pontokban megállapított összeg 150%-a a fizetendõ jogdíj.

2.2. Amennyiben a felhasználó legalább két zenészt alkalmaz munkaviszonyban vagy rendszeres munkavégzésre irá-
nyuló szerzõdés alapján (legalább egy negyedévre), abban az esetben az 1. a)–1. b); 1. d)–1. e); 1. g)–1. h) és 1. j)–1. k)
pontokban megállapított összeg 120%-a a fizetendõ jogdíj.

2.3. Amennyiben a felhasználó legalább négy zenészt alkalmaz munkaviszonyban vagy rendszeres munkavégzésre
irányuló szerzõdés alapján (legalább egy negyedévre), abban az esetben az 1. a)–1. b); 1. d)–1. e); 1. g)–1. h) és 1. j)–1. k)
pontokban megállapított összeg 105%-a a fizetendõ jogdíj.

2.4. A 2.1–2.3. pontok alapján az élõ zene fejében fizetendõ jogdíjból a felhasználót 20%-os mértékû jogdíjkedvez-
mény illeti meg, ha az élõzene-felhasználással összefüggõ, a III. fejezet 6. pontjában meghatározott adatszolgáltatási kö-
telezettségének egy naptári éven át, illetve idényjellegû üzemeltetés esetén az üzemeltetés teljes idõtartamára hiánytala-
nul és pontos tartalommal eleget tesz. A jogdíjkedvezmény utólag, az adatszolgáltatással érintett naptári évet (idényt)
követõ naptári évre (idényre) esedékes jogdíjból mindaddig jár, amíg az adatszolgáltatási kötelezettségnek a felhasználó
az elõzõ mondat szerint eleget tesz.
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3. Nem kereskedelmi szálláshelyeken történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi összegû
szerzõi jogdíjat kell fizetni:

3. a) Üdülõk és üdülõszövetkezetek közös helyiségeiben (a vendéglátó kiszolgálás keretein kívül) történõ gépze-
ne-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén a szálláshely férõhelyétõl függõen helyiségenként havonta az alábbi szer-
zõi jogdíjat kell fizetni:

20 férõhelyig 3 920 Ft
21–50 férõhelyig 4 890 Ft
51–100 férõhelyig 5 880 Ft
101–300 férõhelyig 7 830 Ft
300 férõhely felett 9 790 Ft

3. b) Üdülõk és üdülõszövetkezetek közös helyiségeivel (társalgó, hall stb.) egy légtérben, azonos üzemeltetõvel mû-
ködõ, eltérõ profilú értékesítési helyeken központilag történõ gépzene-felhasználás esetén a szálláshely férõhelyétõl
függõen havonta az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni:

20 férõhelyig 7 800 Ft
21–50 férõhelyig 9 780 Ft
51–100 férõhelyig 11 710 Ft
101–300 férõhelyig 15 590 Ft
300 férõhely felett 19 510 Ft

A fenti 3. a) és 3. b) pontban megállapított jogdíjtételek kiterjednek a kisegítõ helyiségekben (pl. lift, folyosó, mellék-
helyiség) végzett, kifejezetten háttérzene jellegû zeneszolgáltatás jogdíjára is. Nem alkalmazhatók abban az esetben, ha
a közös helyiséggel egy légtérben más vendéglátó üzlet is mûködik. Ilyenkor e vendéglátó üzletekre az e jogdíjközle-
mény I. fejezetében egyébként megállapított jogdíjat kell fizetni.

4.1. Nem kereskedelmi szálláshelyeken történõ élõzene-felhasználás (III. fejezet 15.2. pont) A 3. a)–3. b) pontokban
meghatározott esetekben kizárólag élõzene-felhasználás esetén a 3. a), illetve a 3. b) pontokban megállapított összeg
150%-a a fizetendõ jogdíj.

4.2. Amennyiben a felhasználó legalább két zenészt alkalmaz munkaviszonyban vagy rendszeres munkavégzésre irá-
nyuló szerzõdés alapján (legalább egy negyedévre), abban az esetben a 3. a)–3. b) pontokban megállapított összeg
120%-a a fizetendõ jogdíj.

4.3. Amennyiben a felhasználó legalább négy zenészt alkalmaz munkaviszonyban vagy rendszeres munkavégzésre
irányuló szerzõdés alapján (legalább egy negyedévre), abban az esetben a 3. a)–3. b) pontokban megállapított összeg
105%-a a fizetendõ jogdíj.

4.4. A 4.1.–4.3. pontok alapján az élõzene-felhasználás fejében fizetendõ jogdíjból a felhasználót 20%-os mértékû
jogdíjkedvezmény illeti meg, ha az élõzene-felhasználással összefüggõ, a III. fejezet 6. pontjában meghatározott adat-
szolgáltatási kötelezettségének egy naptári éven át, illetve idényjellegû üzemeltetés esetén az üzemeltetés teljes idõtarta-
mára hiánytalanul és pontos tartalommal eleget tesz. A jogdíjkedvezmény az adatszolgáltatással érintett naptári évet
(idényt) követõ naptári évre (idényre) esedékes jogdíjból mindaddig jár, amíg az adatszolgáltatási kötelezettségnek a fel-
használó az elõzõ mondat szerint eleget tesz.

5. Magánszálláshelyeken (fizetõ-vendéglátás, falusi szállásadás) történõ zenefelhasználás esetén havonta 3 800 Ft
jogdíjat kell fizetni.

6. Zenegép útján történõ zenefelhasználás: Ha az 1., 3. és 5. pontokban meghatározott gépzene-felhasználás (III. fe-
jezet 15.1. pont) olyan eszköz alkalmazásával (pl. zenegép, táncgép) valósul meg, amely lehetõvé teszi, hogy a közönség
tagja egyénileg válassza ki a meghallgatni kívánt zenemûvet, akkor az 1., 3., illetve 5. pontban megállapított jogdíj
20%-kal emelkedik.

7. Szomszédos jogi jogdíj: Az 1., 3., 5. és 6. pontokban megállapított szerzõi jogdíjakon felül további 21,5% az elõ-
adómûvészek és a hangfelvétel-elõállítók közös jogkezelõ szervezeteit (MSZSZ-EJI, illetve MAHASZ) illetõ jogdíjat is
meg kell fizetni a felsorolt pontokban meghatározott felhasználások esetén, ahol kereskedelmi célból kiadott hangfelvé-
tel vagy arról készült másolat bármilyen módon történõ közvetlen vagy közvetett nyilvánossághoz közvetítésére alkal-
mas technikai eszköz (bármilyen berendezés) áll rendelkezésre a felsorolt pontokban említett gépzene-felhasználáshoz
(III. fejezet 15.1. pont).
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III. Fejezet

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

1.1. A jelen közös jogdíjközlemény körében az ARTISJUS jogosult a saját nevében a felhasználókkal szemben eljár-
ni, a felhasználási engedélyeket megadni, a jogdíjigényeket érvényesíteni, a jogdíjakra nézve a felhasználóknak jogdíjfi-
zetési értesítõt, illetve számlát kibocsátani, és a bíróságok és hatóságok elõtti jogérvényesítés körében eljárni. Az
ARTISJUS a jelen jogdíjközlemény alapján és körében a felhasználási engedély megadását a jogdíj megfizetésétõl teszi
függõvé. A felhasználó az engedélyt a jogdíj megfizetésével egy idõben szerzi meg. A felhasználás megkezdése elõtt
megfizetett jogdíj, illetve jogdíjrészlet fejében a felhasználó a megfizetett jogdíjjal (a jogdíjrészlettel) arányos mértékû
felhasználási engedélyt szerez.

1.2. A díjfizetéssel legalább negyedéves idõszakra – ennél rövidebb idényjellegû üzemeltetés esetén pedig az üze-
meltetés teljes idõtartamára – elõzetesen kell jogot szerezni a felhasználásra, azaz elõzetesen kell megfizetni a jogdíjat
[Szjt. 25. § (5) bekezdés].

2.1. A jelen jogdíjközlemény I. fejezetében meghatározott zenefelhasználások esetén az üzlet mûködési engedélyében
vagy tartalmilag ennek megfelelõ közigazgatási határozatban meghatározott üzemeltetõ minõsül felhasználónak. A jog-
díjat a felhasználó köteles fizetni. A jogdíj megfizetésére vonatkozó tartozásátvállalásról a 2.2. pont rendelkezik.

2.2. Ha eseti rendezvény szervezése során a 2.1. pontban meghatározott felhasználó és olyan személy, akit a jelen pont
szerint az eseti rendezvény szervezõjének kell tekinteni, úgy állapodnak meg, hogy a jelen jogdíjközlemény szerinti jog-
díjat e személy fizeti meg az ARTISJUS a felhasználó és az említett személy ilyen megállapodásához, mint tartozásátvál-
laláshoz jogosultként hozzájárulhat [Ptk. 332. §]. Az eseti rendezvény szervezõjének azt kell tekinteni, akit a bármilyen
formában szedett belépõdíj, valamint a bármely jogcímen a nyilvános elõadással összefüggésben befolyó egyéb bevétel
(reklám- és szponzorbevétel, illetve támogatás stb.) megillet. Ha a nyilvános elõadást megvalósító rendezvényt vagy an-
nak egy részét a szervezõ által igénybe vett harmadik személy (szervezet) szervezi, a rendezvény szervezõjének a harma-
dik személyt (szervezetet) igénybe vevõt kell tekinteni, amennyiben a bevétel a harmadik személyt (szervezetet) igénybe
vevõnél keletkezik. Ebben az esetben a harmadik személyt (szervezetet) a szervezésért (közremûködésért) megilletõ
(megbízási vagy egyéb) díj nem minõsül bevételnek.

3.1. A jelen jogdíjközlemény alkalmazásában bevételen a jegyek, bérletek eladásából származó bevételt, valamint a
bármilyen forrásból származó befizetést (pl. egyéb, belépõdíjnak minõsülõ bevételt, valamint a bármilyen jogcímen be-
folyó reklám- és szponzorbevételt, illetve támogatást stb.), továbbá dolog átadásával vagy tevékenység végzésével nyúj-
tott szolgáltatást kell érteni, amelyekre az adott szervezet beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkor hatá-
lyos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed.

3.2. Hozzá kell számítani a bevételhez a térítésmentes (tisztelet-, szakmai stb.) jegyek értékét is. Ilyen esetben a szer-
zõi jogdíjalap megállapításához a kereskedelmi forgalomban legnagyobb darabszámban értékesített jegy ellenértékét
kell figyelembe venni.

3.3. Ha a jogdíjszámítás alapja tárgya az áfának, abban az esetben bevétel alatt az áfa nélküli bevétel értendõ.
Amennyiben a szerzõi jogdíj meghatározásakor belépõdíjat kell figyelembe venni, akkor a számítás alapja a belépõdíj
áfa nélküli összege.

3.4. A jogdíjközlemény alkalmazásában belépõdíjnak kell tekinteni minden olyan fizetés áfát nem tartalmazó össze-
gét, amely elõfeltétele a mûsoros elõadáson vagy táncmulatságon való részvételnek (belépõjegy, mûsormegváltás, ado-
mányjegy, meghívó, egyéni azonosító stb.). Nem minõsül belépõjegynek a turisztikai vállalkozás által szervezett idegen-
forgalmi jellegû rendezvénynek a vendéglátó-ipari szolgáltatásokon kívüli részére beszedett részvételi díja.

4. A felhasználó a már nyilvánosságra hozott zenemûvek és irodalmi mûvek felhasználásának megkezdését és a már
megkezdett felhasználás megváltoztatását az Szjt. 25. § (4) bekezdése alapján írásban elõzetesen köteles az ARTIS-
JUS-nak bejelenteni.

5.1. Ha a zene- és irodalmi mûvek nyilvános elõadása körében a felhasználó a felhasználás megkezdésére vagy meg-
változtatására vonatkozó bejelentési kötelezettségének [Szjt. 25. § (4) bekezdés] nem tesz eleget, és az ARTISJUS csak
az ellenõrzés során szerez tudomást a felhasználásról, az Szjt. 25. § (6) bekezdése alapján a felhasználó – a közös jogke-

2008/21. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2963



zelõ szervezet ellenõrzési költségeinek fedezésére – költségátalány fizetésére köteles, amelynek összege a fizetendõ
szerzõi jogdíj összegével egyezik meg.

5.2. Ha a felhasználó az Szjt. 25. § (4) bekezdése alapján a felhasználás megszüntetését az 5.1. pont szerinti ellenõrzés
napját követõen, az ellenõrzés napját magában foglaló negyedévben, illetve negyedévnél rövidebb idõtartamú idényjel-
legû üzemeltetés esetén az üzemeltetés tartamán belül jelenti be, a jogdíjat és a költségátalányt a bejelentés 5.3. pont sze-
rinti hatályossá válásának napjáig kell fizetni.

5.3. Ha a bejelentéssel érintett felhasználásért a díjat legalább negyedéves idõszakra kell fizetni, a bejelentés hatálya
legkorábban a bejelentés napját magában foglaló negyedév utolsó napjára szólhat. Ha a bejelentéssel érintett felhaszná-
lásért a díjat az üzemeltetés teljes, negyedévnél rövidebb idõtartamára kell fizetni, a bejelentés hatálya az üzemeltetés
idõtartamának utolsó napjára szólhat. A bejelentés hatályossá válásáról szóló rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha a
felhasználás megszüntetésének az oka a felhasználó zenefelhasználással járó üzleti tevékenységének megszüntetése
(szünetelése).

5.4. Amennyiben a felhasználó a jogdíj megállapításához szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz ele-
get, az ARTISJUS a jogdíj alapját az Szjt. 25. § (4) bekezdése szerinti helyszíni ellenõrzés adatai, illetve az egyéb rendel-
kezésre álló adatok (például írott és elektronikus sajtó, egyéb média, a helyszínt rendelkezésre bocsátó tájékoztatása stb.)
alapján állapítja meg.

6. Zenemûvek személyes elõadómûvészi teljesítménnyel megvalósuló nyilvános elõadása (élõzene-felhasználás)
esetén a felhasználó köteles a felhasznált mûvek címét, szerzõjét, az elhangzás idõtartamát és az elhangzás gyakoriságát
az ARTISJUS által rendszeresített ûrlapon közölni [Szjt. 92. § (5) bekezdés].

7.1. A zenefelhasználást végzõ üzletek (pl. vendéglátó üzletek) jogdíjfizetés szempontjából történõ besorolását a ze-
ne-, illetve irodalmi mûvek, valamint kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek felhasználása mértékének, valamint
annak figyelembevételével, hogy a felhasználás milyen mértékben szolgálja jövedelemszerzés vagy -fokozás célját
[Szjt. 38. § (2) bekezdés], az ARTISJUS, a MAHASZ és az MSZSZ-EJI határozza meg.

7.2. Ha valamely felhasználónál (vendéglátó üzletben stb.) egy napon belül többféle zenefelhasználás [pl. élõ zene,
mûszaki eszközökkel szolgáltatott zene (gépzene) stb.] is megvalósul, a megfelelõ szerzõi jogdíjat minden felhasználá-
sért külön-külön kell fizetni, az I. és a II. fejezetben meghatározottak szerint.

7.3. Ha valamely vendéglátó-ipari üzletben vagy kereskedelmi szálláshelyen több értékesítõ helyen külön-külön szol-
gáltatnak zenét, helyenként külön-külön kell a megfelelõ szerzõi jogdíjat megfizetni, akkor is, ha a zeneszolgáltatás
ugyanazon mûszaki eszközzel történik.

8.1.1. A felhasználókkal, a felhasználók képviseletében eljáró, az érintett felhasználók jelentõs részét megfelelõen
képviselõ országos vagy regionális érdek-képviseleti szervezetekkel, illetve a 8.4. pont szerinti hálózat tagjával, a háló-
zatban részt vevõ összes felhasználóra kiterjedõen a jogdíjközlemény megfelelõ rendelkezéseiben meghatározott tételes
vagy %-os szerzõi jogdíjfizetés helyett az ARTISJUS átalányjogdíjat tartalmazó felhasználási szerzõdést is köthet.

8.1.2. Átalánydíjas felhasználási szerzõdés csak akkor köthetõ, ha
a) az azzal érintett felhasználónak az ARTISJUS-szal szemben szerzõi jogdíjtartozása nincs, és bejelentési (4. pont)

[Szjt. 25. § (4) bekezdés], illetve a felhasználás mértékére vonatkozó adat- (pl. mûsor) közlési kötelezettségének
(6. pont) [Szjt. 92. § (5) bekezdés] eleget tett;

b) az átalánydíjas felhasználási szerzõdés megkötését a felhasználás sajátos körülményei, vagy a felhasználás és ennek
folytán a felhasználó, illetve felhasználók által fizetendõ szerzõi jogdíj jelentõs mértéke, vagy a felhasználók jelentõs részé-
nek azonos országos vagy regionális érdek-képviseleti szervben való önkéntes tagsága és az érdek-képviseleti szerv fel-
használási szerzõdés kötésére irányuló jogszabály- és alapszabályszerû felhatalmazása ezt lehetõvé és indokolttá teszi.

8.2. Az átalányszerzõdések megkötése során az ARTISJUS az átalányszerzõdésekkel érintett felhasználók között az
egyenlõ bánásmód követelményét sértõ megkülönböztetést nem alkalmazhat, azaz azonos feltételek mellett azonos ked-
vezményeket biztosít [Szjt. 90. § (4) bekezdés].

8.3.1. Országos vagy regionális érdek-képviseleti szervekkel csak abban az esetben köthetõ átalányszerzõdés, ha az
érdek-képviseleti szerv a tagjai (az érintett felhasználók) jogdíjfizetéséért megfelelõ biztosítékot nyújt, és/vagy az érin-
tett felhasználók által fizetendõ jogdíj kiszámításához/megfizetéséhez szükséges, a felhasználás mértékére, illetve a fel-
használt mûvekre (szomszédos jogi teljesítményekre) vonatkozó adatokat gyûjti és az ARTISJUS-nak továbbítja,
és/vagy a jogdíjfizetési kötelezettséget egészben vagy részben átvállalja.
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8.3.2. A jogdíjközlemény jelen pontjának alkalmazásában regionális érdek-képviseleti szerveknek az Európai Bizott-
ság 2007. február 1-jei 105/2007/EK rendeletének mellékletében a NUTS2 régiókként meghatározott régiók szintjén
mûködõ regionális érdek-képviseleti szervek minõsülnek.

8.4.1. Az ARTISJUS a 8.1.2. pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén átalánydíjas felhasználási szerzõdést
köthet áruk értékesítésével, illetve szolgáltatások nyújtásával egységesített elvek szerint mûködõ hálózat (például fran-
chise) azon tagjával (például franchise adó), amely

– szerzõdésben a hálózat tagjainak (felhasználóknak) jogdíjfizetési kötelezettségét átvállalja; vagy
– a hálózat tagjainak (felhasználóknak) jogdíjfizetési kötelezettségére megfelelõ biztosítékot nyújt; és/vagy
– a hálózat tagjai (felhasználók) által fizetendõ jogdíj kiszámításához/megfizetéséhez szükséges, illetve a felhaszná-

lás mértékére, a felhasznált mûvekre (szomszédos jogi teljesítményekre) vonatkozó adatokat gyûjti és az ARTIS-
JUS-nak továbbítja.

8.4.2. Abban az esetben, ha a hálózat szerzõdést kötõ tagja a hálózat többi tagjának (felhasználóknak) a jogdíjfizetési
kötelezettségét nem vállalja át, a hálózat tagjai (felhasználók) közül a szerzõdés által biztosított átalányjogdíj-fizetési le-
hetõséggel csak a hálózatnak azon tagja (felhasználó) élhet, amely önállóan megfelel a 8.1.2. a) pontban foglalt feltétel-
nek.

8.4.3. Az átalánydíjas felhasználási szerzõdés megköthetõ abban az esetben is, ha a hálózat egyes tagjai egymás felett
befolyással rendelkeznek, illetve egymás befolyása alatt állnak, illetve az ilyen befolyás hiányában is, ha a hálózat egy-
séges elvek szerinti mûködését a tagok közötti szerzõdés határozza meg.

9. A jelen jogdíjközleményben meghatározott bármely kedvezmény kizárólag azt a felhasználót illeti meg, akinek az
ARTISJUS-szal szemben három hónapnál régebbi lejárt tartozása nem áll fenn, és bejelentési (4. pont) [Szjt. 25. § (4) be-
kezdés], illetve a felhasználás mértékére, illetve a felhasznált mûvekre (szomszédos jogi teljesítményekre) vonatkozó
adat- (pl. mûsor) közlési kötelezettségének (6. pont) [Szjt. 92. § (5) bekezdés] határidõben eleget tett.

10. Az ARTISJUS a szerzõi jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat, valamint a mûfelhasználás módját és mérté-
két a helyszínen ellenõrizheti [Szjt. 25. § (4) bekezdés].

11. A jelen jogdíjközleményben egyedileg nem meghatározott, de a jogdíjközlemény alkalmazási körébe tartozó fel-
használások esetén a közzétett jogdíjmértékek meghatározásakor alkalmazott elvek és arányok figyelembevételével az
ARTISJUS által esetenként megállapított jogdíj fizetendõ.

12. A jelen jogdíjközleményben megállapított jogdíjak mértéke figyelembe veszi a jelen jogdíjközleményben meg-
határozott felhasználások során védett és nem védett mûvek felhasználása egyaránt megtörténik. Ha a felhasználó bizo-
nyítja [Szjt. 92. § (3) bekezdés], hogy a felhasználás – figyelemmel az át- és feldolgozott mûvekre is – kizárólag olyan
mûveket, illetve hangfelvételek bármely nyilvánossághoz közvetítésével [Szjt. 77. § (1) bekezdés] járó nyilvános elõ-
adás esetén, kizárólag olyan elõadásokat vagy hangfelvételeket érint, amelyek mindegyikére nézve a védelmi idõ eltelt, a
felhasználás fejében jogdíjat nem kell fizetni.

13. A jelen jogdíjközlemény szerinti engedélyezés nem terjed ki a színpadra szánt irodalmi mûvek és zenedrámai mû-
vek vagy jeleneteik, illetve keresztmetszeteik, valamint a szakirodalmi mûvek és a nagyobb terjedelmû nem színpadra
szánt szépirodalmi mûvek (pl. regények) teljes terjedelemben történõ elõadására [Szjt. 25. § (3) bekezdés].

14. A jelen jogdíjközleményben meghatározott jogdíjak az áfa összegét nem tartalmazzák. A jogdíjat a törvényes áfát
is tartalmazó összegben kell megfizetni.

15.1. A jelen jogdíjközlemény értelmében gépzene-felhasználás a zenemû érzékelhetõvé tétele bármilyen mûszaki
eszközzel vagy módszerrel [Szjt. 24. § (2) bekezdés b) pont]. Gépzene-felhasználás többek között:

– rádió, televízió mûsorának lejátszása (hangszóróval történõ megszólaltatása, illetve képernyõn való megjelenítése)
rádiókészülék, televíziókészülék vagy egyéb erre alkalmas készülék útján;

– a zenemû – analóg vagy digitális hordozón vagy bármilyen formátumú digitális fájlként rendelkezésre álló – példá-
nyának lejátszása magnó, lemezjátszó, music-center, videó-lejátszó, CD-, CD-ROM-, képlemez-, DVD-lejátszó, mp3
lejátszó, egyéb hordozható zenelejátszó készülék, számítógép, zenegép, számítógép alapú zenegép vagy egyéb erre al-
kalmas készülék útján; valamint

– bármilyen módon, ideértve bármilyen számítógépes hálózat útján közönséghez közvetített zenemû lejátszása szá-
mítógéppel vagy egyéb erre alkalmas technikai eszközzel.
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15.2. Jelen jogdíjközlemény értelmében élõzene-felhasználás a zenemûvek személyes elõadó-mûvészi teljesít-
ménnyel megvalósuló nyilvános elõadása [Szjt. 24. § (2) bekezdés a) pont].

IV. Fejezet

A JOGDÍJKÖZLEMÉNY IDÕBELI HATÁLYA

A fenti jogdíjközlemény 2008. január 1-jétõl 2008. december 31-ig hatályos.

ARTISJUS
Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda

Egyesület

* * *

Az ARTISJUS által megállapított szerzõi jogdíjakat az Szjt. 90. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:

Budapest, 2008. január 24.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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Az Egészségügyi Minisztérium közleményei

Az Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

k ö z l e m é n y e
az Egészségügyi Közlöny 2006. évi 16. számában közzétett pályázati felhívásának nyerteseirõl

2008. II. negyedévében a 28/1998. (VI. 17.) NM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott továbbképzé-
sek (legalább 40 órás, elméleti, illetve gyakorlati foglalkozások keretében egyes szakmai témaköröket feldolgozó, vizs-
gával záruló továbbképzés) szervezõi közül támogatást nyertek az alábbiak:

Továbbképzés címe Szervezõ neve, címe
Odaítélt összeg

(Ft)

Drogprevenciós munkára felkészítõ tréning
védõnõk részére

Integra Alapítvány
4026 Debrecen, Csemete u. 7.

389 000

Egészségfejlesztés módszerei a védõnõi
munkában

Gyõriek Egészségéért Közhasznú Egyesület
9023 Gyõr, Otthon u. 2.

650 000

Iskolai egészségfejlesztésre felkészítés védõnõk
számára

Magyar Védõnõk Egyesülete
1399 Budapest, Pf. 636.

500 000

Védõnõk felkészítése a serdülõk
egészségneveléséhez

SZTE Szakdolgozói Szak-
és Továbbképzési Csoport
6725 Szeged, Tisza L. krt. 107.

764 160

Környezeti ártalmak egészségkárosító hatásai
kórházi környezetben

„Újra Otthon” Házi Betegápoló Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
6726 Szeged, Pinty u. 12/A

700 541

Geriátriai szempontok az idõsgondozásban
Területi Kórház
4100 Berettyóújfalu,
Orbán B. t. 1.

600 000

Geriátriai szempontok érvényesítése
az idõs betegek ápolása/gondozása során

Missió Hungary Kft.
2800 Tatabánya, Feszty u. 130.

800 000

Idõs emberek pszichés és szomatikus
ellátásának korszerû irányelvei

„Újra Otthon” Házi Betegápoló Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
6726 Szeged, Pinty u. 12/A

791 901

Családban marad
SZTE Szakdolgozói Szak-
és Továbbképzési Csoport
6725 Szeged, Tisza L. krt. 107.

716 320

Másság és tolerancia a betegellátásban
MADELAINE Oktató és Tanácsadó
Közhasznú Társaság
1153 Budapest, Bocskai u. 70.

740 000

Szenvedélybetegekkel foglalkozó egészségügyi
szakdolgozók szakmai továbbképzése
és szupervíziója

„Újra Otthon” Házi Betegápoló Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
6726 Szeged, Pinty u. 12/A

500 000

A diagnosztika helye és szerepe egy fekvõbeteg
intézetben

Fõvárosi Önkormányzat
Uzsoki utcai Kórház,
1145 Budapest, Uzsoki u. 29–41.

990 715
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Továbbképzés címe Szervezõ neve, címe
Odaítélt összeg

(Ft)

Terminális állapotú betegek hospice szellemû
ellátása, hospice alapképzés

Erzsébet Hospice Alapítvány
3529 Miskolc, Csabai kapu 9–11.

816 580

A sztómás beteg edukációja, a számára
legkedvezõbb életminõség biztosítása

SZTE Szakdolgozói Szak-
és Továbbképzési Csoport
6725 Szeged, Tisza L. krt. 107.

756 120

Aktuális információk és új módszerek
a fogászati ellátásban

SZTE Szakdolgozói Szak-
és Továbbképzési Csoport
6725 Szeged, Tisza L. krt. 107.

709 920

Fizioterápiás dokumentáció,
mint az információstechnológia része

A Fõváros Népegészségügyéért Alapítvány,
1138 Budapest, Váci út 174.

764 000

Információ és infokommunikáció
az egészségügyi ellátásban

„Újra Otthon” Házi Betegápoló Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
6726 Szeged, Pinty u. 12/A

700 000
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A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar
k ö z l e m é n y e

a 2008. II. félévre meghirdetett kötelezõ tanfolyamokról

A tanfolyamokra történõ jelentkezés határideje: 1 hónap a tanfolyam kezdete elõtt!

Szakma Szervezõ Tanfolyam címe Célcsoport
Tanfolyam
idõpontja

Tanfolyam helye Térítési díj Tanfolyamért felelõs

Addiktológia SE Közösségi Pszichiátriai
Centrum Ébredések
Alapítvány

Addiktológiai
ismeretek

szakorvosjelöltek 2008. X. 6–9. SE Közösségi
Pszichiátriai Centrum
1089 Bp.,
Kálvária tér 5.

40 800 Ft Dr. Bodrogi Andrea
334-1550

Belgyógyászat SE Kardiológia
Tanszék

EKG elméletben és
a betegágy mellett

belgyógyászat
gasztroenterológia,
honvédorvostan,
oxyológia
szakorvosjelöltek

2008. X. 6–9. SE Kardiológiai Tanszék
1122 Bp.,
Városmajor u. 68.

30 000 Ft Dr. Szelid Zsolt
06 (20) 825-8051

Fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás

Országos Orvosi
Rehabilitációs Intézet

Rehabilitációs
alapismeretek

szakorvosjelöltek 2008. XI. 3–14. Országos Orvosi
Rehabilitációs Intézet
1528 Bp.,
Szanatórium u. 19.

48 000 Ft Dr. Thomka Magdolna
391-1900

Fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás

Országos Orvosi
Rehabilitációs Intézet

Kineziológiai
alapismeretek

szakorvosjelöltek 2008. XII. 1–2. Országos Orvosi
Rehabilitációs Intézet
1528 Bp.,
Szanatórium u. 19.

12 000 Ft Dr. Thomka Magdolna
391-1900

Fizioterápia SE III. Sz. Belgyógyászati
Kl. Reumatológiai
és Fizioterápiás Tanszéki
Csoport

Fizioterápia
alapképzõ I.

fizioterápia, orvosi
rehabilitáció
szakorvosjelöltek

2008. IX. 1–5. Budai Irgalmasrendi
Kórház II. em.
1023 Bp.,
Frankel Leó u. 31.

24 000 Ft Dr. Géher Pál
438-8511

Foglalkozás-
orvostan
(üzemorvostan)

SE Munka-
és Környezet-egészségtani
Tanszék

Szakvizsga
elõkészítõ
tanfolyam

szakorvosjelöltek 2008. X. 27.–XI.14. Fõv. Önkormányzat
Károlyi S. Kórház és
Rendelõintézet
1041 Bp.,
Nyár u. 103.

86 400 Ft Dr. Cseh Károly
459-1500/6128

Fül-orr-gége-
gyógyászat

SE Fül-Orr-Gégészeti
és Fej-Nyaksebészeti
Klinika

Allergológia és
klinikai
immunológia

szakorvosjelöltek 2008. IX. 29.–X. 3. SE Fül-Orr-Gégészeti
és Fej-Nyaksebészeti Kl.
1083 Bp.,
Szigony u. 36.

45 000 Ft Dr. Kraxner Helga
333-3316

Háziorvostan SE Családorvosi Tanszék Szakvizsga
elõkészítõ
tanfolyam

szakorvosjelöltek 2008. IX. 1–4.
min. 10 fõ esetén
kerül megtartásra

SE Családorvosi Tanszék
1125 Bp.,
Kútvölgyi út 4.

50 000 Ft Dr. Torzsa Péter
355-8530

Igazságügyi
pszichiátria

SE Igazságügyi
és Biztosítás-orvostani
Intézet – Psychoeducatio –
Léleknevelés Alapítvány

Forenzikus
pszichiátria
Igazságügyi
szakértõi tanfolyam

szakorvosjelöltek 2008. XI. 10–14. Igazságügyi
és Biztosítás-orvostani
Intézet Könyvtár
1091 Bp.,
Üllõi út 93.

25 000 Ft Dr. Kuncz Elemér
432-5947
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Szakma Szervezõ Tanfolyam címe Célcsoport
Tanfolyam
idõpontja

Tanfolyam helye Térítési díj Tanfolyamért felelõs

Iskolaegészségtan
és ifjúságvéd.

SE Közegészségtani
Intézet

Iskolaorvosi
tanfolyam

szakorvosjelöltek 2008. X. 10–17. Közegészségtani Intézet
1089 Bp.,
Nagyvárad tér 4. XXI. em.

18 360 Ft Dr. Simon Tamás
210-2690

Megelõzõ orvostan
és népegészségtan

SE Közegészségtani Intézet Tanfolyam a
megelõzõ hatósági
és szakhatósági
eljárásokról

szakorvosjelöltek 2008. IX. 8.–X. 3. ÁNTSZ
Közép-magyarországi
Regionális Intézet
1138 Bp.,
Váci út 174.

137 160 Ft Oszlár Julianna
06 (20) 825-0598

Sportorvostan Országos Sportegészségügyi
Intézet

Sportorvosi
ismeretek
(szakvizsga-
elõkészítõ)

szakorvosjelöltek 2008. IX. 22.–X. 3. Országos Sportegészség-
ügyi Intézet
1123 Bp.,
Alkotás u. 48.

41 760 Ft Dr. Halasi Tamás
06 (20) 927-9654
Nyírõ Hajnalka
488-6100

Szülészet-
nõgyógyászat

SE I. Sz. Szülészeti
és Nõgyógyászati Klinika

Neonatológiai
alapismeretek és
újszülött resuscitatio

szülészet-
nõgyógyászat,
gyermekgyógyászat,
neonatológia
szakorvosjelöltek

2008. IX. 29.–X. 2. I. Sz. Szülészeti és
Nõgyógyászati Klinika
könyvtára
1088 Bp.,
Baross u. 27.

18 000 Ft Dr. Joó József Gábor
459-1500/4250

Szülészet-
nõgyógyászat

SE I. Sz. Szülészeti
és Nõgyógyászati Klinika

Nõgyógyászati
endoscopia

szakorvosjelöltek 2008. X. 16–17. I. Sz. Szülészeti és
Nõgyógyászati Klinika
könyvtára u. o.

12 000 Ft Dr. Joó József Gábor
459-1500/4250

Szülészet-
nõgyógyászat

SE I. Sz. Szülészeti
és Nõgyógyászati Klinika

A postmenopausalis
hormonsubstitutio

szakorvosjelöltek 2008. XI. 13–14. I. Sz. Szülészeti és
Nõgyógyászati Klinika
könyvtára u. o.

12 000 Ft Dr. Joó József Gábor
459-1500/4250

Szülészet-
nõgyógyászat

SE I. Sz. Szülészeti
és Nõgyógyászati Klinika

Szülészeti és
nõgyógyászati UH
diagnosztika

szakorvosjelöltek 2008. XI. 19–21. I. Sz. Szülészeti és
Nõgyógyászati Klinika
könyvtára u. o.

24 000 Ft Dr. Joó József Gábor
459-1500/4250

Szülészet-
nõgyógyászat

SE II. Sz. Szülészeti
és Nõgyógyászati Klinika

A postmenopausa
aktuális kérdései

szülészet-
nõgyógyászat
szakorvosjelöltek

2008. IX. 29.–X. 1. II. Sz. Szülészeti és
Nõgyógyászati Klinika
1082 Bp.,
Üllõi út 78/A

18 000 Ft Dr. Ács Nándor

Szülészet-
nõgyógyászat

SE II. Sz. Szülészeti
és Nõgyógyászati Klinika

Nõgyógyászati
endoscopia

szakorvosjelöltek 2008. IX. 22–25. II. Sz. Szülészeti és
Nõgyógyászati Klinika
1082 Bp.,
Üllõi út 78/A

18 000 Ft Dr. Szabó István
Dr. Sziller Péter
459-1500/3212

Transzfúziológia Országos Vérellátó Szolgálat Klinikai
immunológia és
allergológia I–II.

Transzfúziológia,
allergológia és klin.
immunológia,
gyermektüdõgyógy.
szakorvosjelöltek

2008. XI. 17–28.
2009. I. 12–24.

Országos Vérellátó
Szolgálat
1113 Bp.,
Karolina út 19/21.
Tanterem:
Diószegi út 64. I. emelet

48 000 Ft/
tanfolyam

Dr. Gergely Péter
459-1500/5737
Dr. Bencúr Miklós
372-4329
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SEMMELWEIS EGYETEM Nyomtatott betûkkel, az adatok
Általános Orvostudományi Kar pontos kitöltésével,
Dékáni Hivatal 1085 Budapest, Üllõi út 26. tanfolyamonként 1 példányban
Régi rendszerû képzés Központi gyakornoki képzés kérjük kitölteni!
Tel.: 210-6819 Tel.: 267-0666
Fax: 459-1500/2542 Fax: 266-1972

JELENTKEZÉSI LAP KÖTELEZÕ TANFOLYAMRA
A jelentkezési lapot a Dékáni Hivatal csak abban az esetben fogadja el,

ha igazolást nyert a szakképzési terv beadásának ténye

Szakvizsga elõtti kötelezõ tanfolyam címe, idõpontja: ......................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Név: ................................................................................ Szül. hely, év, hó, nap: .............................................................

Munkahely: (név, cím, irányítószám, telefonszám) ...........................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Értesítési cím: . Telefonszám: ...........................................................................................................................................

Diploma kelte: Orvosi pecsét-szám: .................................................................................................................................

Tervezett szakvizsga: .......................................................................................................................................................

Régi rendszerû szakképzésre történõ jelentkezés ideje: .....................................................................................................

Rezidensi képzés kezdésének ideje: ...................................................................................................................................

.............................................................................
jelentkezõ aláírása, pecsét

A tanfolyamon való részvételhez hozzájárulok:

.............................................................................
osztályvezetõ fõorvos aláírása

Térítéses tanfolyam esetén kérjük az alábbi adatok megadását (számla kiadása minden esetben megtörténik)

Fizetõ neve: ................. Címe: ...........................................................................................................................................

Bankszámla száma: ..........................................................................................................................................................

Tanfolyamon részt vevõ neve: ...........................................................................................................................................

Felhívjuk figyelmét, hogy a számla annak a nevére lesz kiállítva, aki befizetõként szerepel. Utólag nincs mód ezen vál-
toztatni!
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A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2008. május 8–14.)

(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

122. 51. évfolyam L 122. szám (2008. május 8.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 405/2008/EK rendelete (2008. május 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 406/2008/EK rendelete (2008. május 7.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális
megállapodások alapján történõ cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2008. április 28. és május 2.
között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható meghatározá-
sáról

* A Bizottság 407/2008/EK rendelete (2008. május 7.) az Európai Unió stabilizációs és társulá-
si folyamatában részt vevõ vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre kivételes ke-
reskedelmi intézkedések bevezetésérõl szóló 2007/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról

Egyéb jogi aktusok

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

EFTA Felügyeleti Hatóság

* Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 298/05/COL (2005. november 22.) az egyes gazda-
sági ágazatok számára regionálisan differenciált rátájú szociális biztonsági járulékokat il-
letõ javaslatról (Norvégia)

Az EFTA-államok Állandó Bizottsága

* Az EFTA-államok Állandó Bizottságának 1/2006/SC. számú határozata (2006. április 27.) a
2004–2009-es idõszakra vonatkozó pénzügyi mechanizmus projektjeinek ellenõrzésérõl

* Az EFTA-államok Állandó Bizottságának 1/2007/SC. számú határozata (2007. október 25.)
az EGT pénzügyi mechanizmust illetõ költségmegosztási elv megállapításáról szóló
5/2004/SC. számú állandó bizottsági határozat módosításáról

* Az EFTA-államok Állandó Bizottságának 3/2007/SC. számú határozata (2007. decem-
ber 6.) az EFTA-dokumentumok nyilvános hozzáférésérõl és az EFTA-államok Állandó Bi-
zottsága 3/2005/SC. számú határozatának hatályon kívül helyezésérõl
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123. 51. évfolyam L 123. szám (2008. május 8.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/333/EK:

* A Bizottság határozata (2008. március 4.) a SIRENE-kézikönyvnek és a Schengeni Informá-
ciós Rendszer második generációja (SIS II) további végrehajtási intézkedéseinek elfogadá-
sáról [az értesítés a C(2008) 774. számú dokumentummal történt]

2008/334/IB:

* A Bizottság határozata (2008. március 4.) a SIRENE-kézikönyvnek és a Schengeni Informá-
ciós Rendszer második generációja (SIS II) további végrehajtási intézkedéseinek elfogadá-
sáról

2008/335/EK:

* A Bizottság határozata (2008. március 28.) a 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében a me-
diterrán bioföldrajzi régió közösségi jelentõségû természeti területeit tartalmazó, elsõ alka-
lommal frissített jegyzék elfogadásáról [az értesítés a C(2008) 1148. számú dokumentum-
mal történt]

124. 51. évfolyam L 124. szám (2008. május 8.)

Egyéb jogi aktusok

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

EGT Vegyes Bizottság

* Az EGT Vegyes Bizottság 148/2007 határozata (2007. december 7.) az EGT-megállapodás
I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 149/2007 határozata (2007. december 7.) az EGT-megállapodás
I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 150/2007 határozata (2007. december 7.) az EGT-megállapodás
I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Mûszaki elõ-
írások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 151/2007 határozata (2007. december 7.) az EGT-megállapodás
I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 152/2007 határozata (2007. december 7.) az EGT-megállapodás
I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 153/2007 határozata (2007. december 7.) az EGT-megállapodás
I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 154/2007 határozata (2007. december 7.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 155/2007 határozata (2007. december 7.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 156/2007 határozata (2007. december 7.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 157/2007 határozata (2007. december 7.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
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* Az EGT Vegyes Bizottság 158/2007 határozata (2007. december 7.) az EGT-megállapodás
V. mellékletének (A munkavállalók szabad mozgása) és VIII. mellékletének (Letelepedési
jog) módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 159/2007 határozata (2007. december 7.) az EGT-megállapodás
VI. mellékletének (Szociális biztonság) módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 160/2007 határozata (2007. december 7.) az EGT-megállapodás
IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 161/2007 határozata (2007. december 7.) az EGT-megállapodás
X. mellékletének (Audiovizuális szolgáltatások) módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 162/2007 határozata (2007. december 7.) az EGT-megállapodás
XI. mellékletének (Távközlési szolgáltatások) módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 163/2007 határozata (2007. december 7.) az EGT-megállapodás
XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 164/2007 határozata (2007. december 7.) az EGT-megállapodás
XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 165/2007 határozata (2007. december 7.) az EGT-megállapodás
XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 166/2007 határozata (2007. december 7.) az EGT-megállapodás
XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 167/2007 határozata (2007. december 7.) az EGT-megállapodás
XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 168/2007 határozata (2007. december 7.) az EGT-megállapodás
XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 169/2007 határozata (2007. december 7.) az EGT-megállapodás
XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 170/2007 határozata (2007. december 7.) az EGT-megállapodás
XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

* Az EGT Vegyes Bizottság 171/2007 határozata (2007. december 7.) az EGT-megállapodás
XXII. mellékletének (Társasági jog) módosításáról

125. 51. évfolyam L 125. szám (2008. május 9.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 408/2008/EK rendelete (2008. május 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 409/2008/EK rendelete (2008. május 8.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér
cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

A Bizottság 410/2008/EK rendelete (2008. május 8.) a 900/2007/EK rendelet által elõírt folyamatos
pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítésérõl

A Bizottság 411/2008/EK rendelete (2008. május 8.) az 1060/2007/EK rendelet által elõírt folya-
matos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzí-
tésérõl

* A Bizottság 412/2008/EK rendelete (2008. május 8.) a feldolgozásra szánt fagyasztott mar-
hahúsra vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezelésérõl
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* A Bizottság 413/2008/EK rendelete (2008. május 8.) a 27/2008/EK rendeletnek a Thaiföldön
kívüli egyes harmadik országokból származó, a 0714 KN-kód alá tartozó termékekre vonat-
kozó egyes éves vámkontingensek megnyitása és kezelése tekintetében történõ módosításá-
ról és helyesbítésérõl

* A Bizottság 414/2008/EK rendelete (2008. május 8.) a 2008/2009. tárolási évben egyes
sajtok magántárolásához nyújtható közösségi támogatás odaítélésével kapcsolatban az
1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapítá-
sáról

* A Bizottság 415/2008/EK rendelete (2008. május 8.) az 1788/2003/EK tanácsi rendelet
I. mellékletében a 2007/2008-as idõszakra megállapított nemzeti referenciamennyiségek
„szállítások” és „közvetlen eladások” közötti felosztásáról

* A Bizottság 416/2008/EK rendelete (2008. május 8.) a 3600/92/EGK rendeletnek a metalaxil
hatóanyagnak a növényvédõ szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi
irányelv 8. cikkének (2) bekezdése szerinti értékelése tekintetében történõ módosításáról1

* A Bizottság 417/2008/EK rendelete (2008. május 8.) a mezõgazdasági termékek és élelmisze-
rek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi
rendelet I. és II. mellékletének módosításáról

A Bizottság 418/2008/EK rendelete (2008. május 8.) a borágazat termékeire vonatkozó kiviteli en-
gedélyek kiállításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/363/EK:

* A Tanács határozata (2008. április 14.) a Cotonoui Megállapodás 96. cikke alapján a Gui-
neai Köztársasággal folytatott konzultációs eljárás lezárásáról szóló 2005/321/EK határo-
zat meghosszabbításáról

Bizottság

2008/364/EK:

* A Bizottság határozata (2008. április 28.) a hasított sertések litvániai osztályozási módszere-
inek engedélyezésérõl [az értesítés a C(2008) 1595. számú dokumentummal történt]

2008/365/EK:

* A Bizottság határozata (2008. április 30.) a pénzügyi képzéssel foglalkozó szakértõi csoport
létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁSOK

Tanács

* Tájékoztatás az Európai Közösség és a Comore-szigeteki Unió között létrejött partnerségi
megállapodás hatálybalépésének idõpontjáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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126. 51. évfolyam L 126. szám (2008. május 14.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 419/2008/EK rendelete (2008. május 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/366/EK:

* A Bizottság határozata (2008. január 30.) C 35/06 számú állami támogatásról (f.d. NN
37/06), amelyet Svédország a Konsum Jämtland Ekonomisk Förening javára juttatott [az
értesítés a C(2008) 311. számú dokumentummal történt]1

1EGT-vonatkozású szöveg
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A Közbeszerzési Értesítõ 55. számának (2008. május 16.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

20046 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (Budapest, József-
város – út, mély keret – K. É. – 5091/2008)

20051 Budapest XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata (aján-
dékutalvány és iskolakezdési támogatási utalvány be-
szerzése – K. É. – 7162/2008)

20056 Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (élelmi-
szer beszerzése – K. É. – 7033/2008)

20063 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet [élelmi-
szerek beszerzése (SG-381) – K. É. – 7230/2008]

Részvételi felhívás meghívásos eljárás megindítására

20070 Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulla-
dék-kezelési Önkormányzati Társulás (észak-balatoni tér-
ség regionális települési szilárdhulladék-kezelési rend-
szer megvalósítása – K. É. – 6825/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

20084 Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (ta-
karítási és csatornatisztítási szolgáltatások beszerzése
– K. É. – 7133/2008)

20091 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (víz-
ügyi és környezetvédelmi központi ügyeleti szolgálat el-
látása – K. É. – 7024/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

20097 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (mobikészülékek
beszerzése – K. É. – 7148/2008)

20101 MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (vezetõi felelõs-
ségbiztosítás – K. É. – 7150/2008)

20107 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet
(belföldi nagy sebességû optikai adathálózati összeköt-
tetések biztosítása – K. É. – 7206/2008)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

20115 FGSZ Földgázszállító Zrt. (gázátadó állomások rekonst-
rukciója 2008. – K. É. – 7289/2008)
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Idõszakos tájékoztató egyes ágazatokban

20122 Alba Volán Rt. (autóbuszjáratok alvállalkozásban tör-
ténõ üzemeltetése – K. É. – 7190/2008)

Visszavonás

20127 Egészségügyi Minõségfejlesztési és Kórháztechnikai Inté-
zet visszavonása (a 2008/S 84-114181 azonosító számon,
szakértõi szolgáltatások igénybevétele tárgyában meg-
jelent részvételi felhívás visszavonása – K. É. –
7412/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

20131 Békési Kistérségi Társulás (Békési Kistérségi Társulás te-
lepülésein szélessávú internethálózat kiépítése, korábbi
projektkiegészítõ építési beruházás – K. É. – 7077/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

20136 Csongrád Megyei Önkormányzat [40 db hordozható sze-
mélyi számítógép (notebookok) beszerzése – K. É. –
6215/2008]

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

20139 PIG-TRADE Kft. (almostrágya-tároló és csurgalék-
víz-átemelõ építése a Tóth-tanyai sertéstelepen
– K. É. – 7174/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

20145 Baranya Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Igazga-
tóság (élelmiszerlánc-biztonsági laboratórium üzemel-
tetése – K. É. – 6981/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

20149 Berente Község Önkormányzata (élelmiszer-beszerzés
2008. – K. É. – 6844/2008)

20154 Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
(Kispest Újság teljes kiadói tevékenysége – K. É. –
7285/2008)

20158 Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
(Kispest címû önkormányzati tájékoztató lap nyomdai
kivitelezése – K. É. – 7286/2008)

20162 Budapest XVIII. Kerület Gazdasági Ellátó Szolgálat
(SOFI részére busz beszerzése – K. É. – 7054/2008)

20165 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (csatornák geodéziai
bemérése 2008. – K. É. – 6745/2008)

20169 Hunland Termelõ és Szolgáltató Kft. [EMVA állattartó
telepek korszerûsítése (121.2.) – tehenészeti telep kor-
szerûsítéséhez kapcsolódó mezõgazdasági gépbeszerzés
– K. É. – 6897/2008]

20174 Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (szennyvízcsa-
torna építése – K. É. – 6747/2008)

20177 Semmelweis Egyetem (ér- és szívsebészeti klinika tetõ-
szigetelése – K. É. – 6694/2008)

20181 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok,
Liget Otthon akadálymentesítése – K. É. – 7209/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

20186 Bajai Kórház [CT-készülék beszerzése (SG-372)
– K. É. – 7242/2008]

20190 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság (Szikszói Városi
Bíróság épülete rekonstrukciójának kivitelezése
– K. É. – 7219/2008)

20197 Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igaz-
gatóság (08.04. árvízvédelmi szakasz, Tiszadob 10+915
tkm-szelvényben tönkrement zsilip helyreállítása
– K. É. – 6792/2008)

20203 Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet (tisztálkodó- és
tisztítószerek, eszközök szállítása – K. É. – 6908/2008)

20206 Letkés Község Önkormányzata (Letkés Község Önkor-
mányzata új óvodájának, valamint a hozzá kapcsolódó
fõzõkonyhának és étteremnek az építése-kivitelezése
– K. É. – 6656/2008)

20212 Makó Város Önkormányzata (Makó város belterületi
kerékpárút-hálózatának fejlesztése – K. É. –
6965/2008)

20218 MECSEK-ÖKO Zrt. (földszállítás 2008. – K. É. –
7262/2008)

20223 Nyírfruct Szövetkezet (gyümölcs válogató-osztályozó
gép beszerzése – K. É. – 7106/2008)

20226 Szeghalmi Kistérségi Többcélú Társulás (Szeghalom vá-
ros–Füzesgyarmat város közötti kerékpárút építése
– K. É. – 6991/2008)

20232 Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza
(ajánlatkérõ különbözõ épületeiben 3 db kazánház léte-
sítése – K. É. – 7243/2008)

20237 Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza (kü-
lönféle élelmiszerek beszerzése – K. É. – 7323/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

20242 Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Árpád Ve-
zér Úti Általános és Szakképzõ Iskola, Ózd (1400 adagos
iskolai konyha teljes élelmiszer-beszerzése – K. É. –
6203/2008)
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20245 Békési Kistérségi Társulás (Central Node helyiségben el-
végzendõ építési feladatok – K. É. – 5223/2008)

20248 Berhida Város Önkormányzata (Berhida, Veszprémi
út 1–3. szám alatti, 230/2 hrsz.-ú irodaház megnevezésû
ingatlan megvásárlása – K. É. – 6948/2008)

20249 Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
[Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányza-
ta és intézményei (költségvetési intézmények és a Zug-
lói Filharmónia Kht.) vagyontárgyaira és tevékenysé-
gére vonatkozó vagyon- és felelõsségbiztosítás – K. É. –
6841/2008]

20252 Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. (virágkötészeti szol-
gáltatások – K. É. – 7220/2008)

20254 Debreceni Hõszolgáltató Zrt. (távfûtési vezetékszaka-
szok felújítása elõre szigetelt technológiájú vezetékekre
Debrecenben a Déri téren és a Munkácsy Mihály utcá-
ban – K. É. – 6621/2008)

20257 Dunakeszi Város Önkormányzata (ajánlatkérõ részére
500 millió forint értékû folyószámlahitel felvétele
– K. É. – 6504/2008)

20260 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság (VO-raktárbázis – K. É. – 7383/2008)

20262 FVM Mezõgazdasági Gépesítési Intézet (mérõmûszer
tervezése, gyártása és üzembe helyezése – K. É. –
6492/2008)

20265 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség [kórházi veszélyes hulladék elszállítása és ártal-
matlanítása (25204/07-10/59) – K. É. – 4816/2008]

20267 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség [speciális szemészeti anyagok beszerzése
(25204/07-10/61) – K. É. – 4817/2008]

20270 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási In-
tézet (élelmiszer-beszerzés – K. É. – 7031/2008)

20277 Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (emelt szintû információ- és szervezeti
kultúrafejlesztés-képzés beszerzése – K. É. –
7058/2008)

20279 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (belsõ ellen-
õri feladatok ellátása – K. É. – 6393/2008)

20288 Magyar Közút Kht. (összevont betonbeszerzés – K. É. –
6902/2008)

20291 Magyar Közút Kht. (közúti forgalomirányító berendezé-
sek üzemeltetése, javítása 2008. – K. É. – 7003/2008)

20299 Magyar Vasúti Hivatal (monitoringelemzõ rendszerhez
kapcsolódó tanácsadás – K. É. – 6061/2008)

20302 Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (Ma-
gyarországon forgalombahozatali engedéllyel rendel-
kezõ, in vivo diagnosztikum szarvasmarha-gümõkór,
illetve atipusos mycobacteriosis kimutatására – K. É. –
6885/2008)

20303 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (portfóliórendszer to-
vábbfejlesztése – K. É. – 7315/2008)

20306 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Panel Plusz
IX. csomag – K. É. – 6726/2008)

20308 Napközi Otthonos Óvoda, Tiszaújváros (ajánlatkérõ szá-
mára tej, tejtermék, kenõzsiradék szállítása 2008. de-
cember 31-ig – K. É. – 6707/2008)

20310 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [tájékoztató a 67. sz.
fõút–61. sz. fõút (távlati M9) és az M7 autópálya közötti
szakasza fejlesztésére vonatkozó döntés-elõkészítõ ta-
nulmányterv készítése tárgyú eljárás eredményérõl
– K. É. – 6958/2008]

20312 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az
eredményrõl az 55. sz. fõút 4+475–41+000 km-szelvé-
nyek közötti szakaszán 11,5 tonnás tengelyterhelésre
történõ burkolatmegerõsítés elkészítésérõl – K. É. –
7109/2008)

20316 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (KKÁT II. ütem
technológiai kiegészítõ munkái – K. É. – 6428/2008)

20319 Regionális Fejlesztési Holding Zrt. (Fényeslitke–Komo-
ró logisztikai terület vasúti kiszolgálásához engedélye-
zési terv készítése – K. É. – 7311/2008)

20321 Szigetvári Hústermeltetõ és Kereskedelmi Kft. (görösgali
szarvasmarhatelep és péterfapusztai sertéstelep trá-
gyakezelésének korszerûsítése és bõvítése – K. É. –
6820/2008)

20324 Szolnoki Ipari Park Kft. (mélyépítési munkák – K. É. –
7374/2008)

20326 Vác Város Önkormányzata (szociális étkeztetés ajánlat-
kérõ területén – K. É. – 6187/2008)

20328 Vám- és Pénzügyõrség Nyugat-dunántúli Regionális Pa-
rancsnoksága (a Vám- és Pénzügyõrség egyes nyu-
gat-dunántúli ingatlanjainak felújítása – K. É. –
7359/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

20332 Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. [tájékoztató a
részvételi szakasz eredményérõl a Gellért gyógyfürdõ
mûemléki rekonstrukciója (II. ütem) megvalósításának
mûszaki ellenõrzése tárgyú eljárásban – K. É. –
7214/2008]

20334 Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. [tájékoztató a
részvételi szakasz eredményérõl a Széchenyi gyógyfür-
dõ mûemléki rekonstrukciója (II. ütem) megvalósításá-
nak mûszaki ellenõrzése tárgyú eljárásban – K. É. –
7215/2008]

20335 Üröm Község Önkormányzata (Üröm, útépítés – 2008.
– K. É. – 6832/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

20339 Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (könyvvizsgálói
szolgáltatás – K. É. – 6454/2008)

20339 Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (tá-
jékoztató a szerzõdés teljesítésérõl a Rétkerülõ,
Hosszúréti és Kányakapu utcában földút átépítésének
engedélyezési, illetõleg Köbölkút utcában útpályaszer-
kezet felújításának kiviteli tervezése tárgyú eljárásban
– K. É. – 6518/2008)
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20340 Budapest Fõváros XVII. Kerületi Önkormányzat (4156 db
számítógép-alkatrész beszerzése – K. É. – 6427/2008)

20340 Budapesti Közlekedési Zrt. [sínek szállítása az
É–D-i metró vonalán részleges vágányfelújítás és szige-
telt sínek cseréje beruházásokhoz (63/T-130/2007)
– K. É. – 6464/2008]

20341 Budapesti Közlekedési Zrt. (nyomdaipari termékek szál-
lítása, postaengedélyhez kötött nyomtatványok szállí-
tása – K. É. – 6663/2008)

20342 Budapesti Közlekedési Zrt. [metró és MFAV nyers ke-
rékabroncsok szállítása (63/T-66/2005) – K. É. –
6727/2008]

20343 Budapesti Közlekedési Zrt. [nyomtató-, fax- és fénymá-
soló géphez kellékanyagok szállítása, Ricoh-nyomta-
tókhoz kellékanyagok szállítása (63/T-84/B/2005.)
– K. É. – 6729/2008]

20343 Budapesti Közlekedési Zrt. [nyomtató-, fax- és fénymá-
soló géphez kellékanyagok szállítása (63/T-84/ A/2005.)
– K. É. – 6731/2008]

20344 Elmû–Émász Hálózati Szolgáltató Kft. [kis- és középfe-
szültségû információs rendszer (KIR-KÖFIR) adatfel-
töltése az Émász Hálózati Kft. miskolci, egri, gyöngyösi
és sárospataki régiók áramszolgáltatási területein
– K. É. – 5819/2008]

20346 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság (2007. évi szeptemberi árhullám okozta károk hely-
reállítása – K. É. – 7384/2008)

20347 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú
1096 Budapest, Sobiesky u. 7. II. em. 21. szám alatti
25,20 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. –
3577/2008)

20347 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 12. VIII. emelet 34. szám
alatti 42,17 m2 alapterületû lakás teljes felújítása
– K. É. – 3578/2008)

20348 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú
1094 Budapest, Ferenc tér 1. fszt. 3. szám alatti
42,28 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. –
3585/2008)

20349 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú
1094 Budapest, Viola u. 37/C II. em. 27. szám alatti
59,70 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. –
4736/2008)

20350 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú
1094 Budapest, Földváry u. 3. I. em. 29. szám alatti
35,80 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. –
5222/2008)

20350 Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház (1 db lapa-
roszkópos torony bérlete – K. É. – 5649/2008)

20351 Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht., Zánka (a T/4 jelû
épület rekonstrukciója – K. É. – 5807/2008)

20351 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Béke
u. 71–73. szám alatti épület energiatakarékos felújítása
– K. É. – 7375/2008)

20352 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Honvéd u.
1–3–5–7–9. szám alatti épület energiatakarékos felújí-
tása – K. É. – 7377/2008)

20353 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Béke
u. 23–25. szám alatti épület energiatakarékos felújítása
– K. É. – 7378/2008)

20353 Komárom Város Önkormányzata (Tópart-ltp. 6/C szám
alatti társasház elsõ fûtött lakószint alatti födém hõszi-
getelésének kivitelezése – K. É. – 6361/2008)

20354 Komárom Város Önkormányzata (Tópart-ltp. 6/C szám
alatti társasház lakásai és nyílászárócseréjének kivite-
lezése – K. É. – 6362/2008)

20354 Komárom Város Önkormányzata (Klapka Gy. u. 48.
szám alatti társasház homlokzat- és födémszigetelésé-
nek kivitelezése – K. É. – 6363/2008)

20355 Komárom Város Önkormányzata (Klapka Gy. u. 48.
szám alatti társasház fûtés-korszerûsítésének kivitele-
zése – K. É. – 6364/2008)

20356 Komárom Város Önkormányzata (Klapka Gy. u. 48.
szám alatti társasház lakásai és lépcsõházi nyílászáró-
cseréjének kivitelezése – K. É. – 6365/2008)

20356 Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Szolnok, Má-
ria u. 23. szám alatti ingatlanból további 52 m2 bútoro-
zott irodahelyiség bérleti jogának megszerzése – K. É. –
6527/2008)

20357 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (összesen 406 db postahelyen belsõ alapterület na-
pi, heti takarítása – K. É. – 6521/2008)

20358 Márianosztrai Fegyház és Börtön (élelmiszerek – K. É. –
5744/2008)

20358 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (portfóliórendszer to-
vábbfejlesztése – K. É. – 7318/2008)

20359 Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás (központi orvosi
ügyelet ellátása – K. É. – 6451/2008)

20359 Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza [tá-
jékoztató egyéni, tálcás rendszerû kórházi tálalókony-
ha berendezéseinek beszerzése tárgyú szerzõdések tel-
jesítésérõl (02.–05. rész) – K. É. – 7387/2008]

20360 Veszprém Megyei Önkormányzat (orvosi mûszerek be-
szerzése új céltámogatás terhére – K. É. – 6510/2008)

20361 Zala Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmé-
nye (élelmiszerek beszerzése – K. É. – 6466/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

20363 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (kommunális hulladék
szállítása/2007. – K. É. – 7362/2008)

20364 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (hídfelújítás–II./2007.
– K. É. – 7368/2008)

20365 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (hídfelújítás–II./2007.
– K. É. – 7369/2008)

20366 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [IV. ker., Hídláb u.
(Árpád út–Laborfalvi R. u. között) csatornarekonst-
rukció tervezése – K. É. – 5950/2008]
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20366 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [I., Csap u. csatornare-
konstrukció tervezése (Aladár u.–Hegyalja u. között)
– K. É. – 6910/2008]

20367 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [VIII., Kõris u. csator-
narekonstrukció tervezése (Illés u.–Kálvária u. között)
– K. É. – 6912/2008]

20367 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [III., Petúr u. csatorna-
rekonstrukció tervezése (Anikó u.–Boris u. között)
– K. É. – 6913/2008]

20368 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [VIII., Sárkány u. csa-
tornarekonstrukció tervezése (Orczy út–Diószegi u. kö-
zött) – K. É. – 6915/2008]

20368 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [X., Árpa u. csatorna-
rekonstrukció tervezése (Hizlaló tér–Teherkocsi u. kö-
zött) – K. É. – 6917/2008]

20369 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [X., Cserkesz u. csator-
narekonstrukció tervezése (Román u.–Cserkesz u. 7.
között) – K. É. – 6918/2008]

20369 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [XI., Daróczi u. csator-
narekonstrukció tervezése (Bocskai u.–Diószegi u. kö-
zött) – K. É. – 6920/2008]

20370 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [XIII., Topolya u. csa-
tornarekonstrukció tervezése (Jász u.–Béke u. között)
– K. É. – 6921/2008]

20370 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [XIII., Jász u. csator-
narekonstrukció tervezése (Országbíró út–Petneházi u.
között) – K. É. – 6924/2008]

20371 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [III., Bécsi út csatorna-
rekonstrukció tervezése (Csemete u.–Bécsi út 40. kö-
zött) – K. É. – 6925/2008]

20371 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a szer-
zõdés módosításáról a 4. sz. fõút 140+500– 151+850
km-szelvények közötti Kisújszállás elkerülõ szakasz
tender- és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában
– K. É. – 6797/2008)

20372 Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás (kerék-
párút-tervezés a dabasi kistérségben – K. É. –
7385/2008)

Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról

20374 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (a Vám-
és Pénzügyõrség részére egyenruházati társasági cipõk
szállítása – K. É. – 7198/2008)

20374 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (a Vám-
és Pénzügyõrség részére egyenruházati termékek kon-
fekcionálása – K. É. – 7202/2008)

Összegezés az egyszerû közbeszerzési eljárásban az ajánlatok
elbírálásáról

20376 Répszolg Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Kht.
[kaszálékok elszállítása (RSz 4-2008) – K. É. –
7217/2008]

20376 Répszolg Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Kht.
[sitt, törmelék szállítása (RSz 5/2008) – K. É. –
7218/2008]

Helyesbítés

20378 Apátfalva Község Önkormányzata helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 52. számában, 2008. május 7-én K. É. –
6597/2008 számon megjelent egyszerû eljárás ajánlat-
tételi felhívásának helyesbítése – K. É. – 7515/2008)

20378 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza helyesbítése
(a Közbeszerzési Értesítõhöz 2008. május 7-én K. É. –
5889/2008 számon feladott ajánlati felhívás helyesbíté-
se – K. É. – 7390/2008)

20378 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza helyesbítése
(a Közbeszerzési Értesítõhöz 2008. május 7-én K. É. –
5888/2008 számon feladott ajánlati felhívás helyesbíté-
se – K. É. – 7391/2008)

20378 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza helyesbítése
(a Közbeszerzési Értesítõhöz 2008. május 7-én K. É. –
5897/2008 számon feladott ajánlati felhívás helyesbíté-
se – K. É. – 7392/2008)

20378 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gaz-
dasági és Mûszaki Fõigazgatóság helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2008. május 9-én megjelent számában
a K. É. – 5945/2008 számú tájékoztató helyesbítése
– K. É. – 7514/2008)

20379 ESZA Kht. helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008.
április 30-i 51. számában K. É. – 6377/2008 számon
megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának
helyesbítése – K. É. – 7363/2008)

20379 Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és
Észak-budai Egyesített Kórházai helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2008. április 30-i 51. számában, K. É. –
5031/2008 számon megjelent egyszerû eljárás ajánlat-
tételi felhívásának helyesbítése – K. É. – 7184/2008)

Módosítás

20380 Várpalota Városi Kincstár módosítása (a Közbeszerzési
Értesítõ 2008. március 28-i 37. számában K. É. –
4398/2008 számon megjelent ajánlati felhívás módosí-
tása – K. É. – 7268/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 56. számának (2008. május 19.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

20390 Bácsalmási Agráripari Zrt. (mezõgazdasági gépek be-
szerzése – K. É. – 6422/2008)

20396 Fejér Megyei Szent György Kórház (egyszer használatos
és fogyóeszközök beszerzése – K. É. – 6778/2008)

20402 Kisalföldi Mezõgazdasági Zrt. (trágyakezelés gépi eszkö-
zeinek beszerzése – K. É. – 6657/2008)

20408 Szociális és Munkaügyi Minisztérium (TÁMOP-1.2.1.
hátrányos helyzetûek foglalkoztatását ösztönzõ járu-
lékkedvezmények projekt kommunikációja – K. É. –
6853/2008)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

20415 DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (felújított és
új hitelesített vízmérõk szállítása Na13–Na250-es mé-
rettartományban – K. É. – 6398/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

20420 Gödöllõ Város Önkormányzata (villamos energia beszer-
zése – Gödöllõ – 2008. – K. É. – 7046/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

20426 Oktatási és Kulturális Minisztérium (irattározás 2008.
– K. É. – 7520/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

20431 Barkev Kft. (homlokrakodó gép beszerzése – K. É. –
7445/2008)

20434 Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Észak-bu-
dai Egyesített Kórházai (az intézet közmûalagút felújítá-
sa II–III. ütem munkájának megvalósítása – K. É. –
3708/2008)

20439 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (1 db hordómosó üzem és 1 db fagyálló-regene-
ráló üzem karbantartása a 2008–2009. évben – K. É. –
7222/2008)

20442 Magyar Nemzeti Bank (PSZÁF-jelentések befogadásá-
hoz szükséges adattárház-fejlesztések 2008. – K. É. –
7264/2008)

20448 Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata [MoWinPark
– Mosonmagyaróvári Innovációs és Kereskedelmi
Park önkormányzati tulajdonú területeinek komplex
terület-elõkészítése (bontás, törmelékelhordás, terep-
rendezés) – K. É. – 7103/2008]

20453 Pannon Egyetem (Pannon Egyetem A épületének felújí-
tása – K. É. – 7015/2008)

20457 Páty Község Önkormányzata (utak karbantartása
– K. É. – 7112/2008)

20461 Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitáci-
ós és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktató Kórház Zárt-
körûen Mûködõ Nonprofit Rt. (ajándékvásárlási utalvá-
nyok beszerzése – K. É. – 7170/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

20464 Bicsérdi Aranymezõ Rt. (szarvasmarhatelep és trágya-
kezelés korszerûsítése, bõvítése – K. É. – 7543/2008)

20469 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest XVI. kerületi önerõs útépítések V. – K. É. –
7312/2008)

20474 Csenger-Tej Mezõgazdasági Termelõ, Kereskedõ és Szol-
gáltató Kft. (trágyaelvezetéssel és -kezeléssel, valamint
-elhelyezéssel és biogáztermeléssel kapcsolatos építés
gépbeszerzése – K. É. – 6987/2008)

20480 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (mellka-
si szívórendszerek, szûrõk, filterek beszerzése – K. É. –
7357/2008)

20485 Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata [MoWinPark
– Mosonmagyaróvári Innovációs és Kereskedelmi
Park úthálózatának kialakítása (útépítés, járdaépítés,
forgalomtechnikai eszközök beszerzése) – K. É. –
7104/2008]

20490 Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata [MoWinPark
– Mosonmagyaróvári Innovációs és Kereskedelmi
Park 1-es fõútról történõ közúti elérhetõségének kiala-
kítása (útépítés, járdaépítés, forgalomtechnikai eszkö-
zök beszerzése) – K. É. – 7124/2008]

20496 MULTITON Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (gépbeszer-
zés – K. É. – 5890/2008)

20501 Nagyhegyesi Agrár Kft. (trágyatechnológia – K. É. –
6994/2008)

20506 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (számítástechnikai kel-
lékanyagok beszerzése 2008. – K. É. – 7247/2008)

20511 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kft. [a bátaapáti nemze-
ti radioaktívhulladék-tároló (NRHT) központi, techno-
lógiai épületének és udvarterének takarítása, valamint
téli idõszakban az udvartér hó- és jégmentesítése
– K. É. – 7327/2008]
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20517 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged ke-
rékpárút-hálózatának fejlesztése – K. É. – 7084/2008)

20523 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hiva-
tala részére IT-eszközök, hardverek és fénymásolók be-
szerzése – K. É. – 7411/2008)

20528 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szé-
kesfehérvár területén 32 játszótér és 2 park kivitelezése
elõfinanszírozással vállalkozási szerzõdés keretében
– K. É. – 6264/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

20536 Államadósság Kezelõ Központ Zrt. (közremûködés az ál-
lampapírok kibocsátását és értékesítését támogató
kommunikációs tevékenység ellátásában – K. É. –
5761/2008)

20538 Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény (száraztészta
– K. É. – 7490/2008)

20541 Budaörs Város Önkormányzata (Budaörs, városi uszoda
és sportcsarnok kiegészítõ építési munkái – K. É. –
6600/2008)

20543 Budapest Airport Zrt. [forgalmi elõtér építése és kapcso-
lódó felszerelések/közmûvek létesítése – K. É. –
7453/2008]

20545 Budapest Fõváros Önkormányzata (független hivatalos
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása a zajtér-
képre épülõ intézkedési terv elkészítése tárgyú, közös-
ségi eljárási rend szerinti közbeszerzési eljárás befe-
jezéséig – K. É. – 6291/2008)

20548 Budapest Fõváros Önkormányzata (Fõpolgármesteri Hi-
vatal épülete elektromos hálózata felújításának kivite-
lezése – kiegészítõ építési beruházások megrendelése
– K. É. – 6828/2008)

20550 Budapest XXI. Kerület Csepel, Oktatási Szolgáltató Intéz-
mény (EB-08 – élelmiszerek beszerzése – K. É. –
6271/2008)

20556 Dabas Város Önkormányzata (ingatlanvásárlás – K. É. –
7493/2008)

20558 Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelõintézet [a Dr. Ke-
nessey Albert Kórház-Rendelõintézet (kórház) hõener-
gia-ellátó rendszerének rekonstrukciója, valamint a re-
konstrukció finanszírozásának érdekében a hõener-
gia-ellátó rendszerének üzemeltetése – K. É. –
7485/2008]

20561 Dunapataj Nagyközség Önkormányzata (Dunapataj–
Szelidi-tó turisztikai kerékpárút megépítése – K. É. –
7527/2008)

20563 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (az önkormány-
zati újság komplex szerkesztési, nyomdai, elõkészítési
feladatainak ellátása, nyomdai elõállítása, megjelente-
tése, terjesztése, postaládába történõ elosztással
– K. É. – 7419/2008)

20566 Erdõtelek Község Önkormányzata (közétkeztetéshez élel-
miszer beszerzése – K. É. – 6502/2008)

20571 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest I. kerület, Pe-
termann bíró utca, Országház u.–Bécsi kapu tér közötti
szakaszán (hrsz.: 6563) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 7002/2008]

20573 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XII. kerület,
Apor Vilmos tér, Szendi árok–Jagelló út közötti szaka-
szán és a Törpe utca–Lejtõ utca keresztezõdésében
(hrsz.: 8202/8) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
7005/2008]

20575 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XXII. kerület,
Aranyfácán utca, Pannónia utca–Vihar utca közötti
szakaszán (hrsz.: 220639/2) gázelosztó vezeték létesíté-
se – K. É. – 7006/2008]

20577 Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet (mosodai szolgál-
tatás – K. É. – 6602/2008)

20579 Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kór-
ház-Rendelõintézet és Baleseti Központ (klinikai defib-
rillátor monitorral, nyomtatóval és külsõ pacemaker-
rel, 6 csatornás EKG-készülék, nagy teljesítményû
nagy frekvenciás sebészeti vágó-koaguláló készülék, fü-
lészeti fúró – K. É. – 6467/2008)

20583 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Erzsébet Kórház-Rendelõintézet (4199/Hódmezõvásár-
hely/08 komplett fogyóanyag-szállítás – K. É. –
7041/2008)

20585 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a 2008. évi
balatoni szelektív állományszabályozó tevékenység ke-
retében busa fajú hal halászata – K. É. – 7503/2008)

20587 Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (Tata-
bánya, Népház u. 3. szám alatti ingatlan felújítási mun-
kái – K. É. – 5973/2008)

20590 KURUCZ FARM Kft. (Márton-tanya – K. É. –
7187/2008)

20592 Magyar Öttusa Szövetség (ingatlan használati jogának
megszerzése – K. É. – 7265/2008)

20595 Magyar Vasúti Hivatal (monitoringelemzõ rendszerhez
kapcsolódó tanácsadás – K. É. – 6076/2008)

20597 Mátrai Erõmû Zrt. (ajánlatkérõ 03/2007, külfejtéses bá-
nyabeli meddõ-, valamint szénszállító, illetve erõmûvi
szén-, valamint pernyeszállító berendezéseken üzeme-
lõ, szállítószalag-görgõk szállítása – K. É. – 6930/2008)

20602 MÁV-Trakció Zrt. (mozdonyfedélzeti berendezések vil-
lamos vontató jármûveken – K. É. – 7489/2008)

20605 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFT és ÚMFT PR- és
marketingkommunikációs feladatok ellátása négy rész-
teljesítés keretében – második rész szerinti eljárás
– K. É. – 5907/2008)

20613 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (ÚMFT és NFT lakossá-
gi ATL-kommunikációs kampánya NFT-eredmény-
kommunikációra épülõ szakaszának megtervezése, ki-
dolgozása és megvalósítása – második rész szerinti eljá-
rás – K. É. – 5911/2008)

20616 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (ÚMFT és NFT lakossági
ATL-kommunikációs kampánya origo- és flowszakaszá-
nak megtervezése, kidolgozása, és megvalósítása – máso-
dik rész szerinti eljárás – K. É. – 5914/2008)

20618 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (az M85 jelû gyors-
forgalmi út Csorna–Pereszteg közötti szakasz tanul-
mánytervének elkészítése – K. É. – 6857/2008)
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20621 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a meg-
bízási szerzõdés a 70.27, 70.49 és 70.56 kódszámú 26. sz.
fõút építési munkáihoz kapcsolódó lebonyolító mérnöki
tevékenység ellátására tárgyú eljárás eredményérõl
– K. É. – 6956/2008)

20625 Oktatási és Kulturális Minisztérium (ajánlatkérõ számá-
ra integrált pénzügyi információs rendszer bevezetése
– K. É. – 7044/2008)

20628 Ótemplomi Szeretetszolgálat (ajánlatkérõ közétkeztetési
feladatainak ellátása – K. É. – 6716/2008)

20630 Serényi László Általános Iskola, Putnok (élelmiszer be-
szerzése – K. É. – 6269/2008)

20636 STF Sertéshústermelõ és Forgalmazó Kft. (Hajdúszovát
– sertéstelepek korszerûsítése – K. É. – 7455/2008)

20639 SZÁKOM Kommunális Szolgáltató Kft. (Polgárok Háza
épületének átalakítása – K. É. – 6815/2008)

20642 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (IH tájékoz-
tató eredményrõl – K. É. – 7235/2008)

20644 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (Szigetszentmik-
lós város szilárd burkolatú útjainak kátyúzási, és földút-
jainak gréderezési munkái, valamint az utak karbantar-
tása egyéves idõtartamra megnevezésû eljárás eredmé-
nyének hirdetménye – K. É. – 7035/2008)

20647 VALENTIN-TÉSZ 2000 Szövetkezet (venyigesodró és
nyesedékbálázó gép beszerzése – K. É. – 5793/2008)

20651 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (vezetõi
gépjármûvek – K. É. – 6768/2008)

20653 VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. [gyepterület
gondozása (1–7. rész) – K. É. – 7039/2008]

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

20660 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (komplex bankári
biztosítás, valamint a vezetõ tisztségviselõk és felügye-
lõbizottsági tagok felelõsségbiztosítása – K. É. –
7427/2008)

20661 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (Budapest V. ker., Ná-
dor u. 31. szám alatti épület III–IV. emeletén irodahelyi-
ségek kialakítása és felújítása – K. É. – 7495/2008)

20663 Tisza Lakásépítõ és Fenntartó Szövetkezet (Vedres u.-i
társasház – K. É. – 7213/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

20665 Ajka Város Önkormányzata [Ajka, 2007. évi iparosított
technológiával épült lakóépületek (II. csoport) energia-
takarékos korszerûsítése és felújítása (I–II–III. részfel-
adat) – K. É. – 6588/2008]

20666 Ajka Város Önkormányzata [Ajka, 2007. évi iparosított
technológiával épült lakóépületek (II. csoport) energia-
takarékos korszerûsítése és felújítása (X. részfeladat:
Fõ u. 16. nyílászárócsere) – K. É. – 6845/2008]

20666 Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság (veszélyes Duna-szakaszok hidrokémiai modellezése
folyószabályozás tervezéséhez – K. É. – 6399/2008)

20667 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (24 havi
mûtéti textília beszerzése – K. É. – 6536/2008)

20668 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (12 havi in-
tenzív és anaest. terápiás anyagok beszerzése – K. É. –
6537/2008)

20668 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (12 havi
számítástechnikai kellékanyag beszerzése – K. É. –
6538/2008)

20669 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (12 havi ellá-
tottak ruházatának beszerzése – K. É. – 6540/2008)

20669 Berhida Város Önkormányzata (banki hitel nyújtása in-
gatlan finanszírozásához – K. É. – 6816/2008)

20670 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (XXI. ke-
rületben járda- és parkolóépítés 2007-ben – K. É. –
6608/2008)

20671 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gaz-
dasági és Mûszaki Fõigazgatóság (BME 10 kV-os fogadó
és Martos Flóra 10 kV-os kapcsolótér közötti meghibá-
sodott olajszigetelésû 10 kV-os földkábelszakasz kivál-
tásának tervezése és kivitelezése, 302 fm hosszú szaka-
szon – K. É. – 6654/2008)

20671 Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképzõ Központ
Kht. (faipari gépek, eszközök leszállítása – K. É. –
6733/2008)

20672 Ferencvárosi Önkormányzat (az 1094 Budapest, Márton
u. 37. I. em. 23. szám alatti, az önkormányzat tulajdo-
nában álló 23,08 m2 alapterületû lakás teljes felújítása
– K. É. – 6292/2008)

20673 Ferencvárosi Önkormányzat (az 1094 Budapest, Márton
u. 13. fszt. 4. szám alatti, az önkormányzat tulajdoná-
ban álló 23,08 m2 alapterületû lakás teljes felújítása
– K. É. – 6293/2008)

20674 Ferencvárosi Önkormányzat (az 1094 Budapest, Tûzoltó
u. 33/C fszt. 5. szám alatti, az önkormányzat tulajdoná-
ban álló 32,05 m2 alapterületû lakás teljes felújítása
– K. É. – 6294/2008)

20675 Ferencvárosi Önkormányzat (1096 Budapest, Thaly K.
u. 50. IV. em. 19. szám alatti, önkormányzati tulajdonú
44,06 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. –
6295/2008)

20675 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú
1097 Budapest, Drégely u. 5. I. em. 11. szám alatti 23 m2

alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. – 6911/2008)

20676 Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet (mosodai szolgál-
tatás – K. É. – 5825/2008)

20677 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [X. ker., Óhegy u. (Ká-
polna tér–Márga u. között) fõvárosi csatornák rekonst-
rukciója – K. É. – 6830/2008]

20677 Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház (42 db infúzi-
ós pumpa beszerzése – K. É. – 6834/2008)

20678 Gorzsai Paprika Termelõ és Értékesítõ Szövetkezet (tájé-
koztató a K. É. – 3614/2008 számon indult eljárás szer-
zõdésének teljesítésérõl – K. É. – 7461/2008)

20679 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (corona-
riastent és intraaortikus ballonpumpa-katéter beszer-
zése – K. É. – 5946/2008)
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20679 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (mellka-
si szívórendszerek, szûrõk, filterek beszerzése – K. É. –
5947/2008)

20680 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
(A-SMGCS OFL rendszer beszerzése és telepítése
– K. É. – 7447/2008)

20681 Kalocsa Város Önkormányzata (Kalocsa, Malom u. 3–5.
szám alatti szociális intézmény bõvítési, akadálymente-
sítési munkái – K. É. – 6818/2008)

20682 Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság [õrtelepek (Dombori, Báta) szolgálati lakásának te-
tõ- és épületfelújítása – K. É. – 7473/2008]

20682 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Közpon-
ti Hivatala (okmányvédelmi igazolványok elõállítása
– K. É. – 7576/2008)

20684 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (6 db új, összke-
rékhajtású személygépjármû beszerzése – K. É. –
6827/2008)

20684 Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma (komplex kül-
ügyi humánbiztosítási szerzõdés egészség-, élet- és bal-
eset-, utas-, valamint munkaadói felelõsségbiztosítási
szolgáltatásokra – K. É. – 6833/2008)

20685 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (postahelyek takarítása – K. É. – 6052/2008)

20686 MIFÛ Miskolci Fûtõerõmû Kft. (a miskolci fûtõerõmû
projekt projektfinanszírozása – K. É. – 6638/2008)

20686 MIVÍZ Miskolci Vízmû Kft. (szennyvíztisztító-telepi
on-line és laboratóriumi mûszerek szállítása, beüzeme-
lése – K. É. – 5621/2008)

20688 Nemzeti Színház Rt. (a Nemzeti Színház Rt. céges nyom-
tatványainak, valamint reklám- és propagandaanyagá-
nak készítése – K. É. – 7463/2008)

20688 Országgyûlés Hivatala (7. kategóriába sorolt kettõ darab
személygépkocsi beszerzése, 2. részajánlat – K. É. –
6584/2008)

20689 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Nonprofit Kft. (az atom-
erõmûvi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladé-
kok végleges elhelyezésére szolgáló tároló hatósági en-
gedélyeztetésével és a felszíni létesítmények megvalósí-
tásával kapcsolatos tevékenységek minõségi, mûszaki,
környezeti felügyelete – K. É. – 6622/2008)

20691 Szentendre Város Önkormányzata (5. rész: Szentendre,
városháza bejáratok akadálymentesítése és a belsõ ud-
var részleges burkolati felújítása – K. É. – 6589/2008)

20692 Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a roma integráció
évtizede program magyar elnökségi programajánló,
valamint a Roma Oktatási Alap keretében megvalósuló
programokról készült összefoglaló kiadványok nyom-
dai munkáinak elvégzése – K. É. – 6513/2008)

20692 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdõgyógyintézete
[gyógyszerek beszerzése (4219/Farkasgyepû/2007)
– K. É. – 5954/2008]

20693 Zala Megyei Önkormányzat Idõsek Otthona, Módszertani
Otthon (tej-tejtermékek, tõkehús és belsõségek, húské-
szítmények, felvágottak beszerzése – K. É. – 6749/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

20695 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Ok-
tató Kórház (gyógyszerkibocsátó stentek beszerzése
– K. É. – 5738/2008)

20695 Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
(MFB hitel A és B beruházási célokhoz – K. É. –
6135/2008)

20696 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
[BME mûemlék jellegû K épülete tetõszerkezetének
felújítása (K1 ütem) – K. É. – 5751/2008]

20698 ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kht. (észak-alföldi régió ivóvízminõség-javító prog-
ramja II. ütem; II/2 elõkészítési szakasz: optimális üze-
meltetõi struktúratanulmány megvalósítása – K. É. –
5700/2008)

20699 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [XVI., Pálya u.-i csa-
tornarekonstrukció tervezése (Szent Korona u.–Pálya
u. 30. között) – K. É. – 6926/2008]

20700 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [I., Markovits u.-i csa-
tornarekonstrukció tervezése (Iskola u.–Fõ u. között)
– K. É. – 6940/2008]

20700 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [I., Ág u.-i csatornare-
konstrukció tervezése (Mészáros u.–Tigris u. között)
– K. É. – 6941/2008]

20701 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [I., Fenyõ u.-i csatorna-
rekonstrukció tervezése (Lisznyai u.–Fenyõ u. 7. kö-
zött) – K. É. – 6942/2008]

20701 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [X., Fertõ u. (Bihari
út–Hizlaló tér között) csatornarekonstrukció – K. É. –
6943/2008]

20702 Göd Város Önkormányzata (Gödi Körkép címû idõsza-
kos önkormányzati lap kiadása, elõállítása – K. É. –
6331/2008)

20703 Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (épület-
takarítás – K. É. – 5811/2008)

20703 Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Személyügyért Fele-
lõs Államtitkárság [munkakör-elemzési, -értékelési mód-
szertan kialakítása és gyakorlatban való végrehajtása a
központi közigazgatás 11 minisztériumában és a Minisz-
terelnöki Hivatalban (1000 vezetõ, 5300 köztisztviselõ)
– K. É. – 5737/2008]

20707 Nemzeti Hírközlési Hatóság (informatikai és elektro-
nikus hírközlési, továbbá a postai ágazat ügyeleti rend-
szerét szabályozó fõfelügyelet folyamatos napi 24 órás
mûködtetése – K. É. – 6026/2008)

20708 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [tájékoztató a
2501 j. út 0+000–2+600 km-szelvények közötti szakasz
engedélyezési és kiviteli terveinek, valamint az
Eger–M3 autópálya-összekötés (Maklár–Andornaktá-
lya elkerülõ) engedélyezési és kiviteli terveinek elkészí-
tésére tárgyú szerzõdés módosításáról – K. É. –
7025/2008]

20709 Zalabér Község Önkormányzata (Zalabér, Celldömölk,
Keszthely, Zalaszentgrót, Vasvár – hulladéklerakó,
hulladékkezelõ létesítmények, átrakóállomás, hulla-
dékgyûjtõ udvarok és szigetek létesítése – K. É. –
7338/2008)
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20711 Zalabér Község Önkormányzata [Zalabér, Celldömölk,
Keszthely, Zalaszentgrót, Vasvár – hulladéklerakó,
hulladékkezelõ létesítmények, átrakóállomás, hulla-
dékgyûjtõ udvarok és szigetek létesítése (3. sz. mó-
dosítás) – K. É. – 7345/2008]

Helyesbítés

20714 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. helyesbítése (meteoroló-
giai rendszerek felújítása/2008. – K. É. – 7444/2008)

20714 Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata he-
lyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. május 7-i
52. számában K. É. – 6171/2008 számon megjelent
ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 7637/2008)

20714 Lenti Kistérség Többcélú Társulása helyesbítése (a lenti
kistérség felnõtt és gyermek összevont háziorvosi ügye-
leti feladatainak ellátása 2008–2010. években tárgyú

egyszerûsített eljárás ajánlati felhívásának helyesbítése
– K. É. – 7600/2008)

Módosítás

20715 BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság módosítása (a részvételi
felhívás jelentkezési feltételeinek és a részvételi jelent-
kezés határidejének módosítása – K. É. – 7615/2008)

20716 Csongrád Megyei Önkormányzat módosítása (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2008. május 9-i 53. számában K. É. –
5346/2008 számon megjelent egyszerû eljárás ajánlat-
tételi felhívásának módosítása – K. É. – 7591/2008)

20717 Óbudai Sport- és Szabadidõ Nonprofit Kft. módosítása
(sóstói közétkeztetés – K. É. – 7640/2008)

20719 Pinka Menti Gazdák Szövetkezete módosítása (a Közbe-
szerzési Értesítõ 49. számában 2008. április 25-én
K. É. – 6111/2008 számon megjelent ajánlati felhívás
módosítása – K. É. – 7410/2008)
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A Cégközlöny 20. számában (2008. május 15.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020061/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BOTKA SPORT CLUB (8800 Nagy-
kanizsa, Csengery u. 111/C; adószáma: 18239744-2-20)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-07-006191/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „KALAHE” Kazánlakatos és He-
gesztõ Gazdasági Munkaközösség végelszámolás alatt
(1107 Budapest, Bihari u. 10/A; cégjegyzékszáma:

01 04 235005; adószáma: 29361737-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-000213/5. 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) Déjá vu Kereskedelmi, Tanácsadó
és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt
(1068 Budapest, Király u. 82. félemelet 6.; cégjegyzék-
száma: 01 06 216697; adószáma: 28380164-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.



A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-05-002837/31. 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) Csinos Bevétel Számviteli és Szol-
gáltató Betéti Társaság (1035 Budapest, Szentendrei
út 27. VII/36.; cégjegyzékszáma: 01 06 219805; adószá-
ma: 28415211-2-41) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását 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
28.Fpk.01-08-000028/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Bachus Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1221 Buda-
pest, Alsósas u. 30.; cégjegyzékszáma: 01 06 415178; adó-
száma: 24517562-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
21.Fpk.01-08-001115/6. 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) BERIMPEX PLUSZ Kereskedel-
mi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1083 Buda-
pest, Szigony u. 13. 2/5.; cégjegyzékszáma: 01 06 613325;
adószáma: 26853602-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BERIMPEX PLUSZ Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Szent István király u. 109.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING

TANÁCSADÓ Kft., 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7.
B ép. II. em. 21.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-001616/8. 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) Belizár Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1122 Budapest,
Krisztina krt. 13., telephelye: 1171 Budapest, Földeák
u. 9.; cégjegyzékszáma: 01 06 619943; adószáma:
28710279-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Belizár Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1027 Budapest, Kandó K. u. 3. II. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-

ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. 17., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-000483/5. 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) LA MAISON DES JOIES Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1039 Budapest, Füst Milán u. 22. 4. em. 15.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 717938; adószáma: 20174288-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-000289/5. 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) HORÁL Szolgáltató Betéti Társa-
ság végelszámolás alatt (1063 Budapest, Szondi u. 76.
1. em. 4.; cégjegyzékszáma: 01 06 738100; adószáma:
20910413-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.
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A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-07-006598/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) K. S. M. Vendéglátó és Szolgáltató
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1095 Budapest,
Csont u. 1–3.; cégjegyzékszáma: 01 06 738445; adószá-
ma: 20919993-2-43) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

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
21.Fpk.01-08-001116/6. 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) VAR-GO-TEK Építõipari Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1089
Budapest, Diószeghy S. u. 18.; cégjegyzékszáma:
01 06 746281; adószáma: 21132403-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VAR-GO-TEK Építõipari Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING

TANÁCSADÓ Kft., 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7.
B ép. II. em. 21.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-000044/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) M. TOMI SZIGETELÕ BETÉTI
TÁRSASÁG végelszámolás alatt (1107 Budapest, Jege-
nye út 27–29.; cégjegyzékszáma: 01 06 749160; adószá-
ma: 27265109-2-42) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-006702/8. 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) JILEXMA CLEAN Takarító és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1191 Budapest, Kosárfonó utca 26.; cégjegyzékszáma:
01 06 767038; adószáma: 21764136-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FAIR-COMPLEX SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁR-

SASÁG
JILEXMA CLEAN Takarító és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
FAIR-COMPLEX KÖNYVELÕ, ADÓTANÁCSADÓ

ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG
Elõzõ székhelye(i):
6600 Szentes, Petõfi S. u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-006881/9. 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) STELUM Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1087 Budapest,
Hõs utca 1/A; cégjegyzékszáma: 01 09 366315; adószáma:
10610992-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
7100 Szekszárd, Epreskert u. 5.
1035 Budapest, Raktár u. 21.
1144 Budapest XIV., Rákosfalva park 3.
1144 Budapest, Ond vezér útja 35. fszt. 3.
1044 Budapest, Megyeri út 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-004793/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) START-AKKU Akkumulátort
Fejlesztõ, Értékesítõ és Tõltõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1038 Budapest, Valéria u. 1–3.; cégjegyzék-
száma: 01 09 466987; adószáma: 12125746-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1038 Budapest, Valéria u. 1–3.
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.01-08-000604/5. 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) „CAILI” Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1105 Budapest, Kápolna u. 25. fszt. 1.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 662075; adószáma: 12296699-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-006785/8. 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) CENTER TRANS Fuvarozási és
Szállítmányozási Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövi-
dített elnevezése: CENTER TRANS Kft.) (1174 Buda-
pest, Bajza u. 26.; cégjegyzékszáma: 01 09 675096; adó-
száma: 11173863-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-
adó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7. Levelezési cím:
1539 Bp., Pf. 630.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-004434/10. 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) OPTICOST Ügyviteli Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1223 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky
u. 12.; cégjegyzékszáma: 01 09 675142; adószáma:
11758958-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Jogelõd(ök):
OPTOCOST Ügyviteli Betéti 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
6.Fpk.01-07-006031/5. 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) SÁRKÁNYHÁZ-DUO Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság „végelszámolás alatt” (1134 Budapest, Pannónia
u. 34/B; cégjegyzékszáma: 01 09 682437; adószáma:
11904441-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-001153/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MIXCOP 2000 Kereskedelmi Kft.
„végelszámolás alatt” (1118 Budapest, Csiki-hegyek
u. 3. 9. em. 35.; cégjegyzékszáma: 01 09 684034; adószá-
ma: 11934204-2-43) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MIXCOOP 2000 Kereskedelmi Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Fõvárosi Bíróság
21.Fpk.01-08-001148/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 25. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) S & M IMMO Ingatlanforgalmi,
-Kezelõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (1061 Budapest, Jókai tér 3.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 684133; adószáma: 11936127-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
S & M IMMO Ingatlanforgalmi, -Kezelõ és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING

TANÁCSADÓ Kft., 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7.
B ép. II. em. 21.

A Fõvárosi Bíróság
22.Fpk.01-07-002234/22. 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) RADOL Ipari Kereskedelmi és
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1125 Buda-
pest, Galgóczy u. 1–3.; cégjegyzékszáma: 01 09 686648;
adószáma: 11169554-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3200 Gyöngyös, Városkert út 3.
2100 Gödöllõ, Hegy u. 32.
1053 Budapest, Magyar u. 36.
1138 Budapest, Turbina u. 8.
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 16.
Jogelõd(ök):
MULTIKONZULT-89. Pénzügyi és Könyvvizsgálói

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Zrt., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-004756/6. 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) FILEOPEN Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (1077 Budapest, Wesselényi
utca 32. félem. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 688012; adó-
száma: 12473472-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-
adó Kft., 1107 Budapest Mázsa tér 5–7. Levelezési cím:
1539 Bp., Pf. 630.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-002236/10. 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) VASI TRIÓMIX Ipari és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1148 Buda-
pest, Fogarasi út 41.; cégjegyzékszáma: 01 09 697620;
adószáma: 11312257-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Welther Károly u. 7.
9722 Perenye, Béke u. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági

Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-004544/8. 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) CENTER TRANSBAU Építõ-
ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõssé-
gû Társaság (rövidített elnevezése: CENTER TRANS-
BAU Kft.) (1067 Budapest, Csengery u. 71. fszt. 3.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 703184; adószáma: 12782141-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding
Elsõ Hazai Vagyonkezelõ ZRt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-000027/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KALÁR INVEST Gazdasági és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszá-
molás alatt (1036 Budapest, Galagonya u. 5.; cégjegyzék-
száma: 01 09 704189; adószáma: 12803288-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.
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A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-002184/21. 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) TRIDEX-BAU Építõipari Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (rövidített elnevezése: TRI-
DEX-BAU Kft.) (1039 Budapest, Czetz János u. 31.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 707926; adószáma: 12878750-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazda-
ság-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest, Ró-
zsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-003476/6. 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) ATI Info Center Kereskedelmi és
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1134 Buda-
pest, Bulcsú u. 15.; cégjegyzékszáma: 01 09 709576; adó-
száma: 12911378-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Jogelõd(ök):
ATI Info Center Kereskedelmi és Tanácsadó Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyon-

kezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-05-000415/33. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) T. O. F. Magyarország Marketing
és Médiarendszerek Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1138 Budapest, Váci út 186.; cégjegyzékszáma:
01 09 711808; adószáma: 12955086-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
T. O. F. Productions Marketing és Médiarendszerek

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1221 Budapest, Mária Terézia út 20–22. 5. em. 27.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER
Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-004850/9. 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) POLKOP Vagyonvédelmi és Biz-
tonsági Korlátolt Felelõsségû Társaság „v. a.” (1212
Budapest, Árpád u. 6/A 6. em. 55.; cégjegyzékszáma:
01 09 729428; adószáma: 13324216-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-006456/9. 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) Cafe Racer Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített el-
nevezése: Cafe Racer Kft.) (1046 Budapest, Sárpatak
utca 4. 5. em. 20.; cégjegyzékszáma: 01 09 730827; adó-
száma: 13351351-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgaz-
dász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., levelezési cím:
1364 Budapest, Pf. 87.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-006186/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Holistic Life Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1039 Budapest,
Pünkösdfürdõ út 52–54.; cégjegyzékszáma: 01 09 731795;
adószáma: 11893303-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-005088/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GT LIGET Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1172 Budapest,
Ferihegyi út 30.; cégjegyzékszáma: 01 09 732499; adószá-
ma: 13384650-2-42) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-
számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. l0/A fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-001178/20. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Safetech Systems Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1021 Buda-
pest, Hûvösvölgyi út 54. 5. ép.; cégjegyzékszáma:
01 09 736095; adószáma: 13455792-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1021 Budapest, Széher u. 69.
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
5.Fpk.01-07-004822/11. 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) „SPÁRTA” Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1239 Budapest,
Nagykõrösi u. 353.; cégjegyzékszáma: 01 09 866025; adó-
száma: 12909133-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2400 Dunaújváros, Verebély u. 4.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-005134/9. 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) BIO-HOUSE Építõ, Tervezõ és Ki-
vitelezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (1141 Budapest,
Álmos vezér park 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 866401;
adószáma: 13654812-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazda-
sági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6.,
levelezési cím: 1507 Bp., Pf. 139.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-06-006592/18. 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) BERLATON Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1183 Budapest,
Csaba utca 40.; cégjegyzékszáma: 01 09 868728; adószá-
ma: 13557959-2-43) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2340 Kiskunlacháza, Pipacs utca 73.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási ZRt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., 1364 Bp., Pf. 428.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-004315/12. 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) Agro-KSD Mezõgazdasági Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1064 Budapest, Vörösmarty u. 69–71.; cégjegyzékszáma:
01 09 871864; adószáma: 13338233-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
9028 Gyõr, Szabadi út 11. F ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,

Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-005714/6. 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) OBJEKTUM-ÕR Vagyonvédelmi,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1112 Budapest, Bodony u. 7.; cégjegyzékszáma:
01 09 875397; adószáma: 13828521-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgaz-
dász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., levelezési cím:
1364 Budapest, Pf. 87.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-000969/17. sz. végzése

felszámolás megindításának
közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 9. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) Agrárium 96 Termelõ, Szolgáltató és Ke-
reskedõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (1028 Budapest,
Piszke u. 32.; elõzõ székhelye: 2344 Dömsöd, Nagy-tanya;
fióktelepei: 2764 Tápióbicske, 0135/1. hrsz.; 2344 Döm-
söd, Nagy-tanya; 6344 Hajós, Külterület 1.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 886595; adószáma: 12171871-2-41) adós felszá-
molását fõeljárásként elrendelte.

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 Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000070/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LAXÉP Ingatlanközvetítõ és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7342 Mágocs,
Dózsa Gy. utca 84.; cégjegyzékszáma: 02 09 066032; adó-

száma: 11563790-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7342 Mágocs, József A. u. 26/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001217/12. 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) TERCILA Élelmiszer és Vegyes-
áru Kereskedelmi Betéti Társaság (6328 Dunapataj, Ba-
ross u. 22.; elõzõ székhelye: 2220 Vecsés, Fõ út 84.; cég-
jegyzékszáma: 03 06 114754; adószáma: 29077133-2-03)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DR. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000827/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FEMA-CITY Ingatlankezelõ Betéti
Társaság (6000 Kecskemét, Mária u. 8.; cégjegyzékszá-
ma: 03 06 114794; adószáma: 25262519-2-03) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8600 Siófok, Mikszáth K. u. 59.
7632 Pécs, Sztárai M. u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. III. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042636.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000357/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ZERMATT-KER Ipari és Kereske-
delmi Betéti Társaság (5600 Békéscsaba, Bessenyei
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u. 11/1.; cégjegyzékszáma: 04 06 004072; adószáma:
20865526-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000055/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) JOAMIT Kereskedelmi és Építõ-
ipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (5551 Csabacsûd,
József A. utca 1/A; cégjegyzékszáma: 04 09 006577; adó-
száma: 13424804-2-04) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Jogelõd(ök):
„JOAMIT” Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL

Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Bu-
dapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000126/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GANYMEDES Kereskedelmi, Ven-
déglátó és Szolgáltató Betéti Társaság (3533 Miskolc,
Benedek út 21. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 05 06 004730;
adószáma: 21291812-2-05) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-
moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000105/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) JÁRAND Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (3524 Miskolc, Kölcsey u. 25.
3. em. 8.; cégjegyzékszáma: 05 06 009392; adószáma:

20222446-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043611.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000085/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ZORA BONO Jelmezkivitelezõ,
Szolgáltató Betéti Társaság (3530 Miskolc, Petõfi u. 4.
1. em. 3.; cégjegyzékszáma: 05 06 012788; adószáma:
21365287-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
ZORA BONO Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-

moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000090/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KOVÁCS és TÁRSA Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (3526 Miskolc, Szeles
u. 80. F 2.; cégjegyzékszáma: 05 06 013663; adószáma:
21555426-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043611.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000083/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DÓKA Huzalfeldolgozó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (3963 Karcsa, Szabad-
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ság u. l5/A; cégjegyzékszáma: 05 09 000976; adószáma:
10499164-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
DÓKA Huzalhorganyzó és Feldolgozó Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3963 Karcsa, Táncsics u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043611.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000111/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) RAVENTRANS-HUNGÁRIA Fu-
varozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (3626 Hangony, Szabadság u. 41.; cég-
jegyzékszáma: 05 09 004456; adószáma: 11384582-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SOÓS és KOÓS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3663 Arló, Táncsics telep 28.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-

moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-08-000040/6. 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) O. K. T R A D E Szállító, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3536 Sajógalgóc, Szent István tér 21.; cégjegyzékszáma:
05 09 004874; adószáma: 11388191-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
O. K. T R A D E Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3434 Mályi, Madách I. u. 1.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Rényvénytársa-
ság, 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzék-
száma: 01 10 044074.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000041/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TIM-KO-TECH Építõipari Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3535 Miskolc, Kuruc u. 27. 9. em. 3.; cégjegyzékszáma:
05 09 013992; adószáma: 13653316-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1074 Budapest, Dob u. 61.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59., cégjegyzékszáma: 01 09 709122.

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000061/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 26. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „Huszár” Termeltetõ, Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (6725 Szeged, Szivárvány
u. 51. B ép. 1. em. 2.; cégjegyzékszáma: 06 06 002245; adó-
száma: 21644148-2-06) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6771 Szeged, Magyar u. 36.
6723 Szeged, Hüvelyk u. 2/A fszt. 1.

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000238/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „EXTING. NET” Ipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (6723 Szeged, Piroska tér 1. B ép.; cégjegyzékszá-
ma: 06 06 013188; adószáma: 21379864-2-06) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
„EXTING. NET” Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
Jogelõd(ök):
„MAJURO HOLDING” Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA

Szolgáltató Rt., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11.
IV. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000030/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) PADEJSKI 2005 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (6791 Szeged-Kiskundorozsma,
Bethlen G. u. 26.; cégjegyzékszáma: 06 06 014785; adószá-
ma: 22127639-2-06) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6724 Szeged, Kisteleki utca 1.
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Széchenyi utca 21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596. (A helyi kirendeltség címe: 6721 Sze-
ged, Tímár u. 7.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000107/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) V. G. TECH Építõipari Szolgáltató
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6750 Algyõ,
Sport u. 8.; cégjegyzékszáma: 06 06 015118; adószáma:
22222480-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
V. G. TECH Építõipari Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Hol-

ding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 63., cégjegyzékszáma:
06 09 002839.

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000084/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SYS Informatikai Rendszerház
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(6726 Szeged, Fõ fasor 16–20.; cégjegyzékszáma:
06 09 005929; adószáma: 11597038-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SYS Informatikai Rendszerház Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6723 Szeged, Róna u. 7.
6726 Szeged, Fõ fasor 16–20.
6722 Szeged, Ady tér 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: COOP Szeged

Kereskedelmi Regionális Zrt., 6721 Szeged, Szent István
tér 16., cégjegyzékszáma: 06 10 000275.

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000224/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ÉLÉSHALOM Kereskedelmi Kft.
„végelszámolás alatt” (6781 Domaszék, Tanya 1029.; cég-
jegyzékszáma: 06 09 006471; adószáma: 11875730-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ÉLÉSHALOM Kereskedelmi Kft.
Elõzõ székhelye(i):
6782 Mórahalom, Dózsa György u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petro-
zsényi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000089/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Vízmérõ Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6725 Szeged, Gõz
u. 7. fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 06 09 006699; adószáma:
11954594-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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Elõzõ székhelye(i):
6723 Szeged, Lomnici u. 33. fszt. 3.
6781 Domaszék, Bojárhalmi u. 54.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kirendelt-
ség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000125/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BURJÁN VISUAL Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6762
Sándorfalva, Rigó u. 19.; cégjegyzékszáma: 06 09 007681;
adószáma: 12747559-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-
kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi kiren-
deltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000530/16. 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) LITO-ART Építõipari Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6722 Szeged, Attila utca 17–19.; cégjegyzékszáma:
06 09 008872; adószáma: 13154329-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611. (A helyi ki-
rendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000469/22. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TYPO-ALFA Nyomda Szolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság

(6787 Zákányszék, Szegfû J. u. 74.; cégjegyzékszáma:
06 09 009298; adószáma: 13298687-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Horizont Holding
Tanácsadó Zrt., 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 76., cég-
jegyzékszáma: 06 10 000226.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000012/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Q-LOGISTIC Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (6723 Szeged, Vajda u. 5. A lház.
fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 06 09 010915; adószáma:
13830285-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kirendelt-
ség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000695/6. 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) CEB-Center Kereskedelmi Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár, Jancsár
köz 4.; cégjegyzékszáma: 07 09 005942; adószáma:
11601588-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Régi Jancsár út 44.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgaz-

dász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042004.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-06-000443/22. 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) Allbau-Consulting Tanácsadó,
Építõipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Fele-
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lõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 8.
fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 07 09 007178; adószáma:
11993647-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8060 Mór, Zrínyi M. u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgaz-

dász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042004.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000607/11. 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) SHAN SI Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (2400 Dunaújváros, Dózsa Gy.
u. 13. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma: 07 09 008999; adószá-
ma: 12929155-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását 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: 03 09 109743.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000622/10. 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) „TUMPEK ÉS TÁRSA 2005” Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (2400 Dunaújváros, Gandhi utca 2.; cégjegyzékszáma:
07 09 011205; adószáma: 13487928-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT
Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Buda-
pest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000089/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PIHENÉS SZIGETE Ingatlanfej-

lesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (8019 Székesfe-
hérvár-Börgönd, Kossuth Lajos utca 19.; cégjegyzékszá-
ma: 07 09 011573; adószáma: 13053307-2-07) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
FÉNYES KULCS Ingatlanfejlesztõ Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
PIHENÉS SZIGETE Ingatlanfejlesztõ Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8638 Balatonlelle, Rákóczi u. 159/K
3384 Kisköre, Kossuth L. utca 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000421/16. 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) DRYVIT-KING BAU Építõipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2427 Baracs, Meggyfa utca 3.; cégjegyzékszáma:
07 09 012131; adószáma: 13714325-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-
értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzék-
száma: 01 10 041596.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-06-000714/18. 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) STEEL GROUP XXI. Hulladékfel-
dolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (2400 Dunaújváros, Építõk útja 2. D ép. 1. em. 1.; cég-
jegyzékszáma: 07 09 012383; adószáma: 11791696-2-07)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2400 Dunaújváros, Építõk útja 2/D
7131 Mözs, Gyöngyvirág utca 10.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Buda-
pest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II. em. 21., cégjegyzékszá-
ma: 03 09 109743.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000415/8. 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) Hermann Windel Textilfestõ, -ki-
készítõ és Szolgáltató Betéti Társaság (9200 Moson-
magyaróvár, Alkotmány utca 13.; cégjegyzékszáma:
08 06 012490; adószáma: 22152411-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000055/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FORTAN-2000 Tanácsadó, Fordító
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9030 Gyõr, Kereknád utca 17.; cégjegyzékszáma:
08 09 008808; adószáma: 11999382-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT
CONTROLL Vagyonkezelõ Kft., 4625 Záhony, Szebecse
u. 4., cégjegyzékszáma: 08 09 007188.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000414/9. 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) ÉDES & TÁRSA MÉDIA Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9024 Gyõr, Lajta u. 26.; cégjegyzékszáma: 08 09 012127;
adószáma: 12708372-2-08) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BARON MÉDIA Energetikai Tanácsadó, Kereske-

delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1025 Budapest, Zöldkõ u. 27/C 1. em. 4.
2040 Budaörs, Szabadság út 14.
2030 Érd, Szabadság tér 11.
Jogelõd(ök):
BARON MÉDIA Energetikai Tanácsadó, Kereske-

delmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: City Invest Üzleti

Tanácsadó Kft., 1066 Budapest, Teréz körút 6., cégjegy-
zékszáma: 13 09 083631.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000298/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SHELLEY HOLDING Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4123 Hencida, Évakla 0158/6. hrsz.; cégjegyzékszáma:
09 09 009705; adószáma: 12540651-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SHELLEY HOLDING Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3104 Salgótarján, Frigyes krt. 56.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ

Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000122/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „T-COOP” Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (3300
Eger, Petõfi út 11.; cégjegyzékszáma: 10 06 020306; adó-
száma: 23211634-1-10) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„T-COOP” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénz-
ügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000106/4. 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) Galamb és Balázs Építõipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3300
Eger, Kerecsendi út 1057. hrsz.; cégjegyzékszáma:
10 06 025650; adószáma: 21868182-2-10) 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 Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000155/4. 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) VA-CSI 2004 Kereskedelmi Betéti
Társaság (3200 Gyöngyös, Erõmû u. 6. 4. em. 2.; cégjegy-
zékszáma: 10 06 025832; adószáma: 21947661-2-10) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000075/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „HÉSZ-KÖNYVELÕ” Számviteli
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végel-
számolás alatt” (3300 Eger, Sas út 94.; cégjegyzékszáma:
10 09 025801; adószáma: 13189541-2-10) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„HÉSZ-KÖNYVELÕ” Számviteli és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070784/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DRINK-SALON 95’ Kereskedelmi,
Vendéglátó és Szolgáltató Betéti Társaság (2500 Eszter-
gom, Kiss J. út 36.; cégjegyzékszáma: 11 06 007216; adó-
száma: 20962276-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Fióktelepe(i):
2521 Csolnok, Dági út 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénz-

ügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070078/9. 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) NYELV-SZÍNHÁZ Oktatási és
Mûvészeti Betéti Társaság (2921 Komárom, Mocsai
út 8.; cégjegyzékszáma: 11 06 008427; adószáma:
21566158-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT
CONTROLL Vagyonkezelõ Kft., 9026 Gyõr, Ady E.
u. l/B, cégjegyzékszáma: 08 09 007188.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070084/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) C-GÓTIKA Építõipari Szolgál-
tató Betéti Társaság (2536 Nyergesújfalu, Idom utca 8.
1. em. 7.; cégjegyzékszáma: 11 06 009106; adószáma:
21968866-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Buda-
pest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II. 21., cégjegyzékszáma:
03 09 109743.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070147/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SECURITY-HUNGÁRIA Bizton-
ságtechnikai, Vagyonvédelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság „végelszámolás alatt” (2509 Esztergom-
Kertváros, Damjanich út 5–10.; cégjegyzékszáma:
11 09 008022; adószáma: 12600528-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SECURITY-SYSTEM 2000 Biztonságtechnikai, Va-

gyonvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
SECURITY-HUNGÁRIA Biztonságtechnikai, Vagyon-

védelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Rt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 03 10 100225.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070079/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TUNINGAIR Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2500 Esz-
tergom, Repülõtér; cégjegyzékszáma: 11 09 008111; adó-
száma: 11180735-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2500 Esztergom, Repülõtér
1171 Budapest, Lemberg u. 91.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCO Vagyon-

kezelõ és Tanácsadó Kft., 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37.
fszt. 2., cégjegyzékszáma: 08 09 003091.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070736/13. 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) BOLL Építõipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Mártí-
rok út 88. 5. em. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 009368; adó-
száma: 13055309-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. utca 40.
VI/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070204/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BOLDOGHÁZI Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2518
Leányvár, Várdomb utca 2.; cégjegyzékszáma:
11 09 010903; adószáma: 13523257-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazda-
sági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6.
II. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 717900.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070023/11. 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) BirBer Vendéglátó és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2837 Vértesszõlõs,
Hegyalja utca 17.; cégjegyzékszáma: 11 09 011403; adó-
száma: 13078726-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2837 Vértesszõlõs, Hegyalja utca 17.
1031 Budapest, Kuzsinszky utca 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Rt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/l., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070119/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 25. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) HOLALÉ DECEMBER Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komá-
romi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 012201; adó-
száma: 11878276-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
EDELWEISS HUNGARY Termelõ és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1136 Budapest, Pannónia u. 11.
1141 Budapest, Mogyoródi út 84.
1022 Budapest, Törökvész u. 30. 3. em.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789. (A helyi ki-
rendeltség címe: 1037 Budapest, Zay u. 1–3., lev.-cím:
1388 Budapest, Pf. 51.)

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070090/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MAP-INVEST Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (2836 Baj, Tóvárosi út 31.
4. lház. 4. em. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 012592; adó-
száma: 13977278-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCO Vagyon-
kezelõ és Tanácsadó Kft., 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37.
fszt. 2., cégjegyzékszáma: 08 09 003091.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070804/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ABRAFAXE Lap és Könyvkiadó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2500 Esztergom, Kiss
János altábornagy út 84.; cégjegyzékszáma: 11 09 012623;
adószáma: 12666456-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1145 Budapest, Róna utca 207.
1132 Budapest, Kárpát u. 7/B
Nem bejegyzett székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Atttila u. 90.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B 2/17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070092/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PRO-LIBOM Építõipari és Szállít-
mányozási Korlátolt Felelõsségû Társaság (2509 Esz-
tergom-Kertváros, Eperjesi út Palapart 62.; cégjegyzék-
száma: 11 09 013243; adószáma: 13584908-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1195 Budapest, Zrínyi u. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGREEMENT

Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1114 Budapest,
Bocskai út 9. I. em. 5., cégjegyzékszáma: 01 09 719575.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070544/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Dunai Kikötõ és Hajózási, Kereske-
delmi és Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytár-
saság (2898 Kocs, Igmándi u. 1.; cégjegyzékszáma:
11 10 001594; adószáma: 12668805-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TOPOS Kereskedelmi és Szállítmányozási Részvény-

társaság
TOPOS Kamion Részvénytársaság
Jogelõd(ök):
TOPOS Kereskedelmi és Szállítmányozási Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1092 Budapest, Fe-
renc krt. 40. 2. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-07-000299/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 24. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) VÉDÉ Vagyonvédelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (3070 Bátonyterenye, Diák út 24.; cég-
jegyzékszáma: 12 06 004729; adószáma: 21838178-2-12)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

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 Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-08-000045/4. sz. végzése

felszámolás megindításának
közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MALOM CAFE Vendéglátó és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (3100 Salgótarján, Füleki út 56.; cégjegyzék-
száma: 12 09 003993; adószáma: 12910913-2-12) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

MALOM CAFE Vendéglátó 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 Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-08-000038/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ATUB Kereskedelmi, Építõipari
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3132 Nógrádmegyer, Petõfi u. 223.; cégjegyzékszáma:
12 09 004249; adószáma: 13139900-2-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett székhelye(i):

1066 Budapest, Teréz krt. 24. 2. em. 7.

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
2.Fpk.12-08-000036/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BENGÁL Mezõgazdasági Termelõ
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (3100 Salgótarján, Katona József utca 9.; cégjegy-
zékszáma: 12 09 005297; adószáma: 12236846-2-12) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2038 Sóskút, Szedliszkó dûlõ, hrsz.: 056/6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági

Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegy-
zékszáma: 12 09 001547.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-000223/7. 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) HOLLIA Szolgáltató Betéti Tár-
saság (2241 Sülysáp, Hunyadi u. 37.; cégjegyzékszáma:
13 06 023781; adószáma: 24585721-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gaz-
dasági, Mûszaki Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ
u. 3., cégjegyzékszáma: 01 09 160583.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-000350/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CONDOR’99 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (2013 Pomáz, Orlovácz
utca 15.; cégjegyzékszáma: 13 06 035454; adószáma:
20579676-2-13) 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.
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A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-000239/5. 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) FABOR Vendéglátóipari, Szolgál-
tató és Kereskedelmi Betéti Társaság (2038 Sóskút, Baj-
csy-Zsilinszky utca 23.; cégjegyzékszáma: 13 06 048166;
adószáma: 21584288-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Fióktelepe(i):
2040 Budaörs, Szabadság u. 28.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedel-

mi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest,
Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-002241/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SALAZAR és Társa Mûvészeti Ke-
reskedelmi Betéti Társaság (2766 Tápiószele, Valéria
út 26.; cégjegyzékszáma: 13 06 050022; adószáma:
28921039-1-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vállal-
kozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest,
Jeszenák János u. 59., cégjegyzékszáma: 01 09 067624.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-002137/8. 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) VANEK’69 Szolgáltató és Kereskedelmi
Betéti Társaság (2113 Erdõkertes, Bagoly u. 14.; cégjegy-
zékszáma: 13 06 056481; adószáma: 20939977-2-13) adós
felszámolását 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
11.Fpk.13-07-002327/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ISA-PRODUKT Személy és Teher-
szállító Korlátolt Felelõsségû Társaság (2117 Isaszeg,
Szentgyörgy puszta; cégjegyzékszáma: 13 09 074131;
adószáma: 12203073-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26., cég-
jegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-000157/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „V + V” Vagyonvédelmi, Szolgál-
tató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2700 Cegléd, Rét u. 16.; cégjegyzékszáma: 13 09 074889;
adószáma: 12244300-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Telephelye(i):
2700 Cegléd, Széchenyi u. 49.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BUDAPEST IN-

VESTMENT Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037
Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10 041755.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-002378/8. 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) PROMOWEAR KERESKE-
DELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2013 Pomáz, Táncsics M. u. 20.; cégjegyzék-
száma: 13 09 089975; adószáma: 11993290-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként 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 Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-002622/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PIR-TÓ Baromfifeldolgozó és Érté-
kesítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (2213 Monori-
erdõ, Csillag u. 35.; cégjegyzékszáma: 13 09 090155; adó-
száma: 12783283-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Fióktelepe(i):
2730 Albertirsa, 4. sz. fõút 55. km-szelvény, hrsz. 0117/2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedel-

mi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest,
Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-002486/6. 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) HASBARÁT Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2316 Tököl,
Kodály Zoltán utca 36.; cégjegyzékszáma: 13 09 099562;
adószáma: 13306447-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Fióktelepe(i):
1075 Budapest, Asbóth u. 19.
1039 Budapest, Boglár u. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-

ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-002259/7. 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) PAR-MÉ Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2011 Budakalász,
Szentendrei út 14.; cégjegyzékszáma: 13 09 107791; adó-
száma: 13509561-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1158 Budapest, Késmárk u. 16. 1. ép. 3. em. 37.
2011 Budakalász, József Attila út 47.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST
Vagyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
VI. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-002252/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PASSZ 1149 Ingatlanhasz-
nosító és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2030 Érd, Páva utca 39.; ELÕZÕ SZÉKHELYEI: 1034
Budapest, Bécsi út 126–128.; 2000 Szentendre, Sztravodai
út 6.; cégjegyzékszáma: 13 09 109714; adószáma:
13543475-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Jogelõd(ök):
PASSZ 1149 Ingatlanhasznosító és Vagyonkezelõ Be-

téti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST

Vagyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
VI. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000489/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BÍR-BAU Építõipari Szolgáltató
Betéti Társaság (8707 Pusztakovácsi, Szetsey tanya; cég-
jegyzékszáma: 14 06 307043; adószáma: 21869970-2-14)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett székhelye(i):
6200 Kiskõrös, Bajtárs utca 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000024/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 23. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Elektroszervíz ‘92 Szolgáltató
és Kereskedelmi Betéti Társaság (8600 Siófok, Kele
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utca 5.; cégjegyzékszáma: 14 06 307166; adószáma:
21922022-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):

8600 Siófok, Klapka utca 5.

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.14-07-000545/9. 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) ÉP-KÕ Szolgáltató és Keres-
kedelmi Betéti Társaság (7400 Kaposvár, Berzsenyi D.
utca 2. B ép. 3. em. 4.; cégjegyzékszáma: 14 06 307374;
adószáma: 22101903-2-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000549/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Zselic Hungária Kereskedelmi
Hûtõipari és Szállítmányozási Korlátolt Felelõsségû
Társaság „végelszámolás alatt” (7400 Kaposvár, Cseri
út 2.; cégjegyzékszáma: 14 09 304075; adószáma:
11964098-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):

Zselic Hungária Kereskedelmi Hûtõipari és Szállítmá-
nyozási Korlátolt Felelõsségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):

7474 Simonfa, Petõfi utca 9.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-
ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
út 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000043/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „HEGEDÛS ÜZLETHÁZ” Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámo-
lás alatt” (8840 Csurgó, Petõfi tér 1/A; cégjegyzékszáma:
14 09 304894; adószáma: 12798115-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„HEGEDÛS ÜZLETHÁZ” Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû 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.14-07-000501/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Farkas és Farkas Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7561 Nagybajom, Fõ utca 195.; cégjegyzékszáma:
14 09 305329; adószáma: 12759402-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3063 Jobbágyi, Felszabadulás út 58.
7400 Kaposvár, Városház utca 1.
Nem bejegyzett székhelye(i):
7400 Kaposvár, Városház u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
körút 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000385/4. 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) „MARCZI RÓMEÓ ÉS TÁR-
SAI” Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társa-
ság (4400 Nyíregyháza, Egyház u. 7. 2. em. 14.; cégjegy-
zékszáma: 15 03 010388; adószáma: 21924660-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 20. 8. em. 68.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001582/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „PRIVÁT K+K” Szolgáltató
Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Zrínyi Ilona u. 8–10.
IV/13.; cégjegyzékszáma: 15 06 081009; adószáma:
25642856-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000386/4. 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) „CADAVESZ” Tervezõ, Építõ,
Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (4400
Nyíregyháza, Fazekas J. tér 3. II/16.; cégjegyzékszáma:
15 06 082652; adószáma: 25660412-2-15) adós fizetés-
képtelenségét 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
1.Fpk.15-08-000438/4. 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) „Varga és társa” Kereskedelmi Betéti
Társaság (4471 Gávavencsellõ, Széchenyi u. 51.; cégjegy-
zékszáma: 15 06 087484; adószáma: 20676584-2-15) adós

fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DRAGIRA Kereskedelmi Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
FOL Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4471 Gávavencsellõ, Rakovszki u. 7.
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
23.Fpk.15-08-000338/4. 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) LAJUR-21 Kereskedelemi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 9.; cégjegyzékszáma: 15 06 088953; adószáma:
21094543-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Gagarin út 22.
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.15-08-000381/4. 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) KUNT-ZSAN-TRADE Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Család u. 74.; cégjegyzékszáma: 15 06 091636; adószáma:
21778933-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NORTHBAIKAL-TRADE Kereskedelmi és Szolgál-

tató Betéti Társaság
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.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000384/4. 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) CARAVAN M&A-TRADE Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyír-
egyháza, Fazekas J. tér 5. V. em. 41.; cégjegyzékszáma:
15 06 091754; adószáma: 21800056-2-15) adós fizetés-
képtelenségét 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
23.Fpk.15-08-000287/4. 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) RASSWAY-TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Fonó
u. 9.; cégjegyzékszáma: 15 06 091756; adószáma:
21800070-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válság-
kezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cég-
jegyzékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe:
4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-000442/4. 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) BREACH STONE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4431 Nyíregyháza-Sóstó-
fürdõ, Hattyú u. 4.; cégjegyzékszáma: 15 06 092157; adó-
száma: 21842023-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000388/4. 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) Mokán és Társa Kereskedelmi
Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Acél u. 2.; cégjegy-
zékszáma: 15 06 092300; adószáma: 21866506-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000387/4. 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) IRANNA-21 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 092496; adószáma: 21905560-2-15)
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
23.Fpk.15-08-000458/4. 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) OKTIMA 2004 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõlõskert
út 19.; cégjegyzékszáma: 15 06 093350; adószáma:
22133397-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000382/4. 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) Amazon-Exotic Kereskedelmi
Betéti Társaság (4354 Fábiánháza, Zöldfa u. 25.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 094119; adószáma: 21373370-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1204 Budapest, Damjanich u. 7.
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
1.Fpk.15-08-000437/4. 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) KM-TREND Építõipari és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregy-
háza, Simai u. 9.; cégjegyzékszáma: 15 09 064406; adó-
száma: 11496614-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000221/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) IMPERIAL SYSTEM Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4244 Újfehértó, Széchenyi út 168.; cégjegyzékszáma:
15 09 070552; adószáma: 12960138-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
RYDER RALLY TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6400 Kiskunhalas, Mészáros L. utca 6.

1076 Budapest, Thököly u. 34.
1039 Budapest, Boglár u. 2. 4. em. 23.
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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000422/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ROLAND ABC Kereskedelmi Be-
téti Társaság (5232 Tiszabõ, Néphadsereg u. 3.; cégjegy-
zékszáma: 16 06 003370; adószáma: 26046758-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000134/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BAGI + FEKETE Építõipari és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság (5008 Szolnok, Benedek E.
út 24.; cégjegyzékszáma: 16 06 006561; adószáma:
20377113-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MHZ Pénzügyi Ta-
nácsadó Szolgáltató Kft., 5000 Szolnok, Szabadság tér 2.
A ép. I. em. 10., cégjegyzékszáma: 16 09 001795.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000126/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GULYÁS és Társa Faipari és Szol-
gáltató Betéti Társaság (5430 Tiszaföldvár, Kossuth
út 227.; cégjegyzékszáma: 16 06 007647; adószáma:
21023109-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
1. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000119/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Húsmarha Állattenyésztõ és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámo-
lás alatt” (5350 Tiszafüred, Fõ út 1.; cégjegyzékszáma:
16 09 007036; adószáma: 12923355-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Húsmarha Állattenyésztõ és Kereskedelmi Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
1074 Budapest, Dohány utca 92. I. em. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS

Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000453/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) JÁSZTHERM Faipari, Vendéglátó
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5055 Jászladány, Nagytemetõ út 5.; cégjegyzékszáma:
16 09 007891; adószáma: 13298553-2-16) 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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000088/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) UNI-HUMÁN-FIX Munkaerõ Köz-
vetítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (5310 Kisújszál-
lás, Jókai u. 23/A; cégjegyzékszáma: 16 09 008316; adó-

száma: 13498382-2-16) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-
rec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanácsadó
Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzék-
száma: 01 09 077793.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000033/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Th. & G. Építõ és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (5430 Tiszaföldvár, Tó-
part út 8.; cégjegyzékszáma: 16 09 009226; adószáma:
12158540-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
2096 Üröm, Külsõ Bécsi út 1.
2310 Szigetszentmiklós, Borz u. 22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-

rec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanácsadó
Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzék-
száma: 01 09 077793.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-08-000019/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) JEGENYÉS PARK Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7056 Szed-
res 068/4. hrsz.; cégjegyzékszáma: 17 06 006646; adószá-
ma: 22225531-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Vörös és társa Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8041 Csór, Alsótabán u. 12. A ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT

Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Buda-
pest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.
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A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000293/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ATP PAKS Gép- és Acélszerke-
zet-gyártó Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7030 Paks, Tolnai út 2.; cégjegyzékszáma: 17 09 005365;
adószáma: 13521248-2-17) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000223/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Stircz és Társa Építõipari Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7081 Simontornya, Könyök u. 17.; cégjegyzékszáma:
17 09 005725; adószáma: 13802448-2-17) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-08-000052/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CARA Hungary Acélszerkezet
Gyártó és Innovációs Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7200 Dombóvár, Kórház utca 7. A ép.; cégjegyzékszáma:
17 09 005752; adószáma: 12710263-2-17) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Távirda utca 2. A ép.
8000 Székesfehérvár, Sár u. 1. 1. em. 1.
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 Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000462/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MAAREN SHADOWS I. S. B. S.
Szolgáltató B. T. (8200 Veszprém, Március 15. u. 1.
A lház. 1. em. 6.; cégjegyzékszáma: 19 06 508427; adószá-
ma: 20696960-2-19) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2220 Vecsés, Telepi út 1.
2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc u. 74/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020078/12. 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) DIAMANT-KOMPLEX Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (8900 Zalaegerszeg, Egerszeghegy 11/A; cégjegy-
zékszáma: 20 09 061793; adószáma: 11348092-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 46.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020386/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KÉT F. Kereskedelmi és Szolgáltató
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (8756 Kisrécse, Kossuth u. 8.; cégjegyzékszáma:
20 09 064413; adószáma: 11946968-2-20) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István körút 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.
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A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020051/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PANNON PREVENTÍV Biztosítás-
közvetítõ és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8900 Zalaegerszeg, Eötvös utca 1–3. 1. em. 3.; cégjegy-
zékszáma: 20 09 065773; adószáma: 13023788-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

Az ADVOCAT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Cg.:
[01 09 883587]; 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.) mint a
DIÓSGYÕRI FOGAZÓÜZEM Gépipari Gyártó és
Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [05 09 000397]; 3533 Mis-
kolc, Kerpely A. u. 1.) kijelölt felszámolója nyilvánosan,

pályázat útján

értékesíti a felszámolás alatt álló társaság alábbi vagyon-
tárgyait:

– 2 db GILDEMEISTE NC eszterga 500 000 Ft.
Az eladóval szembeni hitelezõi követelések vételárába

történõ beszámítására nincs lehetõség. A felszámoló a va-
gyontárgyakhoz kapcsolódóan kellékszavatosságot nem
vállal. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy
az egyes vagyontárgyakra nézve a pályázati kiírást részben
visszavonja.

Pályázatokat a felszámoló postacímére (3526 Miskolc,
Hatvanötösök útja 1. fszt. 2.), vagy személyesen az
ADVOCAT Kft., 3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 1.
fszt. 2. sz. alatti irodájában kell benyújtani a Cégközlöny-
ben való közzétételtõl (2008. május 15.) számított 15. nap
12 óráig. A pályázati borítékra kérjük ráírni: ,,DIÓSGYÕ-
RI FOGAZÓÜZEM Kft. f. a. pályázat” jeligét. A pályázat
bontására a pályázati határidõ lejáratát követõen 15 napon
belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A pályázat elbírá-
lása és a pályázók értesítése a pályázat bontását követõ
15 napon belül történik meg.

A pályázaton az vehet részt:
– aki a „DIÓSGYÕRI FOGAZÓÜZEM Kft. f. a. pályá-

zat bánatpénz” közleménnyel a becsérték 10%-ának meg-
felelõ bánatpénzt a felszámoló 11734004-20406415 szá-

mú OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számlára, a banki átutalá-
si napokat is figyelembe véve befizette úgy, hogy az legké-
sõbb a pályázati határidõ lejártakor minden kétséget kizá-
róan igazolva legyen, vagy személyesen a társaság házi-
pénztárába, a felszámoló irodájában (3526 Miskolc, Hat-
vanötösök útja 1. fszt. 2.) a pályázati határidõ lejártáig
befizet;

– aki legalább 60 napi ajánlati kötelezettséget vállal;
– aki a kialakult vételár megfizetésére 8 banki napon

belüli teljesítést vállal.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlat-

tevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, amelynek
feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a részt-
vevõkkel a felszámoló ismerteti. A pályázattal kapcsolat-
ban további információk szerezhetõk Szarka Norbert fel-
számolóbiztostól a 06 (20) 320-7332-es telefonszámon.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályá-
zatot, ártárgyalást, annak sikertelensége esetén megfelelõ
ajánlat hiányában, bármelyik szakaszában a teljes, vagy az
egyes vagyontárgyak tekintetében eredménytelennek nyil-
vánítsa és lezárja. Ezen jogcímen sem az eladóval, sem a
pályázatot kiíró felszámolóval szemben semmilyen igény
nem érvényesíthetõ.

A FACTOR Kft. (Cg.: [01 09 269929]; 1031 Budapest,
Kazal u. 65.) mint a BEST-KONF Konfekcionáló Kft.
„f. a.” (Cg.: [08 09 003951]; 9021 Gyõr, Sarkanyú köz 5.)
felszámolója, Filip György felszámolóbiztos

pályázati úton

hirdeti meg az adós szervezet 284/121. hrsz. (828 m2 terü-
letû), 284/122. hrsz. (675 m2 területû) és a 284/123. hrsz.
(675 m2 területû), természetben Ásványráró, Petõfi S. ut-
cában található „kivett beépítetlen terület” megnevezésû
ingatlan tulajdonait.

Az ingatlanok irányára:
284/121. hrsz.: 1 400 000 Ft + 20% áfa.
284/122. hrsz.: 1 100 000 Ft + 20% áfa.
284/123. hrsz.: 1 100 000 Ft + 20% áfa.

Részvételi feltételek:
– a részletes pályázati feltételeket tartalmazó ismertetõ

tartamának megismerése, illetve az abban foglaltak tudo-
másul vétele (az ismertetõ 5000 Ft + 20% áfa összegért
megvásárolható),

– a megjelölt bruttó irányár 10%-ának bánatpénz-
ként történõ befizetése a felszámoló MKB Rt.-nél vezetett
– elkülönített – bankszámlájára: 10300002-20362559-
70073285, FACTOR Kft. nevére, hivatkozással a BEST-
KONF Kft. „f. a.”-ra, a pályázat beadásának határidejéig
beérkezõen és ennek igazolása a pályázati anyagban,
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– a pályázatnak tartalmaznia kell a vevõ nevét, címét,
gazdasági társaság esetén cégkivonatát, a cégjegyzésre jo-
gosult(ak) aláírási címpéldányát,

– a pályázatnak tartalmaznia kell egyértelmûen a vétel-
ár összegét, a fizetés módjának és határidejének határozott
megjelölését,

– egyúttal nyilatkozatot arról, hogy pályázó ajánlatát a
benyújtási határidõtõl számított 90 napig fenntartja.

A pályázatot zárt borítékban ,,BEST-KONF Kft. f. a.
PÁLYÁZAT” megjelöléssel, írásban, személyesen vagy
postai úton kell eljuttatni a felszámoló címére: Budapest
XIV., Besnyõi u. 13. 9–15 óráig, vagy postacímére: 576
Budapest, Pf. 52.

A pályázat benyújtásának határideje: a Cégközlönyben
történõ megjelenést (2008. május 15.) követõ 15. nap
15 óráig beérkezõen.

Személyesen történõ beadásról a felszámoló átvételi el-
ismervényt ad ki.

A pályázat bontása a beérkezést követõ 10 napon belül,
közjegyzõ jelenlétében történik.

A felszámoló a közjegyzõi bontást követõen 10 napon
belül értékeli a pályázatokat és az értékelés eredményérõl
a pályázókat írásban értesíti.

A közel azonos pályázatokat benyújtók között nyilvá-
nos ártárgyalást folytat a felszámoló, fenntartva azon jo-
gát, hogy nem megfelelõ pályázatok esetén a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.

Az eredménytelen pályázók részére a felszámoló a befi-
zetett bánatpénz összegét az eredmény kihirdetését követõ
8 napon belül visszautalja.

A bánatpénz nem kamatozik, de költség sem kerül fel-
számításra, a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra
kerül.

Az elõvásárlásra jogosultak a pályázat leadásának ha-
táridejéig jelenthetik be elõvásárlási szándékukat a
Cstv.-ben meghatározott módon és feltételekkel, jogosult-
ságuk igazolásával együtt.

Információ: Hegegy Annamária felszámolótól kapható
a 06 (1) 252-3576-os telefonszámon.

A KERSZI Zrt. (Cg.: [01 10 041640]; 1135 Budapest,
Csata u. 11.) mint a Békés Megyei Bíróság által a Szarka
és Társai Kft. „f. a.” (Cg.: [04 09 004274]; 5510 Déva-
ványa, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

keretében meghirdeti a Szarka és Társai Kft. „f. a.” Déva-
ványa, külterület, hrsz.: 01224. alatti ingatlanát.

A pályázat benyújtásának határideje: a jelen hirdetmény
Cégközlönyben történt közzétételét (2008. május 15.) kö-
vetõ 15. nap 9 óra.

A pályázat benyújtásának helye: KERSZI Zrt., 1135 Bu-
dapest, Csata u. 11.

A pályázat bontásának ideje: a jelen hirdetmény Cég-
közlönyben történõ megjelenését követõ 15. napon 10 órai
kezdettel (munkaszüneti nap esetén az azt követõ munka-
napon ugyanabban az idõben) közjegyzõ jelenlétében.

A ingatlan irányára: nettó 10 000 000 Ft, mely tartal-
mazza az ingatlanon található felépítményt is.

A fordított adózás szabályai miatt az áfafizetési kötele-
zettség a vevõt terheli.

Az ingatlanon 3 000 000 Ft értékû idegen tulajdonú be-
rendezés található, melynek értékét az irányár nem tartal-
mazza.

A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámo-
ló kellékszavatosságot nem vállal.

A pályázati bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a
Szarka és Társa Kft. „f. a.” Szeghalom és Vidéke Takarék-
szövetkezetnél vezetett 54000038-11021326 számú bank-
számlájára kell befizetni.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak megtekinthetõk
elõzetes egyeztetést követõen a helyszínen.

A pályázaton való részvétel feltételei:
– A pályázó adatait, az ajánlott vételárat és a fizetési

feltételeket tartalmazó írásbeli ajánlat benyújtása 2 pél-
dányban, zárt borítékban.

– A pályázaton részt vevõ jogi személynek (vállalkozó-
nak) 1 hónapnál nem régebbi cégkivonata, az eljárásra vo-
natkozó jogosultságát igazoló okirat bemutatása.

– A vevõnek igazolnia kell a vételár rendelkezésre állá-
sát, erre a célra elkülönített számlakivonat csatolásával.

– A bánatpénz megfizetésének igazolása.
– Az ajánlati kötöttség vállalásainak idõpontját tartal-

mazó nyilatkozat.
– Az eladó kellékszavatossága, illetve garanciájára tel-

jes körû kizárására vonatkozó tudomásulvételének írásbeli
nyilatkozata.

A pályázatot nyert vevõ köteles a teljes vételárat 30 na-
pon belül a készítésre került adásvételi szerzõdésben meg-
határozottak szerint megfizetni. Ha ezt elmulasztja, a bá-
natpénz összegét elveszíti. A bánatpénz összege a vételár-
ba beszámít. A vagyon átadása (birtokba és tulajdonba
adása) a teljes vételár szerzõdés szerinti megfizetése ese-
tén a szerzõdésben foglaltak szerint kerül sor.

A pályázaton részt vevõ, de nem nyertes pályázóknak a
bánatpénzt a felszámoló visszautalja.

A pályázat eredményének kihirdetésére, a pályázat be-
nyújtásának helyszínén a következõ munkanapon 11 órai
kezdettel kerül sor. Ha több megfelelõ, közel azonos érté-
kû pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyil-
vános ártárgyalást tart.

A felszámoló fenntartja jogát, hogy megfelelõ ajánlat
hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Az elõvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános pályá-
zat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a végle-
gesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról
nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása ér-
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dekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét ar-
ra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályá-
zatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

További felvilágosítást ad: Schenker Tamás felszámoló
a 06 (1) 231-0053-as telefonszámon.

A PK-ECONO Kft. (Cg.: [01 09 680225]; 1134 Buda-
pest, Klapka u. 6.) mint a Fõvárosi Bíróság kijelölt felszá-
molója,

nyilvános pályázat

keretében meghirdeti a Wyrcsaft Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 723854]; 1034 Budapest, Bécsi út 60.) tulajdoná-
ban lévõ nem forgalomképes, mûködésképtelen Volkswa-
gen LT 35. 2.5 TDI típusú gépjármûvet. A jármûnek törzs-
könyve nincs, a motor hiányos, javításra szorul, a ka-
rosszéria két oldalt sérült.

Irányár: nettó 1 000 000 Ft.
A fordított adózás szabályai miatt az áfa fizetése a vevõt

terheli.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. május 26. 9 óra.

A pályázat benyújtásának helye: PK-ECONO Kft.,
1134 Budapest, Klapka u. 6.

A pályázat bontásának ideje: 2008. május 26. 10 óra.
A pályázati bánatpénz az ajánlati ár 5%-a, melyet a

PK-ECONO Kft. felszámoló elkülönített számlájára
kérjük befizetni, KDB Bank: 13597539-12302010-
00026056.

A megvásárlásra felkínált eszközért a felszámoló kel-
lékszavatosságot nem vállal.

A vagyontárgy megtekinthetõ a felszámolóval történt
elõzetes egyeztetést követõen.

A vevõ köteles a teljes vételárat 15 napon belül megkö-
tendõ adásvételi szerzõdésben meghatározottak szerint
megfizetni. Ha ezt a vevõ elmulasztja, a bánatpénz össze-
gét elveszti. A bánatpénz összege a vételárba beszámít, a
nem nyertes pályázónak visszafizetésre kerül. Az ingóság
birtokba és tulajdonba adására a teljes vételárnak a szerzõ-
dés szerinti megfizetése esetén kerül sor.

A pályázaton való részvétel feltételei:
– A pályázó adatait, a vételárat és a fizetési feltételeket

tartalmazó írásbeli ajánlat benyújtása.
– A pályázaton részt vevõ jogi személynek 1 hónapnál

nem régebbi cégkivonattal, és az eljárásra való jogosultsá-
gát igazoló okirattal kell rendelkeznie.

– A vevõnek igazolnia kell továbbá, hogy a vételár erre
a célra elkülönített számlán rendelkezésre áll.

– A bánatpénz megfizetésének igazolása.

– Az eladó kellékszavatossága, illetve garanciája teljes
körû kizárására vonatkozó írásbeli tudomásulvételének
nyilatkozata.

– Az ajánlati kötöttség vállalásának idõpontját tartal-
mazó nyilatkozat.

A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül
sor, melyrõl jegyzõkönyv készül.

A pályázat eredményének kihirdetésére a bontás napját
követõ munkanapon 11 órakor kerül sor. Ha több megfele-
lõ, azonos értékû pályázat érkezik, a felszámoló a pályá-
zók között nyilvános ártárgyalást tart.

A felszámoló fenntartja a jogát, hogy megfelelõ áraján-
lat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Az elõvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános pályá-
zat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a végle-
gesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról
nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása ér-
dekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét ar-
ra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályá-
zatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

További felvilágosítást ad: Schenker Tamás felszámo-
lóbiztos a 06 (1) 231-0053-as telefonszámon.

Az AGRO-ALBA Szolgáltató Zrt. (Cg.: [01 10 043170];
1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. IV. 2.) mint a Fõvá-
rosi Bíróság 12. Fpk. 01-06-004690/10. számú végzésével
a LIVODA Szeszipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
„f. a.” (Cg.: [01 09 736462]; 1107 Budapest, Szállás
u. 16/B II. 35.) kijelölt felszámolója (képviseli: Gulyástót
Edit felszámolóbiztos) a folyamatban lévõ felszámolási el-
járás keretében

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet
alábbi vagyonát:

A VPOP tompai vámraktárában található, korábban le-
foglalt, henger alakú mûanyag tartályban, üvegekben tá-
rolt, különbözõ alkoholtartalmú és különbözõ mennyiségû
szeszes folyadékok. Részletes lista megtekinthetõ a felszá-
moló székhelyén.

Az alkoholtermékek megvásárlására csak a Jövedéki
törvény elõírásai által meghatározott engedéllyel rendel-
kezõk pályázhatnak. A jövedéki adó megfizetési kötele-
zettség is vevõt terheli. A vevõnek kell gondoskodnia a va-
gyon elszállításáról.

Pályázati irányár: 1 000 250 Ft.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A megajánlott vételár összegének 10%-át kitevõ bá-

natpénz megfizetése a felszámoló AGRO-ALBA Zrt.
HBW Express Takarékszövetkezetnél vezetett 16200010-
63474093 számú alszámlájára.
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– A bánatpénz a vételárba beszámításba kerül, ered-
ménytelen pályázat esetén 8 napon belül a pályázó részére
visszautalásra kerül.

– A vételárba történõ beszámítást a törvény kizárja.
– A pályázatot (az ajánlott vételár és fizetési mód meg-

jelölésével) legkésõbb jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl (2008. május 15.) számított 15. napon
12 óráig postai úton vagy személyesen kell leadni egy ere-
deti és egy másolati példányban az AGRO-ALBA Zrt.,
1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. IV. 2. sz. alatti cí-
mére.

– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a boríté-
kon kérjük feltüntetni: „LIVODA Kft. f. a. pályázat”.

– Az ajánlatnak tartalmaznia kell jogi személynél és
gazdasági társaságnál a pályázó nevét, székhelyét, 30 nap-
nál nem régebbi hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jo-
gosult tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott
bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vál-
lal, a vételár fedezetének igazolását.

Magánszemélynél az ajánlatnak tartalmaznia kell nevét,
címét, személyi adatokat, azonosításra alkalmas további
adatokat, a megajánlott bruttó vételárat, a vállalt fizetési
feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 na-
pos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazo-
lását.

– A pályázatok bontásáról közjegyzõ jelenlétében, a
pályázati leadási határidõ lejárta után 15 napon belül kerül
sor, amelyrõl jegyzõkönyv készül.

– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 3 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.

– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogo-
sultságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat
benyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a felszámolónak.

Az eljárásban a kiíróval szemben sem kártérítési, sem
kártalanítási igény nem érvényesíthetõ. A felszámoló
fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot (megfelelõ
pályázat hiányában) eredménytelennek nyilvánítsa, és új
pályázatot írjon ki.

A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló ártárgyalást
tart, amennyiben a megajánlott vételárak közötti eltérés
10%-on belül van. Ennek helyérõl, idejérõl, szabályairól
írásban értesíti az ajánlattevõket.

Bõvebb tájékoztatást nyújt Gulyástót Edit felszámoló-
biztos munkanapokon 9–15 óra között a 06 (1) 354-0985,
06 (1) 354-0986, vagy 06 (20) 403-9412-es telefonszá-
mokon.

A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó
Zrt. (Cg.: [01 10 045659]; székhely: 1092 Budapest,
Ferenc krt. 40.; levelezési cím: 7603 Pécs, Pf. 121) a
PROTON GENIUS Építõipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [09 09 014079]; szék-
helye: 4028 Debrecen, Kassai u. 28. I. 122.) Pest Me-

gyei Bíróság 8. Fpk. 13-07-001653. számú végzésével
kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tu-
lajdonát képezõ

– Fiat Ducato 2.0 JTD Combi típusú, dízel gép-
jármûvet, forg.-i rendszáma: JXK-760, 9 személyes,
alvázszáma: ZFA24400007673183, motorszáma:
RHV10DYTR3011017, gyártási év: 2005.

Irányár: 4 000 000 Ft + áfa (négymillió Ft + áfa),
– Fiat Ducato 2.0 JTD 15 Pick Up típusú, dízel gép-

jármûvet, forg.-i rendszáma: JYC-396, 7 személyes, al-
vázszáma: ZFA24400007621296, motorszáma:
RHV10DYTR3000713, gyártási év: 2005.

Irányár: 3 300 000 Ft + áfa (hárommillió-háromszáz-
ezer Ft + áfa).

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-
latokat kér benyújtani, melyeket a TM-LINE Zrt., 1092
Budapest, Ferenc krt. 40.; 1450 Budapest, Pf. 136, vala-
mint a 7621 Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve 7603 Pécs,
Pf. 121 címekre vár ,,PROTON GENIUS Kft. f. a. vételi
ajánlat” megjelöléssel, kettõs zárt borítékban, személye-
sen vagy postai úton eljuttatni.

A pályázaton való részvétel feltétele az irányár
5%-ának bánatpénzként történõ befizetése az adós tár-
saság Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12072507-
00370600-00100009 számú bankszámlájára, legkésõbb a
pályázat benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a
pályázati anyagban. (A közlemény rovatban kérjük feltün-
tetni: PROTON GENIUS Kft. „f. a.” bánatpénz.)

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,
székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megaján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatko-
zatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttsé-
get vállal, a vételár fedezetének igazolását. A hirdetést fel-
adó a pályázók részére a kamatfizetést kizárja.

További információ a felszámoló szervezet munkatár-
sától Gacsó János felszámolóbiztostól a 06 (30) 934-9669,
valamint a 06 (1) 219-5444-es telefonszámokon kapható.
A részletes pályázati feltételeket és a vagyontárgyak leírá-
sát tartalmazó feltételfüzet a felszámoló szervezet buda-
pesti, valamint pécsi irodajában megtekinthetõ és 6000 Ft
bruttó áron megvásárolható.

Az ajánlatok benyútásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. má-
jus 15.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap 12 óra.
A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvéte-
lérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõen
15 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A be-
nyújtási határidõt követõ 30 napon belül a felszámoló az
ajánlatokat értékeli. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok
esetén a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart,
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melynek idejérõl, helyérõl, szabályairól és a befizetendõ
bánatpénz összegérõl a felszámoló az ajánlattevõket írás-
ban értesíti. Azonos értékû ajánlatnak minõsül, ha a meg-
adott vételárak közötti eltérés 10%-nál nem nagyobb.

A beszámítás lehetõségét az 1991. évi IL. tv. 49. §
(4) bekezdése kizárja.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [01 10 045659]; székhely: 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40.; levelezési cím: 7603 Pécs, Pf. 121) az IMMO-
INVEST 2001 Kft. „f. a.” (Cg.: [19 09 506133]; 8411
Veszprém-Kádárta, Vasút u. 36–38.), a Veszprém Megyei
Bíróság 4. Fkp. 19-05-000125. számú végzésével kijelölt
felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tu-
lajdonát képezõ, a Veszprémi Megyei Jogú Város Külterü-
leti Szabályozási Terv szerint vízvédelmi bázisnak minõ-
sített

– veszprémi, 2637. hrsz. alatt nyilvántartott, „beépítet-
len terület” megnevezésû, 753 m2 alapterületû, természet-
ben Veszprém, 2637. hrsz. alatt található ingatlant,

– veszprémi, 2639. hrsz. alatt nyilvántartott, „saját
használatú út” megnevezésû, 1203 m2 alapterületû, termé-
szetben Veszprém, 2639. hrsz. alatt található ingatlant,

– veszprémi, 0173/6. hrsz. alatt nyilvántartott „telep-
hely” megnevezésû, 6424 m2 alapterületû, természetben
Veszprém, 0173/6. hrsz. alatt található ingatlant.

Irányár: nettó 18 000 000 Ft.
A felszámoló kizárólag egyben kívánja értékesíteni az

ingatlanokat.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket a TM-LINE Zrt., 7621
Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve a 7603 Pécs, Pf. 121 cí-
mekre vár, ,,IMMO-INVEST Kft. f. a. vételi ajánlat” meg-
jelöléssel, kettõs, zárt borítékban, személyesen, vagy pos-
tai úton eljuttatni.

A pályázaton való részvétel feltétele a bruttó irányár
10%-ának megfelelõ összeg bánatpénzként történõ befize-
tése a felszámoló Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett
12072507-00370600-00100009 számú bankszámlájára,
legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig és ennek
igazolása a pályázati anyagban. (A közlemény rovatban
kérjük feltüntetni: IMMO-INVEST Kft. „f. a.” bánat-
pénz.)

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,
székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megaján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatko-
zatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttsé-
get vállal, a vételár fedezetének igazolását.

További információ Somogyi Ferenc felszámolóbiztos-
tól a 06 (30) 641-6871, valamint a 06 (72) 520-627-es tele-
fonszámokon kapható. A részletes pályázati feltételeket és
a vagyontárgy leírását tartalmazó feltételfüzet a felszámo-
ló szervezet budapesti és pécsi irodájában megtekinthetõ
és 5000 Ft bruttó áron megvásárolható.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. má-
jus 15.) számított 15. nap 12 óra. A felszámoló a szemé-
lyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt
állít ki.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõen
15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A be-
nyújtási határidõt követõ 30 napon belül a felszámoló az
ajánlatokat értékeli. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok
esetén a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart,
melynek idejérõl, helyérõl, szabályairól az ajánlattevõket
írásban értesíti. Azonos értékû ajánlatnak minõsül, ha a
megadott vételárak közötti eltérés 10%-nál nem nagyobb.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakért a felszámoló
kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megte-
kintett és megvizsgált állapotban veszi meg.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki. A felszámoló a Cstv. rendelkezései alapján a beszá-
mítást kizárja.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [01 10 045659]; székhely: 1092 Budapest, Fe-
renc krt. 40.; levelezési cím: 7603 Pécs, Pf. 121), a
BAU-PONT GM Építõipari és Kereskedelmi Kft.
„f. a.” (Cg.: [17 09 005335]; székhelye: 7020 Dunaföld-
vár, Szõlõskertek útja 4.) Tolna Megyei Bíróság 5. Fpk.
17-05-000150/4. számú végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tu-
lajdonát képezõ

Budapest 31487/3/A/14. hrsz. alatt nyilvántartott,
„tároló” megnevezésû, 33 m2 alapterületû, természetben
1149 Budapest, Répássy J. u. 10. földszinten található
ingatlant.

Irányár: nettó 6 000 000 Ft.
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A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-
latokat kér benyújtani, melyeket a TM-LINE Kft., 1092
Budapest, Ferenc krt. 40.; 1450 Budapest, Pf. 136, vala-
mint a 7621 Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve 7603 Pécs,
Pf. 121 címekre vár, ,,BAU-PONT GM Kft. f. a. vételi
ajánlat” megjelöléssel, kettõs, zárt borítékban, személye-
sen vagy postai úton eljuttatni.

A pályázaton való részvétel feltétele az irányár
5%-ának bánatpénzként történõ befizetése az adós társa-
ság Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett 12072507-00150213-
00100009 számú bankszámlájára, legkésõbb a pályázat
benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a pályázati
anyagban. (A közlemény rovatban kérjük feltüntetni:
BAU-PONT GM Kft. „f. a.” bánatpénz.)

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,
székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megaján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatko-
zatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttsé-
get vállal, a vételár fedezetének igazolását.

További információ a felszámoló szervezet munkatár-
sától dr. Horváth Szilárd felszámolóbiztostól a 06 (30)
660-1662, valamint a 06 (72) 520-627-es telefonszámokon
kapható. A részletes pályázati feltételeket és a vagyon-
tárgy leírását tartalmazó feltételfüzet a felszámoló szer-
vezet budapesti és pécsi irodájában megtekinthetõ, és
6000 Ft bruttó áron megvásárolható.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. má-
jus 15.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap 12 óra.
A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvéte-
lérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõen
15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A be-
nyújtási határidõt követõ 30 napon belül a felszámoló az
ajánlatokat értékeli.

Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén a felszámo-
ló értékesítési versenytárgyalást tart, melynek idejérõl, he-
lyérõl, szabályairól és a befizetendõ bánatpénz összegérõl
a felszámoló az ajánlattevõket írásban értesíti. Azonos ér-
tékû ajánlatnak minõsül, ha a megadott vételárak közötti
eltérés 10%-nál nem nagyobb.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [01 10 045659]; székhely: 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40.; levelezési cím: 7603 Pécs, Pf. 121) a PRINC Bel-
sõépítészeti Tervezõ és Kivitelezõ Kft. „f. a.” (Cg.:

[01 09 712840]; 1102 Budapest, Füzér u. 21/A), Fõvárosi
Bíróság 9. Fpk. 01-06-005270/8. számú végzésével kije-
lölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tu-
lajdonát képezõ

OPEL ASTRA VAN 1.6 típusú, benzines tehergépjár-
mûvet, gyártási év: 2000., forg. rsz.: HGV-211, érvényes
mûszaki vizsga: 2009. január 23-ig.

Irányár: bruttó 600 000 Ft (bruttó hatszázezer forint).
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket a TM-LINE Zrt., 1092
Budapest, Ferenc krt. 40.; 1450 Budapest, Pf. 136, vala-
mint a 7621 Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve 7603 Pécs,
Pf. 121 címekre vár „PRINC Kft. f. a. vételi ajánlat”
megjelöléssel, kettõs, zárt borítékban, személyesen, vagy
postai úton eljuttatni.

A pályázaton való részvétel feltétele az irányár
5%-ának bánatpénzként történõ befizetése az adós társa-
ság K&H Bank Rt.-nél vezetett 10400157-01504356-
00000000 számú bankszámlájára, legkésõbb a pályázat
benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a pályázati
anyagban. (A közlemény rovatban kérjük feltüntetni:
PRINC Kft. „f. a.” bánatpénz.)

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,
székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megaján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatko-
zatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttsé-
get vállal, a vételár fedezetének igazolását. A hirdetést fel-
adó a pályázók részére a kamatfizetést kizárja.

További információ a felszámoló szervezet munkatár-
sától Gacsó János felszámolóbiztostól a 06 (30) 934-9669,
valamint a 06 (1) 219-5444-es telefonszámokon kapható.
A részletes pályázati feltételeket és a vagyontárgy leírását
tartalmazó feltételfüzet a felszámoló szervezet budapesti,
valamint pécsi irodájában megtekinthetõ és 6000 Ft bruttó
áron megvásárolható.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. má-
jus 15.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap 12 óra.
A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvéte-
lérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõen
15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A be-
nyújtási határidõt követõ 30 napon belül a felszámoló az
ajánlatokat értékeli. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok
esetén a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart,
melynek idejérõl, helyérõl, szabályairól és a befizetendõ
bánatpénz összegérõl a felszámoló az ajánlattevõket írás-
ban értesíti. Azonos értékû ajánlatnak minõsül, ha a meg-
adott vételárak közötti eltérés 10%-nál nem nagyobb.

A beszámítás lehetõségét az 1991. évi IL. tv. 49. §
(4) bekezdése kizárja.
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A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

A NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Mû-
szaki Szolgáltató Kft. (Cg.: [01 09 268312]; székhelye:
1068 Budapest, Benczúr u. 8. I. 5.) mint a RÓZSAVÖL-
GYI Általános Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „f. a.”
(cégjegyzékszáma: [01 09 264557]; székhelye: 1194 Bu-
dapest, Hoffher Albert u. 2.; adószáma: [10847309-2-43])
kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a RÓZSAVÖLGYI Kft. „f. a.” tulajdo-
nában álló ingatlant:

1. vagyoncsoport:
Budapest XIX. ker., Iparos utcai telephely – kivett üzem

megnevezésû 1/1 tulajdoni hányadú (hrsz.: 168203/1. és
168203/2.) 17 298 m2 területen.

Irányár: 350 000 000 forint + áfa.
Az 1. vagyoncsoport esetében a bánatpénz mértéke a

bruttó irányár 10%-a.
Az 1. vagyoncsoportba tartozó 2 külön helyrajzi szá-

mon felvett ingatlanra kizárólag együttesen lehet ajánlatot
tenni.

A megvásárlásra felkínált ingatlanért az eladó kellék-
szavatosságot nem vállal, azt kifejezetten kizárja.

A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 15 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 ingatlant és 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 kö-
zött megtekinthetõ, illetve megvásárolható.

A pályázati ajánlatok érvényességének feltétele a bánat-
pénz elõzetes megfizetése a RÓZSAVÖLGYI Kft. „f. a.”
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
73600149-11111283 számú bankszámlájára. (A közle-
mény rovatban fel kell tüntetni: RÓZSAVÖLGYI Kft.
„f. a.” bánatpénz.) A bánatpénz akkor tekinthetõ megfize-
tettnek, ha azt az itt megadott bankszámlaszámon az aján-
lattételi határidõ elõtt 24 órával jóváírták. A bánatpénz
elõzetes megfizetését a pályázat 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 a pályázati feltételek és a
pályázati feltételfüzetben szereplõ adásvételi szerzõdés-
tervezet elfogadásáról, továbbá arról, hogy a vásárlásra jo-
gosult az adásvételi szerzõdést a felszámoló felhívására
5 naptári napon belül megköti. A pályázati ajánlatokban
60 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.

A pályázati ajánlatokat magyar nyelven, egy példány-
ban, a pályázóra való utalás nélküli, zárt borítékban,
„RÓZSAVÖLGYI Kft. f. a. – pályázat” jeligével ellátva,
dr. Walkshöfer Katalin budapesti közjegyzõ irodájában
(Budapest VI. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 65. II. 1.)
– személyesen, vagy kézbesítõ útján –

2008. május 30-án 8 óra 30 perctõl 9 óráig

lehet benyújtani. A pályázati ajánlatok átvételérõl a pályá-
zó 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 vehet-
nek.

A pályázatok értékelésére (eredményhirdetésre) 2008.
június 13-án 9 óra 30 perckor kerül sor a felszámoló szék-
helyén (Budapest VI., Benczúr u. 8. I. 5.). A felszámoló
minden pályázót írásban értesít, egyben a nyertes pályá-
zót/pályázókat értesíti az adásvételi szerzõdés megkötésé-
nek idõpontjáról.

Amennyiben a benyújtott legmagasabb ajánlati árat kö-
vetõ 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 hiányá-
ban a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot írhat ki.

Az értékesítésre meghirdetett eszközök elõzetes egyez-
tetés alapján tekinthetõek meg [Tóth József, telefonszám:
06 (30) 931-0686].
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További felvilágosítással Tankó Ilona felszámolóbiztos
(telefonszám: 321-8201, fax: 321-8072) és Tóth József
[telefonszám: 06 (30) 931-0686] készséggel áll rendelke-
zésre.

A DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanács-
adó Kft. (cégjegyzékszám: [01 09 679649]; 1072 Buda-
pest, Dob u. 52.) mint a Forray Bau ’03 Építõipari és Ke-
reskedelmi Kft. „f. a.” (cégjegyzékszám: [17 09 004645];
7150 Bonyhád, Fáy u. 28. II. 10.) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós tulajdonát képezõ ingatlant.
Ingatlan adatai:
Hidas külterület 076/7. hrsz.-ú, major besorolású,

3411 m2 telek, melyen 493,5 m2 területû épület található.
Az ingatlan Bonyhád város nyugati peremrészénél helyez-
kedik el, az ingatlan környezetében több mezõgazdasági,
ipari és kereskedelmi telephely mûködik.

Irányár: 9 000 000 Ft (kilencmillió forint) (áfamentes).
A bánatpénz – melynek befizetése feltétele a pályázaton

történõ részvételnek: 1 000 000 Ft (egymillió forint).
A bánatpénzt, az ajánlatot tevõnek vételi szándéka bizo-

nyítására az ajánlattétel benyújtásának határidejéig be kell
fizetni a DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdta-
nácsadó Kft. CITIBANK Zrt.-nél vezetett 10800021-
10000001-83487035 felszámolások lebonyolítási számlá-
jára vagy a házipénztárba (1072 Budapest, Dob u. 52.
II. 9.).

További érdeklõdés a részletes pályázati feltételeket
érintõen: Szabó Zsoltnál [telefon: 343-5835; 06 (30)
343-5835].

A pályázatokat feladó nélküli zárt borítékban kell leadni
személyesen a DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõd-
tanácsadó Kft., 1072 Budapest, Dob u. 52. II. 9. szám alatti
irodájában,

2008. június 3-án 11 óra 45 percig,

„Forray Bau ’03. f. a. ajánlat” megjelöléssel.

Az írásban benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, azonosító adatait,
– cég esetén a cégjegyzékszámot, 3 hónapnál nem ré-

gebbi cégmásolatot, aláírási címpéldányt,
– a megvásárolni kívánt vagyontárgyat, vagyoncsopor-

tot a bruttó vételi ár egyértelmû megjelölésével,
– az ajánlott fizetési feltételeket,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a 90 napos ajánlati kötöttség vállalását.
A pályázat bontására 2008. június 3-án 12 órakor köz-

jegyzõ 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. június 5-én
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.

Eredményhirdetés: 2008. június 5-én 11 óra 30 perckor,
a felszámoló székhelyén.

Az APPORT Gazdasági Szolgáltató Kft. (cégjegyzék-
száma: [18 09 000366]; székhelye: 9700 Szombathely,
Engels u. 34.) mint a DIAMANT Exclusiv Termelõ, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (cégjegyzék-
száma: [18 09 107668]; székhelye: 9756 Ikervár,
Rákóczi Ferenc u. 9–13.) Vas Megyei Bíróság 5. Fpk.
18-08-000006/9. számú végzésében kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló szervezet eszközeit.
Az értékesítendõ vagyontömeg:
1. Varrógépek: 58 tétel.
Irányár: 1 210 000 Ft.
2. Egyéb eszközök és gépek: 32 tétel.
Irányár: 2 221 000 Ft.
A felsorolt irányárak a külön felszámítandó általános

forgalmi adót nem tartalmazzák.
Pályázni lehet:
a) Vagyoncsoportonként, vagy
b) egyes eszközökre tételesen. Tételes pályázat esetén

az adott csoporton belül sorszám vagy azonosító megjelö-
lésével.

A pályázaton való részvétel feltétele a nettó irányár
10%-ának, mint bánatpénznek a befizetése – legkésõbb a
pályázat benyújtásának napjáig – a felszámolás alatt álló
szervezet 12094507-01011877-00100006 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.
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A pályázónak nyilatkoznia kell pályázati feltételek vál-
lalásáról.

A pályázati kiírás és a tételes eszközlista a felszámoló
székhelyén, valamint a www.apport.hu honlapon megte-
kinthetõ.

A vételár megfizetésénél hitelezõi igény beszámítására
nincs lehetõség.

A pályázatokat

2008. május 30-án déli 12 óráig

kell a felszámoló székhelyén, zárt borítékban benyújtani.
A pályázat postai úton is benyújtható, de a pályázó felelõs-
sége, hogy az a fenti határidõig megérkezzék. A zárt borí-
tékra kérjük ráírni: ,,DIAMANT Kft. f. a. pályázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 10 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló fenntartja a jogát arra, hogy kedvezõtlen
ajánlat esetén indoklás nélkül érvénytelennek nyilvánítsa a
pályázatot.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, közel azonos értékû pályázatok esetén az aján-
lattevõk között ártárgyalás megtartására kerül sor, amely-
nek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a
résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

A felszámoló értesíti az arra jogosultakat, hogy elõvá-
sárlási jogukkal csak a pályázat keretén és feltételein belül
élhetnek.

A pályázatban felsorolt eszközök megtekintése elõzetes
egyeztetés alapján a tárolás helyszínén biztosított.

Bõvebb felvilágosítás dr. Sebestyén Zsolt felszá-
molótól, a székhelyen [9700 Szombathely, Engels u. 34.,
telefon/fax: 06 (94) 508-219, 06 (94) 316-750, e-mail:
apport@t-online.hu] kérhetõ.

A REORG Gazdasági és Pénzügyi Zrt. (cégjegyzékszá-
ma: [01 10 041773]; székhelye: 1116 Budapest, Henger-
malom út 1.)

nyilvános pályázat

útján értékesítésre meghirdeti az alábbi, felszámolási eljá-
rás alatt álló Magyar and Co. Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [14 09 302603]; szék-
helye: 8640 Fonyód, Wekerle u. 51.) adós cég tulajdonát
képezõ, Buzsák belterület

– 983/28. helyrajzi szám alatti 1348 m2 területû,
– 983/48. helyrajzi szám alatti 1041 m2 területû,
– 983/49. helyrajzi szám alatti 2172 m2 területû
saját használatú út megnevezésû ingatlanjait 4 Ft/m2 +

áfa áron, valamint 7 db (helyrajzi számok: 983/33., /34.,

/36., /37., /38., /39. és /40.) 550 m2 területû, beépítetlen te-
rület megnevezésû ingatlanját, darabonként 400 000 Ft +
áfa áron.

A Fonyódtól délre ~ 10 km-re Csisztafürdõn, a gyógyvi-
zes termálfürdõ elõtt lévõ ingatlanok besorolása üdülõte-
lek Üh-1., beépítési módjuk szabadon álló, beépíthetõsé-
gük 15%.

A helyszínrajz, az ingatlanok tulajdoni lapja és az ingat-
lanok adó- és értékbizonyítványa, valamint a részletes
ajánlati feltételeket tartalmazó anyag a REORG Zrt. pécsi
(7621 Pécs, Rákóczi út 1.) és kaposvári (7400 Kaposvár,
Kossuth Lajos u. 1–9.) irodájában megtekinthetõ, vagy
10 000 Ft + áfa befizetése ellenében megvásárolható.

Az ingatlanok, melyek elsõdlegesen egyben, de kü-
lön-külön is megvehetõk – jellegükbõl adódóan – korláto-
zás nélkül bármikor megtekinthetõk.

Az írásban, zárt borítékban benyújtott vételi ajánlatnak
tartalmaznia kell az ajánlattevõ adatait, a vételárajánlatot, a
fizetés módját, annak igazolását, hogy ajánlati biztosíték-
ként az irányát 10%-át az ajánlattevõ az adós cég nevét és a
„pályázat” szót tartalmazó hivatkozással átutalta a Magyar
and Co. Kft. „f. a.” Mecsekvidéke Takarékszövetkezetnél
vezetett 50300116-15300447-00000000 számú pénzforgal-
mi számlájára, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy az aján-
lattevõ ajánlatához 30 napi kötöttséget vállal a borítékbon-
tás napjától számítottan.

Nyilatkozni kell arról is, hogy a részletes pályázati felté-
telekben foglaltakat teljes körben az ajánlattevõ megis-
merte és azt magára nézve kötelezõen elfogadja.

A vételi jogot elnyert ajánlattevõ esetében a befizetett
ajánlati biztosíték foglalóként a vételárba beszámít. Az ár-
tárgyaláson nem nyert pályázó részére a befizetett ajánlati
biztosíték 5 banki napon belül visszautalásra kerül.

A pályázatokat a REORG Kft. 7621 Pécs, Rákóczi út 1.
szám alatti pécsi irodájában

2008. május 27-én délelõtt 10–12 óra között

lehet benyújtani.

Az ajánlatok felbontása és több megfelelõ, a vételár vo-
natkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ pályázat esetén az
ajánlattévõk jelenlétében tartandó ártárgyalás (melyen
gazdasági társaság esetében a képviseleti jog igazolását, az
ártárgyalás napját megelõzõ 15 napnál nem régebbi cégki-
vonatot, továbbá cégvezetõ aláírási címpéldányának má-
solatát át kell adni) Vasváriné dr. Selymi Györgyi közjegy-
zõ 7621 Pécs, Széchenyi tér 6. szám alatti irodájában kerül
megrendezésre, 2008. május 27-én 13 órai kezdettel.

További felvilágosítást Galambos Tamás felszámoló-
biztostól lehet kérni a 06 (72) 511-700-as vagy a
06 (20) 938-8701-es telefonszámon.
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Felhívjuk az elõvásárlásra jogosultak figyelmét, hogy
elõvásárlási jogukat a nyilvános értékesítés során gyako-
rolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár
ismeretében az ajánlat elfogadása esetén – az ajánlattételi
biztosíték összegével azonos összegû foglaló egyidejû be-
fizetésének igazolásával – nyilatkozniuk kell vételi szán-
dékukról. A kijelölt felszámoló kéri az elõvásárlásra jogo-
sultakat, hogy az ajánlattételi határidõ lejártáig elõvásárlá-
si jogosultságukról az azt igazoló dokumentumok megkül-
désével a kijelölt felszámolót tájékoztassák.

A kijelölt felszámoló fenntartja magának azt a jogot,
hogy a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában részben
vagy egészben eredménytelennek nyilvánítsa.

Kereskedelmi képviselet megszûnése

A Berglandmilch reg. GmbH Magyarországi Keres-
kedelmi Képviselet (Cg.: [01 12 073797]; székhelye: 1188
Budapest, Péteri u. 18. II. 1., továbbiakban: kereskedelmi
képviselet) alapítója elhatározta a kereskedelmi képviselet
2008. május 31-i hatállyal történõ megszüntetését.

A kereskedelmi képviselet felhívja hitelezõit, hogy je-
len hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008.
május 15.) számított 30 napon belül jelentsék be a kereske-
delmi képviselettel szembeni követeléseiket a kereskedel-
mi képviselet címén.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó útjára indította a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot.
A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a hazai közigazgatás-tudomány képviselõi, közigazgatási szakemberek számára kíván olyan fórummá
válni, amely igényes periodika szerepét tölti be a jövõben. A lap teret biztosít a közigazgatás-tudomány területén születõ tanulmányok,
kutatási eredmények közzétételére, ugyanakkor feladatának tekinti, hogy a közigazgatásban végbemenõ változásokról, változtatá-
sokról, új megoldásokról, kísérletekrõl is számot adjon; szakmai háttéranyagokat, elemzéseket mutasson be a kormányzati intézke-
dések jobb megértése érdekében. Egyúttal helyet ad a nemzetközi kitekintések számára, illetve a közigazgatási szakmában közér-
deklõdésre számot tartó eseményekrõl, rendezvényekrõl szóló érdekes és hasznos publikációk, könyvismertetések megjelenteté-
sére. Ezen átfogó ismeretanyag teszi a folyóiratot a közigazgatás-tudomány, valamint a közigazgatási szakma gyakorlata iránt érdek-
lõdõ olvasóközönség számára egyaránt hasznos olvasmánnyá.
A Közigazgatási Szemle a Miniszterelnöki Hivatal és az Önkormányzati Minisztérium alapításában, a 2008. évtõl kezdõdõen
negyedévente jelenik meg.

A Közigazgatási Szemle elõfizetési díja a 2008. évre: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Példányonkénti vásárlás esetén a Közigazgatási Szemle ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

* * *
Az angol és magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat – International Journal of
Public Administration in Central and Eastern Europe megjelentetésével a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó erejéhez mérten
hozzá kíván járulni, hogy lépéseket tegyünk régiónk országai közigazgatási rendszereinek kölcsönös megismerése terén. Az újszerû
és hiánypótló kezdeményezéssel a Kiadó célja, hogy térségünk több mint másfél tucat országából érkezõ cikkek, tanulmányok, köz-
érdekû információk színesítsék minél szélesebb körben a lapot – ugyanakkor teret adván a világ távolabbi részeibõl érkezõ, a közigaz-
gatási szakmát foglalkoztató témáknak is. A közép-kelet-európai térség közigazgatási szervezetrendszereibe, az ott zajló folyamatok-
ba és ott érvényesülõ tendenciákba történõ betekintés hasznos eszköze lehet az egymástól való tanulás folyamatának, a rendelke-
zésre álló tapasztalatok megismerésének, valamint az érdeklõdõ tudományos és szakmai olvasóközönség számára alapot szolgáltat-
hat összehasonlítások végzéséhez is. A Nemzetközi Közlöny a 2008. évtõl kezdõdõen negyedévente kerül kiadásra.

A Nemzetközi Közlöny elõfizetési díja a 2008. évre 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Példányonkénti vásárlás esetén a Nemzetközi Közlöny ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

* * *
A Közigazgatási Szemle és a Nemzetközi Közlöny együttes elõfizetési ára: 14 000 Ft vagy 54 euró.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot …………………. példányban, amelyet
kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Megrendelem a 2008. évre a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapot
…………………. példányban, amelyet kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, valamint az angol–magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-
Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapokat ….......... példányban, amelyeket kérem, juttassanak el címünkre.
Az együttes elõfizetés éves díja: 14 000 Ft (áfával) vagy 54 euró.

A megrendeléseket kérjük, a következõ faxszámra: (1) 338-4746, vagy e-mail címre: erdei.bea@mhk.hu szíveskedjenek küldeni!

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze elõfizetési igényét!

A megrendelõ (cég) neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Címe (város/község, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az 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 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 Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., te-
l./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

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 Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Köz-
löny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû, 184 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3381 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Hivatalos Értesítõt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztésért felelõs: dr. Latkóczy Antal, Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
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