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II. rész JOGSZABÁLYOK

Törvények

2008. évi XXII.
törvény

a Londonban, 1976. november 19-én kelt,
a tengeri követelésekkel összefüggõ felelõsség

korlátozásáról szóló 1976. évi egyezmény
és a Londonban, 1996. május 2-án kelt,

az egyezmény módosításáról szóló
1996. évi jegyzõkönyv kihirdetésérõl*

1. § Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad
a Londonban, 1976. november 19-én kelt, a tengeri köve-
telésekkel összefüggõ felelõsség korlátozásáról szóló
1976. évi egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) és
a Londonban, 1996. május 2-án kelt, az egyezmény módo-
sításáról szóló 1996. évi jegyzõkönyv (a továbbiakban:
Jegyzõkönyv) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyûlés az Egyezményt e törvénnyel
kihirdeti.

3. § Az Országgyûlés a Jegyzõkönyvet e törvénnyel
kihirdeti.

4. § Az Egyezmény hiteles angol nyelvû szövege és
annak hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

„CONVENTION ON LIMITATION OF LIABILITY
FOR MARITIME CLAIMS, 1976

The States Parties to this Convention,

having recognized the desirability of determining by
agreement certain uniform rules relating to the limitation
of liability for maritime claims,

have decided to conclude a Convention for this purpose
and have thereto agreed as follows:

CHAPTER I

THE RIGHT OF LIMITATION

Article 1

Persons entitled to limit liability

1. Shipowners and salvors, as hereinafter defined, may
limit their liability in accordance with the rules of this
Convention for claims set out in Article 2.

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

2. The term „shipowner” shall mean the owner,
charterer, manager and operator of a seagoing ship.

3. Salvor shall mean any person rendering services in
direct connexion with salvage operations. Salvage
operations shall also include operations referred to in
Article 2, paragraph 1(d), (e) and (f).

4. If any claims set out in Article 2 are made against any
person for whose act, neglect or default te shipowner or
salvor is responsible, such person shall be entitled to avail
himself of the limitation of liability provided for in this
Convention.

5. In this Convention the liability of a shipowner shall
include liability in an action brought against the vessel
itself.

6. An insurer of liability for claims subject to limitation
in accordance with the rules of this Convention shall be
entitled to the benefits of this Convention to the same
extent as the assured himself.

7. The act of invoking limitation of liability shall not
constitute an admission of liability.

Article 2

Claims subject to limitation

1. Subject to Articles 3 and 4 the following claims,
whatever the basis of liability may be, shall be subject to
limitation of liability:

(a) claims in respect of loss of life or personal injury or
loss of or damage to property (including damage to
harbour works, basins and waterways and aids to
navigation), occurring on board or in direct connexion
with the operation of the ship or with salvage operations,
and consequential loss resulting therefrom;

(b) claims in respect of loss resulting from delay in the
carriage by sea of cargo, passengers or their luggage;

(c) claims in respect of other loss resulting from
infringement of rights other than contractual rights,
occurring in direct connexion with the operation of the
ship or salvage operations;

(d) claims in respect of the raising, removal,
destruction or the rendering harmless of a ship which is
sunk, wrecked, stranded or abandoned, including anything
that is or has been on board such ship;

(e) claims in respect of the removal, destruction or the
rendering harmless of the cargo of the ship;

(f) claims of a person other than the person liable in
respect of measures taken in order to avert or minimize
loss for which the person liable may limit his liability in
accordance with this Convention, and further loss caused
by such measures.
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2. Claims set out in paragraph 1 shall be subject to
limitation of liability even if brought by way of recourse or
for indemnity under a contract or otherwise. However,
claims set out under paragraph 1(d), (e) and (f) shall not be
subject to limitation of liability to the extent that they
relate to remuneration under a contract with the person
liable.

Article 3

Claims excepted from limitation

The rules of this Convention shall not apply to:
(a) claims for salvage or contribution in general

average;
(b) claims for oil pollution damage within the meaning

of the International Convention on Civil Liability for Oil
Pollution Damage, dated 29 November 1969 or of any
amendment or Protocol thereto which is in force;

(c) claims subject to any international convention or
national legislation governing or prohibiting limitation of
liability for nuclear damage;

(d) claims against the shipowner of a nuclear ship for
nuclear damage;

(e) claims by servants of the shipowner or salvor whose
duties are connected with the ship or the salvage
operations, including claims of their heirs, dependants or
other persons entitled to make such claims, if under the law
governing the contract of service between the shipowner
or salvor and such servants the shipowner or salvor is not
entitled to limit his liability in respect of such claims, or if
he is by such law only permitted to limit his liability to an
amount greater than that provided for in Article 6.

Article 4

Conduct barring limitation

A person liable shall not be entitled to limit his liability
if it is proved that the loss resulted from his personal act or
omission, committed with the intent to cause such loss, or
recklessly and with knowledge that such loss would
probably result.

Article 5

Counterclaims

Where a person entitled to limitation of liability under
the rules of this Convention has a claim against the
claimant arising out of the same occurrence, their
respective claims shall be set off against each other and the

provisions of this Convention shall only apply to the
balance, if any.

CHAPTER II

LIMITS OF LIABILITY

Article 6

The general limits

1. The limits of liability for claims other than those
mentioned in Article 7, arising on any distinct occasion,
shall be calculated as follows:

(a) in respect of claims for loss of life or personal
injury,

(i) 333,000 Units of Account for a ship with a tonnage
not exceeding 500 tons,

(ii) for a ship with a tonnage in excess thereof, the
following amount in addition to that mentioned in (i):

for each ton from 501 to 3,000 tons, 500 Units of
Account;

for each ton from 3,001 to 30,000 tons, 333 Units of
Account;

for each ton from 30,001 to 70,000 tons, 250 Units of
Account; and

for each ton in excess of 70,000 tons, 167 Units of
Account,

(b) in respect of any other claims,
(i) 167,000 Units of Account for a ship with a tonnage

not exceeding 500 tons,
(ii) for a ship with a tonnage in excess thereof the

following amount in addition to that mentioned in (i):
for each ton from 501 to 30,000 tons, 167 Units of

Account;
for each ton from 30,001 to 70,000 tons, 125 Units of

Account; and
for each ton in excess of 70,000 tons, 83 Units of

Account.

2. Where the amount calculated in accordance with
paragraph 1(a) is insufficient to pay the claims mentioned
therein in full, the amount calculated in accordance with
paragraph 1(b) shall be available for payment of the unpaid
balance of claims under paragraph 1(a) and such unpaid
balance shall rank rateably with claims mentioned under
paragraph 1(b).

3. However, without prejudice to the right of claims for
loss of life or personal injury according to paragraph 2, a
State Party may provide in its national law that claims in
respect of damage to harbour works, basins and waterways
and aids to navigation shall have such priority over other
claims under paragraph 1(b) as is provided by that law.

4. The limits of liability for any salvor not operating
from any ship or for any salvor operating solely on the ship
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to, or in respect of which he is rendering salvage services,
shall be calculated according to a tonnage of 1,500 tons.

5. For the purpose of this Convention the ship’s
tonnage shall be the gross tonnage calculated in
accordance with the tonnage measurement rules contained
in Annex I of the International Convention on Tonnage
Measurement of Ships, 1969.

Article 7

The limit for passenger claims

1. In respect of claims arising on any distinct occasion
for loss of life or personal injury to passengers of a ship,
the limit of liability of the shipowner thereof shall be an
amount of 46,666 Units of Account multiplied by the
number of passengers which the ship is authorized to carry
according to the ship’s certificate, but not exceeding
25 million Units of Account.

2. For the purpose of this Article „claims for loss of life
or personal injury to passengers of a ship” shall mean any
such claims brought by or on behalf of any person carried
in that ship:

(a) under a contract of passenger carriage, or
(b) who, with the consent of the carrier, is

accompanying a vehicle or live animals which are covered
by a contract for the carriage of goods.

Article 8

Unit of Account

1. The Unit of Account referred to in Articles 6 and 7 is
the Special Drawing Right as defined by the International
Monetary Fund. The amounts mentioned in Articles 6 and
7 shall be converted into the national currency of the State
in which limitation is sought, according to the value of that
currency at the date the limitation fund shall have been
constituted, payment is made, or security is given which
under the law of that State is equivalent to such payment.
The value of a national currency in terms of the Special
Drawing Right, of a State Party which is a member of the
International Monetary Fund, shall be calculated in
accordance with the method of valuation applied by the
International Monetary Fund in effect at the date in
question for its operations and transactions. The value of a
national currency in terms of the Special Drawing Right,
of a State Party which is not a member of the International
Monetary Fund, shall be calculated in a manner
determined by that State Party.

2. Nevertheless, those States which are not members of
the International Monetary Fund and whose law does not
permit the application of the provisions of paragraph 1

may, at the time of signature without reservation as to
ratification, acceptance or approval or at the time of
ratification, acceptance, approval or accession or at any
time thereafter, declare that the limits of liability provided
for in this Convention to be applied in their territories shall
be fixed as follows:

(a) in respect of Article 6, paragraph 1(a) at an amount
of:

(i) 5 million monetary units for a ship with a tonnage
not exceeding 500 tons,

(ii) for a ship with a tonnage in excess thereof, the
following amount in addition to that mentioned in (i):

for each ton from 501 to 3,000 tons, 7,500 monetary
units;

for each ton from 3,001 to 30,000 tons, 5,000 monetary
units;

for each ton from 30,001 to 70,000 tons, 3,750 monetary
units; and

for each ton in excess of 70,000 tons, 2,500 monetary
units; and

(b) in respect of Article 6, paragraph 1(b), at an amount
of:

(i) 2.5 million monetary units for a ship with a tonnage
not exceeding 500 tons,

(ii) for a ship with a tonnage in excess thereof, the
following amount in addition to that mentioned in (i):

for each ton from 501 to 30,000 tons, 2,500 monetary
units;

for each ton from 30,001 to 70,000 tons, 1,850 monetary
units; and

for each ton in excess of 70,000 tons, 1,250 monetary
units; and

(c) in respect of Article 7, paragraph 1, at an amount of
700,000 monetary units multiplied by the number of
passengers which the ship is authorized to carry according
to its certificate, but not exceeding 375 million monetary
units.

Paragraphs 2 and 3 of Article 6 apply correspondingly
to sub-paragraphs (a) and (b) of this paragraph.

3. The monetary unit referred to in paragraph 2
corresponds to sixty-five and a half milligrammes of gold
of millesimal fineness nine hundred. The conversion of the
amounts referred to in paragraph 2 into the national
currency shall be made according to the law of the State
concerned.

4. The calculation mentioned in the last sentence of
paragraph 1 and the conversion mentioned in paragraph 3
shall be made in such a manner as to express in the national
currency of the State Party as far as possible the same real
value for the amounts in Articles 6 and 7 as is expressed
there in units of account. States Parties shall communicate
to the depositary the manner of calculation pursuant to
paragraph 1, or the result of the conversion in paragraph 3,
as the case may be, at the time of the signature without
reservation as to ratification, acceptance or approval, or
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when depositing an instrument referred to in Article 16 and
whenever there is a change in either.

Article 9

Aggregation of claims

1. The limits of liability determined in accordance with
Article 6 shall apply to the aggregate of all claims which
arise on any distinct occasion:

(a) against the person or persons mentioned in
paragraph 2 of Article 1 and any person for whose act,
neglect or default he or they are responsible; or

(b) against the shipowner of a ship rendering salvage
services from that ship and the salvor or salvors operating
from such ship and any person for whose act, neglect or
default he or they are responsible; or

(c) against the salvor or salvors who are not operating
from a ship or who are operating solely on the ship to, or in
respect of which, the salvage services are rendered and any
person for whose act, neglect or default he or they are
responsible.

2. The limits of liability determined in accordance with
Article 7 shall apply to the aggregate of all claims subject
thereto which may arise on any distinct occasion against
the person or persons mentioned in paragraph 2 of Article
1 in respect of the ship referred to in Article 7 and any
person for whose act, neglect or default he or they are
responsible.

Article 10

Limitation of liability without constitution
of a limitation fund

1. Limitation of liability may be invoked
notwithstanding that a limitation fund as mentioned in
Article 11 has not been constituted. However, a State Party
may provide in its national law that, where an action is
brought in its Courts to enforce a claim subject to
limitation, a person liable may only invoke the right to
limit liability if a limitation fund has been constituted in
accordance with the provisions of this Convention or is
constituted when the right to limit liability is invoked.

2. If limitation of liability is invoked without the
constitution of a limitation fund, the provisions of Article
12 shall apply correspondingly.

3. Questions of procedure arising under the rules of this
Article shall be decided in accordance with the national
law of the State Party in which action is brought.

CHAPTER III

THE LIMITATION FUND

Article 11

Constitution of the fund

1. Any person alleged to be liable may constitute a fund
with the Court or other competent authority in any State
Party in which legal proceedings are instituted in respect
of claims subject to limitation. The fund shall be
constituted in the sum of such of the amounts set out in
Articles 6 and 7 as are applicable to claims for which that
person may be liable, together with interest thereon from
the date of the occurrence giving rise to the liability until
the date of the constitution of the fund. Any fund thus
constituted shall be available only for the payment of
claims in respect of which limitation of liability can be
invoked.

2. A fund may be constituted, either by depositing the
sum, or by producing a guarantee acceptable under the
legislation of the State Party where the fund is constituted
and considered to be adequate by the Court or other
competent authority.

3. A fund constituted by one of the persons mentioned
in paragraph 1(a), (b) or (c) or paragraph 2 of Article 9 or
his insurer shall be deemed constituted by all persons
mentioned in paragraph 1(a), (b) or (c) or paragraph 2,
respectively.

Article 12

Distribution of the fund

1. Subject to the provisions of paragraphs 1, 2 and 3 of
Article 6 and of Article 7, the fund shall be distributed
among the claimants in proportion to their established
claims against the fund.

2. If, before the fund is distributed, the person liable, or
his insurer, has settled a claim against the fund such person
shall, up to the amount he has paid, acquire by subrogation
the rights which the person so compensated would have
enjoyed under this Convention.

3. The right of subrogation provided for in paragraph 2
may also be exercised by persons other than those therein
mentioned in respect of any amount of compensation
which they may have paid, but only to the extent that such
subrogation is permitted under the applicable national law.

4. Where the person liable or any other person
establishes that he may be compelled to pay, at a later date,
in whole or in part any such amount of compensation with
regard to which such person would have enjoyed a right of
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subrogation pursuant to paragraphs 2 and 3 had the
compensation been paid before the fund was distributed,
the Court or other competent authority of the State where
the fund has been constituted may order that a sufficient
sum shall be provisionally set aside to enable such person
at such later date to enforce his claim against the fund.

Article 13

Bar to other actions

1. Where a limitation fund has been constituted in
accordance with Article 11, any person having made a
claim against the fund shall be barred from exercising any
right in respect of such claim against any other assets of a
person by or on behalf of whom the fund has been
constituted.

2. After a limitation fund has been constituted in
accordance with Article 11, any ship or other property,
belonging to a person on behalf of whom the fund has been
constituted, which has been arrested or attached within the
jurisdiction of a State Party for a claim which may be
raised against the fund, or any security given, may be
released by order of the Court or other competent authority
of such State. However, such release shall always be
ordered if the limitation fund has been constituted:

(a) at the port where the occurrence took place, or, if it
took place out of port, at the first port of call thereafter; or

(b) at the port of disembarkation in respect of claims for
loss of life or personal injury; or

(c) at the port of discharge in respect of damage to
cargo; or

(d) in the State where the arrest is made.

3. The rules of paragraphs 1 and 2 shall apply only if
the claimant may bring a claim against the limitation fund
before the Court administering that fund and the fund is
actually available and freely transferable in respect of that
claim.

Article 14

Governing law

Subject to the provisions of this Chapter the rules
relating to the constitution and distribution of a limitation
fund, and all rules of procedure in connexion therewith,
shall be governed by the law of the State Party in which the
fund is constituted.

CHAPTER IV

SCOPE OF APPLICATION

Article 15

1. This Convention shall apply whenever any person
referred to in Article 1 seeks to limit his liability before the
Court of a State Party or seeks to procure the release of a
ship or other property or the discharge of any security
given within the jurisdiction of any such State.
Nevertheless, each State Party may exclude wholly or
partially from the application of this Convention any
person referred to in Article 1 who at the time when the
rules of this Convention are invoked before the Courts of
that State does not have his habitual residence in a State
Party or does not have his principal place of business in a
State Party or any ship in relation to which the right of
limitation is invoked or whose release is sought and which
does not at the time specified above fly the flag of a State
Party.

2. A State Party may regulate by specific provisions of
national law the system of limitation of liability to be
applied to vessels which are:

(a) according to the law of that State, ships intended for
navigation on inland waterways

(b) ships of less than 300 tons.
A State Party which makes use of the option provided

for in this paragraph shall inform the depositary of the
limits of liability adopted in its national legislation or of
the fact that there are none.

3. A State Party may regulate by specific provisions of
national law the system of limitation of liability to be
applied to claims arising in cases in which interests of
persons who are nationals of other States Parties are in no
way involved.

4. The Courts of a State Party shall not apply this
Convention to ships constructed for, or adapted to, and
engaged in, drilling:

(a) when that State has established under its national
legislation a higher limit of liability than that otherwise
provided for in Article 6; or

(b) when that State has become party to an international
convention regulating the system of liability in respect of
such ships.

In a case to which sub-paragraph (a) applies that State
Party shall inform the depositary accordingly.

5. This Convention shall not apply to:
(a) air-cushion vehicles;
(b) floating platforms constructed for the purpose of

exploring or exploiting the natural resources of the sea-bed
or the subsoil thereof.
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CHAPTER V

FINAL CLAUSES

Article 16

Signature, ratification and accession

1. This Convention shall be open for signature by all
States at the Headquarters of the Inter-Governmental
Maritime Consultative Organization (hereinafter referred
to as „the Organization”) from 1 February 1977 until
31 December 1977 and shall thereafter remain open for
accession.

2. All States may become parties to this Convention by:
(a) signature without reservation as to ratification,

acceptance or approval; or
(b) signature subject to ratification, acceptance or

approval followed by ratification, acceptance or approval; or
(c) accession.

3. Ratification, acceptance, approval or accession shall
be effected by the deposit of a formal instrument to that
effect with the Secretary-General of the Organization
(hereinafter referred to as „the Secretary-General”).

Article 17

Entry into force

1. This Convention shall enter into force on the first
day of the month following one year after the date on
which twelve States have either signed it without
reservation as to ratification, acceptance or approval or
have deposited the requisite instruments of ratification,
acceptance, approval or accession.

2. For a State which deposits an instrument of
ratification, acceptance, approval or accession, or signs
without reservation as to ratification, acceptance or
approval, in respect of this Convention after the
requirements for entry into force have been met but prior to
the date of entry into force, the ratification, acceptance,
approval or accession or the signature without reservation
as to ratification, acceptance or approval, shall take effect
on the date of entry into force of the Convention or on the
first day of the month following the ninetieth day after the
date of the signature or the deposit of the instrument,
whichever is the later date.

3. For any State which subsequently becomes a Party to
this Convention, the Convention shall enter into force on
the first day of the month following the expiration of
ninety days after the date when such State deposited its
instrument.

4. In respect of the relations between States which
ratify, accept, or approve this Convention or accede to it,
this Convention shall replace and abrogate the
International Convention relating to the Limitation of the
Liability of Owners of Sea-going Ships, done at Brussels
on 10 October 1957, and the International Convention for
the Unification of certain Rules relating to the Limitation
of Liability of the Owners of Sea-going Vessels, signed at
Brussels on 25 August 1924.

Article 18

Reservations

1. Any State may, at the time of signature, ratification,
acceptance, approval or accession, reserve the right to
exclude the application of Article 2 paragraph 1(d) and (e).
No other reservations shall be admissible to the
substantive provisions of this Convention.

2. Reservations made at the time of signature are
subject to confirmation upon ratification, acceptance or
approval.

3. Any State which has made a reservation to this
Convention may withdraw it at any time by means of a
notification addressed to the Secretary-General. Such
withdrawal shall take effect on the date the notification is
received. If the notification states that the withdrawal of a
reservation is to take effect on a date specified therein, and
such date is later than the date the notification is received
by the Secretary-General, the withdrawal shall take effect
on such later date.

Article 19

Denunciation

1. This Convention may be denounced by a State Party
at any time one year from the date on which the
Convention entered into force for that Party.

2. Denunciation shall be effected by the deposit of an
instrument with the Secretary-General.

3. Denunciation shall take effect on the first day of the
month following the expiration of one year after the date of
deposit of the instrument, or after such longer period as
may be specified in the instrument.

Article 20

Revision and amendment

1. A Conference for the purpose of revising or
amending this Convention may be convened by the
Organization.
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2. The Organization shall convene a Conference of the
States Parties to this Convention for revising or amending
it at the request of not less than one-third of the Parties.

3. After the date of the entry into force of an
amendment to this Convention, any instrument of
ratification, acceptance, approval or accession deposited
shall be deemed to apply to the Convention as amended,
unless a contrary intention is expressed in the instrument.

Article 21

Revision of the limitation amounts and of Unit
of Account or monetary unit

1. Notwithstanding the provisions of Article 20, a
Conference only for the purposes of altering the amounts
specified in Articles 6 and 7 and in Article 8, paragraph 2,
or of substituting either or both of the Units defined in
Article 8, paragraphs 1 and 2, by other units shall be
convened by the Organization in accordance with
paragraphs 2 and 3 of this Article. An alteration of the
amounts shall be made only because of a significant
change in their real value.

2. The Organization shall convene such a Conference
at the request of not less than one fourth of the States
Parties.

3. A decision to alter the amounts or to substitute the
Units by other units of account shall be taken by a
two-thirds majority of the States Parties present and voting
in such Conference.

4. Any State depositing its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession to the Convention, after
entry into force of an amendment, shall apply the
Convention as amended.

Article 22

Depositary

1. This Convention shall be deposited with the
Secretary-General.

2. The Secretary-General shall:
(a) transmit certified true copies of this Convention to

all States which were invited to attend the Conference on
Limitation of Liability for Maritime Claims and to any
other States which accede to this Convention;

(b) inform all States which have signed or acceded to
this Convention of:

(i) each new signature and each deposit of an
instrument and any reservation thereto together with the
date thereof;

(ii) the date of entry into force of this Convention or
any amendment thereto;

(iii) any denunciation of this Convention and the date
on which it takes effect;

(iv) any amendment adopted in conformity with
Articles 20 or 21;

(v) any communication called for by any Article of this
Convention.

3. Upon entry into force of this Convention, a certified
true copy thereof shall be transmitted by the
Secretary-General to the Secretariat of the United Nations
for registration and publication in accordance with Article
102 of the Charter of the United Nations.

Article 23

Languages

This Convention is established in a single original in the
English, French, Russian and Spanish languages, each text
being equally authentic.

Done at London this nineteenth day of November one
thousand nine hundred and seventy-six.

In witness whereof the undersigned being duly
authorized for that purpose have signed this Convention.

[Signatures not reproduced here.]

1976. ÉVI EGYEZMÉNY
A TENGERI KÖVETELÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGÕ

FELELÕSSÉG KORLÁTOZÁSÁRÓL

Az ebben az Egyezményben részes államok,

felismerve, hogy kívánatos lenne megállapodás útján
egységes szabályokat megállapítani a tengeri követelések-
kel összefüggõ felelõsség korlátozására,

úgy döntöttek, hogy e célból Egyezményt kötnek és az
alábbiakban állapodtak meg:

I. FEJEZET

KORLÁTOZÁS JOGA

1. cikk

A felelõsség korlátozására jogosult személyek

1. A jelen Egyezmény szerinti hajótulajdonosok és ha-
jómentõk a jelen Egyezmény rendelkezéseivel összhang-
ban, a 2. cikkben szabályozott követelések vonatkozásá-
ban korlátozhatják felelõsségüket.
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2. A „hajótulajdonos” a tengerjáró hajó tulajdonosát,
bérlõjét, üzemviteléért felelõs személyt, illetve üzemben
tartóját jelenti.

3. A hajómentõ jelentése minden olyan személy, aki
a mentési mûveletekkel közvetlen összefüggésben nyújt
szolgáltatásokat. A mentési mûveletek magukban foglal-
ják a 2. cikk 1. d), e) és f) bekezdésében hivatkozott mûve-
leteket is.

4. Amennyiben bármely olyan személlyel szemben,
akinek cselekményeiért, gondatlanságáért vagy mulasztá-
sáért a hajótulajdonos, illetve a hajómentõ felelõsséggel
tartozik, a 2. cikkben meghatározott valamely követelés
merül fel, akkor e személy a jelen Egyezmény által biztosí-
tott módon jogosult a felelõssége korlátozására.

5. A jelen Egyezmény alapján a hajótulajdonos felelõs-
sége magában foglalja a magával a hajóval szemben peres
eljárásban érvényesített felelõsséget is.

6. A korlátozás hatálya alá esõ követelésekért felelõs-
séget vállaló biztosító – a jelen Egyezmény szabályai értel-
mében – ugyanolyan, a jelen Egyezmény által biztosított
mértékû kedvezményekre jogosult, mint maga a biztosí-
tott.

7. A felelõsség korlátozására irányuló cselekmény nem
minõsül a felelõsség beismerésének.

2. cikk

Korlátozás hatálya alá esõ követelések

1. A 3. és a 4. cikk értelmében az alábbi követelések – a
felelõsség bármely alapon álljon is fenn – a felelõsség kor-
látozásának hatálya alá esnek:

a) a hajón vagy a hajó üzemben tartásával közvetlen
összefüggésben, illetve a mentési mûveletek során bekö-
vetkezõ haláleset, személyi sérülés vagy dolgok elveszése,
vagy sérülése révén keletkezõ, valamely vagyontárgyban
bekövetkezõ kárral (ideértve a kikötõi létesítményekben,
a kikötõmedencében és víziutakban, illetve a navigációs
eszközökben okozott károkat) kapcsolatos követelések,
valamint az azokból eredõ veszteségek;

b) áruk, utasok vagy poggyászuk késedelmes szállítá-
sából eredõ veszteségekkel kapcsolatos követelések;

c) a szerzõdésen kívüli jogok megsértésébõl eredõ, a
hajó üzemben tartásával, illetve a mentési mûveletekkel
közvetlen összefüggésben lévõ, egyéb veszteségekkel
kapcsolatos követelések;

d) elsüllyedt, hajótörést szenvedett, partra vetõdött,
illetve elhagyott hajó kiemelésével, eltávolításával, meg-
semmisítésével vagy ártalmatlanításával kapcsolatos kö-
vetelések, ideértve mindazt, ami az ilyen hajón található;

e) a hajó rakományának eltávolításával, megsemmisí-
tésével, illetve ártalmatlanításával kapcsolatos követe-
lések;

f) az adott személy felelõsségi körébe tartozó veszteség
elhárítása, illetve minimalizálása érdekében tett intézkedé-
sek tekintetében felelõsséggel tartozó személyen kívüli
egyéb személy által támasztott követelések tekintetében a
jelen Egyezménnyel összhangban korlátozható a felelõs-
ség, valamint az ilyen intézkedések okozta további vesz-
teség.

2. Az 1. bekezdésben foglalt követelések a felelõsség
korlátozásának hatálya alá esnek, akár szerzõdéses, akár
más egyéb módon történõ jogorvoslat vagy kártalanítás
képezi az alapjukat. Azonban az 1. bekezdés d), e) és
f) pontjaiban szabályozott/említett követelések azon mér-
tékig nem esnek a felelõsség korlátozásának hatálya alá,
amely mértékben azok a felelõs személlyel összefüggés-
ben a szerzõdéses díjazással kapcsolatosak.

3. cikk

Korlátozásból kizárt követelések

A jelen Egyezmény szabályai nem vonatkoznak az aláb-
biakra:

a) mentéssel összefüggõ követelések, illetve a közös
hajókárral kapcsolatos elszámolások;

b) az olajszennyezéssel okozott károkkal kapcsolatos
polgári jogi felelõsségrõl szóló, 1969. november 29-én
kelt nemzetközi egyezmény értelmezése szerinti, illetve
annak bármely, hatályban lévõ módosítása, illetve jegyzõ-
könyve szerinti olajszennyezéssel okozott kárral kapcsola-
tos követelések;

c) a nukleáris károkért viselt felelõsség korlátozását
szabályozó, illetve tiltó bármely nemzetközi egyezmény
vagy nemzeti jogszabály hatálya alá esõ követelések;

d) az atomhajó tulajdonosával szemben nukleáris kár-
okozás okán támasztott követelések;

e) a hajótulajdonos, illetve a hajómentõ személyzete
– akiknek feladatköre kapcsolódik a hajóhoz, illetve
a mentési mûveletekhez – által támasztott követelések, be-
leértve örököseik, eltartottjaik, valamint az egyéb igény-
jogosultak követeléseit is, amennyiben a hajótulajdonos,
illetve hajómentõ és a személyzet között érvényben lévõ
munkaszerzõdésre irányadó jog értelmében a hajótulajdo-
nos, illetve hajómentõ nem jogosult az ilyen követelések-
kel kapcsolatos felelõssége korlátozására, továbbá, ha az
adott jogszabály értelmében a hajótulajdonos, illetve hajó-
mentõ e felelõssége csakis a 6. cikkben szereplõ összegnél
nagyobb összegre korlátozható.

4. cikk

Magatartást kizáró korlátozás

A felelõs személy nem jogosult felelõssége korlátozá-
sára, amennyiben bebizonyosodik, hogy a kárt szándéko-
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san vagy gondatlanul és annak tudatában elkövetett maga-
tartása vagy mulasztása okozta, hogy a kár bekövetkezhet.

5. cikk

Viszontkereset

Ha a jelen Egyezmény szabályai értelmében a felelõs-
ség korlátozására jogosult személy ugyanazon esemény
kapcsán követeléssel él a felperessel szemben, akkor a vo-
natkozó igények egymással szembeni beszámítására kerül
sor és a jelen Egyezmény rendelkezései csupán a fennma-
radó egyenleg tekintetében irányadóak, amennyiben van
ilyen.

II. FEJEZET

FELELÕSSÉGI KORLÁTOK

6. cikk

Általános korlátozások

1. A 7. cikkben foglaltaktól eltérõ, valamely határozott
eseménnyel kapcsolatos követelés felelõsségi korlátai az
alábbiak alapján kerülnek meghatározásra:

a) halálesettel vagy személyi sérüléssel kapcsolatos
követelések esetén,

(i) a legfeljebb 500 tonna ûrtartalmú hajók esetében
333.000 elszámolási egység,

(ii) a fenti ûrtartalmat meghaladó ûrtartalmú hajók ese-
tében az (i) bekezdés szerinti összeg alább meghatározott
értékekkel növelt összege:

501–3000 tonna ûrtartalom között tonnánként 500 el-
számolási egység;

3001–30 000 tonna ûrtartalom között tonnánként
333 elszámolási egység;

30 001–70 000 tonna ûrtartalom között tonnánként
250 elszámolási egység; valamint

70 000 tonna felett tonnánként 167 elszámolási egység,
b) bármely egyéb követelés esetében,
(i) a legfeljebb 500 tonna ûrtartalmú hajók esetében

167 000 elszámolási egység,
(ii) a fenti ûrtartalmat meghaladó ûrtartalmú hajók ese-

tében az (i) bekezdés szerinti összeg alább meghatározott
értékekkel növelt összege:

501–30 000 tonna ûrtartalom között tonnánként 167 el-
számolási egység;

30 001–70 000 tonna ûrtartalom között tonnánként
125 elszámolási egység; valamint

70 000 tonna felett tonnánként 83 elszámolási egység.

2. Amennyiben az 1. a) pont szerint kalkulált összeg
nem elégséges a követelések teljes körû rendezésére, ak-
kor az 1. a) pontban szereplõ követelések rendezetlen há-

nyadának kifizetésére az 1. b) pont alapján kerül sor és az
ilyen rendezetlen egyenleg az 1. b) pontban említett köve-
telésekkel egy rangsorba kerül.

3. A 2. bekezdésben foglalt, halálesettel, illetve szemé-
lyi sérüléssel kapcsolatos kártérítési jogosultság sérelme
nélkül, a részes állam nemzeti joga azonban úgy is rendel-
kezhet, hogy a kikötõi eszközökben, a kikötõmedencék-
ben és víziutakban, illetve a navigációs berendezésekben
okozott károkkal kapcsolatos követelések érvényesítése az
adott törvény értelmében elõnyt élvez az 1. b) pontban sze-
replõ egyéb követelésekkel szemben.

4. A nem hajóról mûködõ, illetve a kizárólag a mentés
célpontjának minõsülõ hajón mûködõ hajómentõ felelõs-
ségének korlátai 1500 tonna ûrtartalom alapján kerülnek
kiszámításra.

5. A jelen Egyezmény céljára a hajó ûrtartalma a hajók
köbözésérõl szóló 1969. évi nemzetközi egyezmény
I. mellékletében szereplõ felmérési szabályok szerint szá-
mított bruttó ûrtartalom.

7. cikk

Az utasok követeléseinek korlátozása

1. A hajó utasai életének elvesztésébõl vagy személyi
sérülésébõl fakadó követelések szempontjából a hajótulaj-
donos felelõsségének korlátja 46,666 elszámolási egység
szorozva a hajó bizonyítványa szerint a hajó által szállít-
ható személyek számával, de legfeljebb 25 millió elszámo-
lási egység.

2. E cikk tekintetében a „hajó utasainak halálesettel
vagy személyi sérüléssel kapcsolatosan felmerülõ követe-
lésén” az adott hajón utazó bármely személy által vagy
nevében támasztott követelés értendõ:

a) személyszállításra irányuló szerzõdés keretében,
illetve

b) aki – a fuvarozó hozzájárulásával – árufuvarozási
szerzõdés alapján szállított jármûvet vagy élõállatokat
kísér.

8. cikk

Elszámolási egység

1. A 6. és 7. cikkben hivatkozott elszámolási egység
a Nemzetközi Valutaalap által meghatározott különleges
lehívási jog. A 6. és 7. cikkben jelzett összegek átváltásra
kerülnek azon állam nemzeti valutájára, amelyben a korlá-
tozást alkalmazni kívánják. Ehhez az adott valuta azon a
napon érvényes értékét kell figyelembe venni, amikor a
korlátozási alapot létrehozták, a kifizetést eszközölték,
illetve azon kezességet vállalták, ami – az adott állam jog-
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szabályai értelmében – egyenértékû a fizetéssel. A részes
állam – amely a Nemzetközi Valutaalap tagja – nemzeti
valutája különleges lehívási jog (SDR) szerinti értékének
kiszámítása a Nemzetközi Valutaalap által az adott napon
a mûveletek és tranzakciók tekintetében érvényesített érté-
kelési módszere alapján történik. Azon részes állam eseté-
ben, amely nem tagja a Nemzetközi Valutaalapnak, a nem-
zeti valuta különleges lehívási jog (SDR) szerinti értéké-
nek kiszámítása az adott részes állam által meghatározott
módon történik.

2. Mindemellett azok az országok, amelyek nem tagjai
a Nemzetközi Valutaalapnak és amelyek esetében az 1. be-
kezdés alkalmazása a nemzeti jog szerint nem engedélye-
zett, az aláírás idõpontjában a megerõsítés, az elfogadás
vagy a jóváhagyás vonatkozásában fenntartások nélkül,
illetve a megerõsítés, elfogadás vagy jóváhagyás idõpont-
jában, illetve ezeket követõen bármikor kijelenthetik,
hogy a jelen Egyezmény szerinti felelõsségkorlátozást
területükön az alábbiak szerint állapítják meg:

a) a 6. cikk 1. a) bekezdése esetében a következõ
összegben:

(i) legfeljebb 500 tonna ûrtartalmú hajók esetében
5 millió monetáris egység,

(ii) a fenti ûrtartalmat meghaladó hajók esetében az
(i) bekezdés szerinti összeg alább meghatározott értékek-
kel növelt összege:

501–3000 tonna ûrtartalom között tonnánként 7500 mo-
netáris egység;

3001–30 000 tonna ûrtartalom között tonnánként
5000 monetáris egység;

30 001–70 000 tonna ûrtartalom között tonnánként
3750 monetáris egység; valamint

70 000 tonna felett tonnánként 2500 monetáris egység; és
b) a 6. cikk 1. b) bekezdése esetében a következõ

összegben:
(i) legfeljebb 500 tonna ûrtartalmú hajók esetében

2,5 millió monetáris egység,
(ii) a fenti ûrtartalmat meghaladó ûrtartalmú hajók ese-

tében az (i) bekezdés szerinti összeg alább meghatározott
értékekkel növelt összege:

501–30 000 tonna ûrtartalom között tonnánként
2500 monetáris egység;

30 001–70 000 tonna ûrtartalom között tonnánként
1850 monetáris egység; valamint

70 000 tonna felett tonnánként 1250 monetáris egység; és
c) a 7. cikk 1. bekezdése esetében 700 000 monetáris

egység szorozva a hajó bizonyítványa szerint engedélye-
zett utaslétszámmal, ez azonban nem haladhatja meg a
375 millió monetáris egységet.

A 6. cikk 2. és 3. bekezdései a jelen bekezdés a) és
b) pontjaira ennek megfelelõen alkalmazandóak.

3. A 2. bekezdésben hivatkozott monetáris egység hat-
vanöt és fél milligramm 0,900 finomságú aranynak felel
meg. A 2. bekezdésben hivatkozott összegek nemzeti va-

lutára történõ átváltása az érintett állam jogszabályai sze-
rint történik.

4. Az 1. bekezdés utolsó mondatában említett számítás-
nak, illetve a 3. bekezdésben hivatkozott átváltásnak olyan
módon kell történnie, hogy az a lehetõség szerint a 6. és
7. cikkben hivatkozott összegeknek megfelelõ, ugyanazon
valódi értéket fejezze ki az adott részes állam nemzeti va-
lutájában, mint elszámolási egységben. A részes államok
az 1. bekezdés szerinti kalkuláció módját, illetve a 3. be-
kezdés szerinti konvertálás eredményét – az adott esettõl
függõen – az aláírás idõpontjában, a megerõsítés, az elfo-
gadás vagy a jóváhagyás vonatkozásában fenntartások
nélkül kötelesek kommunikálni, illetve akkor, amikor a
16. cikkben hivatkozott okiratot letétbe helyezik, vagy
amikor bármely változás következik be.

9. cikk

A követelések egyesítése

1. A 6. cikk szerint meghatározott felelõsségi korlát
bármely adott eset kapcsán felmerülõ, összes követelésre
vonatkozik:

a) az 1. cikk 2. bekezdésében említett azon személlyel
vagy személyekkel szemben, valamint bármely olyan sze-
méllyel szemben, akinek cselekedetéért, gondatlanságáért,
illetve mulasztásáért e személy vagy személyek felelõsek;
vagy

b) az adott hajóról mentést végzõ hajó hajótulajdonosá-
val, valamint az ilyen hajóról mûködõ hajómentõvel vagy
hajómentõkkel, továbbá minden olyan személlyel szem-
ben, akinek cselekedetéért, gondatlanságáért, illetve mu-
lasztásáért e személy vagy személyek felelõsek; vagy

c) a nem hajóról mûködõ, illetve a kizárólag a mentés
célpontjának minõsülõ hajóról mûködõ hajómentõvel
vagy hajómentõkkel, továbbá minden olyan személlyel
szemben, akinek cselekedetéért, gondatlanságáért, illetve
mulasztásáért e személy vagy személyek felelõsek.

2. A 7. cikkben meghatározott korlátozott felelõsség az
1. cikk 2. bekezdésében említett személy vagy személyek
ellen adott esetben felmerülõ aggregát követelésre vonat-
kozik a 7. cikkben hivatkozott hajó tekintetében, illetve
minden olyan személy vonatkozásában, akinek cselekede-
téért, gondatlanságáért, illetve mulasztásáért e személy
vagy személyek felelõsek.

10. cikk

Felelõsség korlátozása korlátozási alap
létrehozása nélkül

1. A felelõsség korlátozására sor kerülhet annak ellené-
re is, hogy a 11. cikkben említett korlátozási alap létreho-
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zására nem került sor. Ugyanakkor a részes állam saját bel-
sõ joga úgy is rendelkezhet, hogy amennyiben bírósága
elõtt korlátozás hatálya alá esõ követelés érvényesítésére
irányuló perre kerül sor, a felelõsségviselõ személy csakis
akkor jogosult felelõssége korlátozására hivatkozni, ha
a jelen Egyezmény rendelkezéseinek megfelelõen korláto-
zási alap létesítésére került sor, illetve ha ilyen alap létesí-
tésére kerül sor akkor, amikor a felelõsség korlátozására
hivatkoznak.

2. Amennyiben a korlátozott felelõsségviselésre korlá-
tozási alap létesítése nélkül kerül sor, akkor a 12. cikkben
hivatkozott rendelkezések az irányadók.

3. A jelen cikk szabályaival kapcsolatosan felmerülõ
eljárási kérdések eldöntésére azon részes állam nemzeti
joga alapján kerül sor, ahol a peres eljárást elindították.

III. FEJEZET

A KORLÁTOZÁSI ALAP

11. cikk

Az alap létrehozása

1. Bármely, állítólagos felelõsséget viselõ személy
létesíthet alapot azon részes állam bíróságán vagy bármely
más illetékes hatóságánál, amely államban a korlátozás
hatálya alá esõ követelés kapcsán a jogi eljárás megindult.
Az alapot a 6. és 7. cikkben meghatározott összegre kell
létrehozni, annak a követelésnek megfelelõen, amelyért az
adott személy felelõs lehet, megemelve a felelõsségválla-
lás összegét az esemény bekövetkezésének idõpontjától az
alap létesítése idõpontjáig bezárólag felmerülõ kamatok-
kal. Az így létesített alap kizárólag azon követelések ren-
dezésére használható fel, amelyek vonatkozásában a fele-
lõsség korlátozása felmerül.

2. Alap létesíthetõ akár az összeg letétbe helyezésével,
akár az alap létesítése szerinti részes állam jogszabályai
értelmében elfogadható, illetve a bíróság vagy más illeté-
kes hatóság által megfelelõnek tekintett garanciavállalás
formájában.

3. Az 1. a), b), illetve c) bekezdésekben vagy a 9. cikk
2. bekezdésében szereplõ bármely személy, illetve annak
biztosítója által létesített alapot úgy kell tekinteni, mintha
azt az 1. a), b), illetve c) bekezdésekben, illetve a 2. bekez-
désben említett összes személy hozta volna létre.

12. cikk

Az alap felosztása

1. A 6. és 7. cikk 1., 2. és 3. bekezdésének rendelkezé-
sei értelmében az alap felosztása az igényjogosultak között

az alappal szemben megállapított követelésük arányában
történik.

2. Amennyiben az alap felosztását megelõzõen a fele-
lõs személy vagy annak biztosítója már rendezte az alappal
szemben fennálló követelést, akkor az adott személy a ki-
fizetett összeg erejéig jogátruházással olyan jogokat sze-
rez, mint amelyeket a már kártérítésben részesült személy
a jelen Egyezmény értelmében élvezett volna.

3. A 2. bekezdés szerinti jogátruházás folytán szerzett
jogot az esetlegesen már kifizetésre került kártérítési
összeg kapcsán említett személyeken kívül egyéb szemé-
lyek is gyakorolhatják, azonban kizárólag az irányadó
nemzeti jogszabályok által engedélyezett jogátruházás
mértékéig.

4. Amennyiben a felelõs vagy bármely más személy
megállapítja, hogy kénytelen lehet egy késõbbi idõpont-
ban kifizetni a részleges vagy teljes kártérítési összeget
azon összeg tekintetében, amelyet az adott személy a 2. és
3. bekezdés értelmében jogátruházással szerzett jogként
élvezett volna, ha az alap felosztását megelõzõen a kártérí-
tésre sor került volna, akkor az alap létesítése szerinti
állam bírósága vagy más illetékes hatósága elrendelheti a
megfelelõ összeg ideiglenes tartalékolását, annak érdeké-
ben, hogy az adott személy az alappal szembeni követelé-
sét egy késõbbi idõpontban érvényesíteni tudja.

13. cikk

További keresetindítás tilalma

1. Amennyiben a 11. cikk értelmében korlátozási alap
jött létre, akkor az alappal szemben követeléssel fellépõ
személyek számára tilos e követelés érvényesítése az ala-
pot létrehozó személy – illetve azon személy, akinek a ja-
vára az alapot létrehozták – egyéb vagyonával szemben.

2. Azt követõen, hogy a 11. cikk szerinti korlátozási
alap létrejött, az alap kedvezményezettjének hajója vagy
bármely más tulajdona – ami az alappal szembeni követe-
lés érvényesítése céljából az adott részes állam joghatósá-
ga alatt lefoglalásra, illetve zár alá vételre került –, illetve
a kifizetett biztosíték az adott állam bíróságának vagy más
illetékes hatóságának rendelkezése alapján feloldható. Ezt
a feloldást azonban a korlátozási alap létrejöttekor min-
denkor el kell rendelni:

a) abban a kikötõben, ahol az eseményre sor került,
illetve, ha az nem a kikötõben történt, akkor a fizetési fel-
szólítás után következõ elsõ kikötõben; vagy

b) haláleset vagy személyi sérülés tekintetében a part-
raszállás kikötõjében; vagy

c) rakományban keletkezett kár tekintetében a kirakási
kikötõben; vagy

d) azon államban, ahol a zár alá vételre sor került.

5110 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/84. szám



3. Az 1. és 2. bekezdésben szereplõ szabályok csak
akkor irányadóak, ha a korlátozási alappal szembeni köve-
telést a felperes azt megelõzõen nyújtja be, hogy a bíróság
nyilvántartásba vette volna az alapot, de az alap az adott
követelés rendezése tekintetében már tényleges rendelke-
zésre áll.

14. cikk

Irányadó jog

A jelen fejezet rendelkezései alapján a korlátozási alap
létesítésére és felosztására vonatkozó szabályok, valamint
az azokkal összefüggõ összes eljárási szabály tekintetében
az alap létesítése szerinti részes állam jogszabályai az
irányadók.

IV. FEJEZET

ALKALMAZÁSI KÖR

15. cikk

1. A jelen Egyezmény az irányadó, ha bármely, az
1. cikkben hivatkozott személy valamelyik részes állam
bírósága elõtt felelõsségének korlátozása kapcsán, illetve
az adott állam joghatósága alatt lévõ, lefoglalt hajó vagy
más vagyontárgy zár alá vételének feloldása, továbbá a
letett biztosíték kifizetése iránt indít keresetet. Mindazon-
által, mindegyik részes állam részben vagy egészben ki-
zárhat a jelen Egyezmény alkalmazásának hatályából az
1. cikkben hivatkozott bármely olyan személyt, aki abban
az idõpontban, amikor az Egyezmény szabályainak alkal-
mazása az adott bíróság elõtt felmerül, nem rendelkezik
lakóhellyel, illetve vállalati székhellyel az adott államban,
illetve ha az a hajó, amellyel kapcsolatosan a korlátozási
jog felmerül vagy amelynek zár alóli feloldását kérik a fen-
ti idõpontban, az Egyezmény valamely másik részes álla-
mának lobogója alatt van bejegyezve.

2. A részes állam saját nemzeti joga különleges rendel-
kezései révén szabályozhatja a felelõsség korlátozásának
azon rendszerét, ami olyan hajókra vonatkozik, amelyek:

a) az adott ország jogszabályai értelmében belvízi
hajózásra használatos hajók;

b) 300 tonnánál kisebb hajók.
A jelen bekezdés szerinti lehetõséget alkalmazó részes

állam köteles tájékoztatni a letéteményest a nemzeti jog-
szabályai értelmében elfogadott felelõsségi korlátozásról,
illetve arról a tényrõl, hogy ilyen korlátozás nem áll fenn.

3. A részes állam saját nemzeti joga különleges rendel-
kezései útján szabályozhatja a felelõsség korlátozásának
azon rendszerét, ami olyan kártérítési igényekre vonatko-

zik, amelyek esetében valamely másik részes állam állam-
polgárainak érdekei semmi esetben sem játszanak szere-
pet.

4. A részes állam bíróságai nem alkalmazhatják a jelen
Egyezményt olyan hajók esetében, amelyek megépítésére,
átalakítására, illetve alkalmazására fúróhajóként kerül sor:

a) amennyiben az adott állam nemzeti jogszabályai
a 6. cikkben egyébként szereplõ felelõsségnél nagyobb
fokú felelõsséget írnak elõ; illetve

b) ha e hajók tekintetében az adott állam a felelõsségi
rendszert szabályozó valamely nemzetközi egyezmény
részes felévé vált.

Abban az esetben, ha az a) albekezdés az irányadó,
akkor arról a részes állam köteles megfelelõen tájékoztatni
a letéteményest.

5. A jelen Egyezmény szabályai nem vonatkoznak az
alábbiakra:

a) légpárnás jármûvek;
b) a tengerfenék természeti erõforrásai, illetve a tengeri

olajlelõhelyek feltérképezése, illetve kiaknázása céljából
épített mesterséges szigetek (platformok).

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. cikk

Aláírás, megerõsítés, csatlakozás

1. A jelen Egyezmény aláírásra minden állam részére
1977. február 1. és 1977. december 31. között a Kormány-
közi Tengerészeti Konzultációs Szervezet (a továbbiakban
„a Szervezet”) székhelyén áll nyitva, illetve ahhoz ezen
idõszakot követõen is csatlakozni lehet.

2. A jelen Egyezmény szempontjából minden állam a
következõk alapján válik részes állammá:

a) a megerõsítés, elfogadás vagy jóváhagyás vonatko-
zásában fenntartás nélküli aláírás; vagy

b) megerõsítés, elfogadás, illetve jóváhagyástól függõ
aláírás, amelyet megerõsítés, elfogadás, illetve jóváhagyás
követ; vagy

c) csatlakozás.

3. A megerõsítés, elfogadás, jóváhagyás vagy csatlako-
zás az ezen értelemben elkészített, hivatalos okiratnak a
Szervezet Fõtitkáránál (a továbbiakban „a Fõtitkár”) törté-
nõ letétbe helyezésével válik hatályossá.
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17. cikk

Hatálybalépés

1. Az Egyezmény azon hónap elsõ napján lép hatályba,
amely egy évvel az után a nap után következik, hogy vagy
tizenkét állam megerõsítésre, elfogadásra, illetve jóváha-
gyásra vonatkozó fenntartás nélkül aláírta azt, vagy letétbe
helyezte a ratifikációra, elfogadásra, jóváhagyásra vagy
csatlakozásra vonatkozó okiratot.

2. Azon állam esetében, amely a jelen Egyezmény
tekintetében megerõsítésrõl, elfogadásról, jóváhagyásról,
illetve csatlakozásról szóló okiratot úgy helyez letétbe,
illetve megerõsítésre, elfogadásra, illetve jóváhagyásra
vonatkozó fenntartás nélkül az Egyezményt úgy írja alá,
hogy teljesítette a hatálybalépéssel kapcsolatos követel-
ményeket, de a hatálybalépés még nem következett be, a
megerõsítés, elfogadás, jóváhagyás vagy csatlakozás,
illetve a megerõsítésre, elfogadásra vagy jóváhagyásra
vonatkozó fenntartás nélküli aláírás azon a napon lép ha-
tályba, amikor az Egyezmény hatályba lép, illetve annak a
hónapnak az elsõ napján, amely hónap kilencven nappal
követi az aláírás vagy az okirat letétbe helyezésének nap-
ját, attól függõen, hogy melyik a késõbbi idõpont.

3. Bármely, a jelen Egyezményhez ezt követõen csatla-
kozó állam esetében az Egyezmény hatálybalépése az
adott állam okiratának letétbe helyezése napjától számított
kilencven nap leteltét követõ hónap elsõ napja.

4. A jelen Egyezményt megerõsítõ, elfogadó vagy jó-
váhagyó, továbbá az ahhoz csatlakozó államok közötti
kapcsolatok tekintetében a jelen Egyezmény felváltja és
megszünteti az 1957. október 10-én Brüsszelben kelt, a
tengeri hajók tulajdonosai felelõsségének korlátozásáról
szóló nemzetközi egyezményt, illetve az 1924. augusztus
25-én Brüsszelben kelt, a tengeri hajók tulajdonosai fele-
lõsségének korlátozásával kapcsolatos egyes szabályok
egységesítésérõl szóló nemzetközi egyezményt.

18. cikk

Fenntartások

1. Aláíráskor, illetve a megerõsítés, elfogadás, jóváha-
gyás vagy csatlakozás alkalmával bármely állam fenntart-
hatja a jogot arra, hogy a 2. cikk 1. d) és e) bekezdéseinek
alkalmazását kizárja. A jelen Egyezmény lényegi rendel-
kezései tekintetében egyéb korlátozások nem alkalmazha-
tóak.

2. Az aláíráskor tett fenntartásokat a megerõsítés, elfo-
gadás vagy jóváhagyás alkalmával is meg kell erõsíteni.

3. Bármelyik állam, amelyik a jelen Egyezmény tekin-
tetében fenntartással élt, a Fõtitkárnak címzett értesítés
útján bármikor visszavonhatja azt. A visszavonás az érte-

sítés kézhezvétele napján lép hatályba. Amennyiben az
értesítés szerint a fenntartás visszavonása az abban megha-
tározott napon lép hatályba és ez a nap az értesítésnek a
Fõtitkár általi kézhezvétele napjához képest egy késõbbi
idõpontra esik, akkor a visszavonás ebben a késõbbi idõ-
pontban lép hatályba.

19. cikk

Felmondás

1. A jelen Egyezményt bármelyik részes állam bármi-
kor felmondhatja, egy évvel azt a napot követõen, amelyen
az adott fél szempontjából az Egyezmény hatályba lépett.

2. A felmondás a Fõtitkárnál letétbe helyezésre kerülõ
okirat útján történik.

3. A felmondás az okirat letétbe helyezése napját köve-
tõ egy év elteltét követõ hónap elsõ napján lép hatályba,
illetve az okiratban esetlegesen meghatározott valamely
hosszabb idõszak után.

20. cikk

Felülvizsgálat és módosítás

1. A jelen Egyezmény felülvizsgálata vagy módosítása
céljából a Szervezet konferenciát hívhat össze.

2. A jelen Egyezmény részes államai legkevesebb egy-
harmada kérésére a Szervezet felülvizsgálat vagy módosí-
tás céljából köteles konferenciát összehívni.

3. A jelen Egyezmény módosítása hatálybalépését kö-
vetõen bármely letétbe helyezett, ratifikációról, elfogadás-
ról, jóváhagyásról vagy csatlakozásról szóló okiratot úgy
kell tekinteni, hogy az a módosított Egyezményre vonat-
kozik, kivéve, ha az okirat errõl másképp rendelkezik.

21. cikk

Az elszámolási egység, illetve a monetáris egység
összegkorlátainak felülvizsgálata

1. A 20. cikkben foglalt rendelkezések ellenére a csu-
pán a 6., 7. és 8. cikk 2. bekezdésében meghatározott
összegek módosítását, illetve a 8. cikk 1. és 2. bekezdésé-
ben foglalt egyik vagy mindkét egység helyettesítését cél-
zó konferenciát a Szervezetnek a jelen cikk 2. és 3. bekez-
désében foglaltak szerint kell összehívnia. Az összegek
módosítására kizárólag az értékükben bekövetkezett jelen-
tõs változás miatt kerülhet sor.

2. A részes államok legkevesebb egynegyedének kéré-
sére a Szervezet köteles ilyen konferenciát összehívni.
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3. Az összegek módosítására, illetve az egységek más
elszámolási egységekkel való helyettesítésére irányuló
döntést a konferencián jelen lévõ és szavazó részes álla-
mok kétharmados többséggel hozhatják meg.

4. Bármely, az Egyezmény kapcsán megerõsítésrõl,
elfogadásról, jóváhagyásról vagy csatlakozásról szóló
okiratot letétbe helyezõ állam a módosítás hatálybalépését
követõen az Egyezményt a módosítás szerint köteles alkal-
mazni.

22. cikk

Letéteményes

1. A jelen Egyezményt a Fõtitkárnál letétbe kell he-
lyezni.

2. A Fõtitkár köteles:
a) továbbítani a jelen Egyezmény hivatalos eredeti pél-

dányait mindazon államok számára, amelyek meghívást
kaptak a tengerhajózás során felmerülõ követelésekkel
kapcsolatos felelõsségvállalás korlátozásáról szóló konfe-
renciára, továbbá a jelen Egyezményhez csatlakozó bár-
mely további állam számára;

b) értesíteni a jelen Egyezményt aláíró, illetve az ahhoz
csatlakozott államokat az alábbiakról:

(i) minden egyes új aláírás, okirat letétbe helyezés és
abban foglalt fenntartás, valamint ezek idõpontja;

(ii) a jelen Egyezmény, illetve az azzal összefüggõ bár-
mely módosítás hatálybalépésének idõpontja;

(iii) a jelen Egyezmény felmondása és a felmondás
hatálybalépésének idõpontja;

(iv) a 20. vagy 21. cikk értelmében elfogadott bármely
módosítás;

(v) a jelen Egyezmény bármely cikkével kapcsolatos
kommunikáció.

3. A jelen Egyezmény hatálybalépésekor a Fõtitkár an-
nak egy hivatalos, eredeti példányát – az Egyesült Nemze-
tek Alapszabálya 102. cikkének értelmében – nyilvántar-
tásba vétel és közzététel céljából eljuttatja az Egyesült
Nemzetek Titkárságához.

23. cikk

Nyelvek

A jelen Egyezmény 1-1 eredeti angol, francia, orosz és
spanyol nyelvû példányban készült, mindegyik szöveg
egyaránt hiteles.

Kelt Londonban, az ezerkilencszázhetvenhatodik év
november havának tizenkilencedik napján.

Ennek hiteléül, az erre kellõen felhatalmazott alulírot-
tak a jelen Egyezményt aláírták.

[Az aláírások elhagyva]”

5. § A Jegyzõkönyv hiteles angol nyelvû szövege és
annak hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

„PROTOCOL OF 1996 TO AMEND
THE CONVENTION ON LIMITATION

OF LIABILITY FOR MARITIME CLAIMS
OF 19 NOVEMBER 1976

The parties to the present protocol,

considering that it is desirable to amend the Convention
on Limitation of Liability for Maritime Claims, done at
London on 19 November 1976, to provide for enhanced
compensation and to establish a simplified procedure for
updating the limitation amounts,

have agreed as follows:

Article 1

For the purposes of this Protocol:
1. „Convention” means the Convention on Limitation

of Liability for Maritime Claims, 1976.

2. „Organization” means the International Maritime
Organization.

3. „Secretary-General” means the Secretary-General of
the Organization.

Article 2

Article 3, subparagraph (a) of the Convention is
replaced by the following text:

(a) claims for salvage, including, if applicable, any
claim for special compensation under Article 14 of the
International Convention on Salvage 1989, as amended, or
contribution in general average;

Article 3

Article 6, paragraph 1 of the Convention is replaced by
the following text:

1. The limits of liability for claims other than those
mentioned in Article 7, arising on any distinct occasion,
shall be calculated as follows:

(a) in respect of claims for loss of life or personal
injury,

(i) 2 million Units of Account for a ship with a tonnage
not exceeding 2,000 tons,

(ii) for a ship with a tonnage in excess thereof, the
following amount in addition to that mentioned in (i):

for each ton from 2,001 to 30,000 tons, 800 Units of
Account;

for each ton from 30,001 to 70,000 tons, 600 Units of
Account; and

2008/84. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5113



for each ton in excess of 70,000 tons, 400 Units of
Account,

(b) in respect of any other claims,
(i) 1 million Units of Account for a ship with a tonnage

not exceeding 2,000 tons,
(ii) for a ship with a tonnage in excess thereof, the

following amount in addition to that mentioned in (i):
for each ton from 2,001 to 30,000 tons, 400 Units of

Account;
for each ton from 30,001 to 70,000 tons, 300 Units of

Account; and
for each ton in excess of 70,000 tons, 200 Units of

Account.

Article 4

Article 7, paragraph 1 of the Convention is replaced by
the following text:

1. In respect of claims arising on any distinct occasion
for loss of life or personal injury to passengers of a ship,
the limit of liability of the shipowner thereof shall be an
amount of 175,000 Units of Account multiplied by the
number of passengers which the ship is authorized to carry
according to the ship’s certificate.

Article 5

Article 8, paragraph 2 of the Convention is replaced by
the following text:

2. Nevertheless, those States which are not members of
the International Monetary Fund and whose law does not
permit the application of the provisions of paragraph 1
may, at the time of signature without reservation as to
ratification, acceptance or approval or at the time of
ratification, acceptance, approval or accession or at any
time thereafter, declare that the limits of liability provided
for in this Convention to be applied in their territories shall
be fixed as follows:

(a) in respect of Article 6, paragraph 1(a), at an amount
of

(i) 30 million monetary units for a ship with a tonnage
not exceeding 2,000 tons;

(ii) for a ship with a tonnage in excess thereof, the
following amount in addition to that mentioned in (i):

for each ton from 2,001 to 30,000 tons, 12,000 monetary
units;

for each ton from 30,001 to 70,000 tons, 9,000 monetary
units; and

for each ton in excess of 70,000 tons, 6,000 monetary
units; and

(b) in respect of Article 6, paragraph 1(b), at an amount
of:

(i) 15 million monetary units for a ship with a tonnage
not exceeding 2,000 tons;

(ii) for a ship with a tonnage in excess thereof, the
following amount in addition to that mentioned in (i):

for each ton from 2,001 to 30,000 tons, 6,000 monetary
units;

for each ton from 30,001 to 70,000 tons, 4,500 monetary
units; and

for each ton in excess of 70,000 tons, 3,000 monetary
units; and

(c) in respect of Article 7, paragraph 1, at an amount of
2,625,000 monetary units multiplied by the number of
passengers which the ship is authorized to carry according
to its certificate.

Paragraphs 2 and 3 of Article 6 apply correspondingly
to subparagraphs (a) and (b) of this paragraph.

Article 6

The following text is added as paragraph 3bis in
Article 15 of the Convention:

3bis Notwithstanding the limit of liability prescribed in
paragraph 1 of Article 7, a State Party may regulate by
specific provisions of national law the system of liability to
be applied to claims for loss of life or personal injury to
passengers of a ship, provided that the limit of liability is
not lower than that prescribed in paragraph 1 of Article 7.
A State Party which makes use of the option provided for
in this paragraph shall inform the Secretary-General of the
limits of liability adopted or of the fact that there are none.

Article 7

Article 18, paragraph 1 of the Convention is replaced by
the following text:

1. Any State may, at the time of signature, ratification,
acceptance, approval or accession, or at any time
thereafter, reserve the right:

(a) to exclude the application of Article 2, paragraphs
1(d) and (e);

(b) to exclude claims for damage within the meaning of
the International Convention on Liability and
Compensation for Damage in Connection with the
Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea,
1996 or of any amendment or protocol thereto.

No other reservations shall be admissible to the
substantive provisions of this Convention.

Article 8

Amendment of limits

1. Upon the request of at least one half, but in no case
less than six, of the States Parties to this Protocol, any
proposal to amend the limits specified in Article 6,
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paragraph 1, Article 7, paragraph 1 and Article 8,
paragraph 2 of the Convention as amended by this
Protocol shall be circulated by the Secretary-General to all
Members of the Organization and to all Contracting States.

2. Any amendment proposed and circulated as above
shall be submitted to the Legal Committee of the
Organization (the Legal Committee) for consideration at a
date at least six months after the date of its circulation.

3. All Contracting States to the Convention as amended
by this Protocol, whether or not Members of the
Organization, shall be entitled to participate in the
proceedings of the Legal Committee for the consideration
and adoption of amendments.

4. Amendments shall be adopted by a two-thirds
majority of the Contracting States to the Convention as
amended by this Protocol present and voting in the Legal
Committee expanded as provided for in paragraph 3, on
condition that at least one half of the Contracting States to
the Convention as amended by this Protocol shall be
present at the time of voting.

5. When acting on a proposal to amend the limits, the
Legal Committee shall take into account the experience of
incidents and, in particular, the amount of damage
resulting therefrom, changes in the monetary values and
the effect of the proposed amendment on the cost of
insurance.

6. (a) No amendment of the limits under this Article
may be considered less than five years from the date on
which this Protocol was opened for signature nor less than
five years from the date of entry into force of a previous
amendment under this Article.

(b) No limit may be increased so as to exceed an
amount which corresponds to the limit laid down in the
Convention as amended by this Protocol increased by six
percent per year calculated on a compound basis from the
date on which this Protocol was opened for signature.

(c) No limit may be increased so as to exceed an
amount which corresponds to the limit laid down in the
Convention as amended by this Protocol multiplied by
three.

7. Any amendment adopted in accordance with
paragraph 4 shall be notified by the Organization to all
Contracting States. The amendment shall be deemed to
have been accepted at the end of a period of eighteen
months after the date of notification, unless within that
period not less than one-fourth of the States that were
Contracting States at the time of the adoption of the
amendment have communicated to the Secretary-General
that they do not accept the amendment, in which case the
amendment is rejected and shall have no effect.

8. An amendment deemed to have been accepted in
accordance with paragraph 7 shall enter into force
eighteen months after its acceptance.

9. All Contracting States shall be bound by the
amendment, unless they denounce this Protocol in
accordance with paragraphs 1 and 2 of Article 12 at least
six months before the amendment enters into force. Such
denunciation shall take effect when the amendment enters
into force.

10. When an amendment has been adopted but the
eighteen-month period for its acceptance has not yet
expired, a State which becomes a Contracting State during
that period shall be bound by the amendment if it enters
into force. A State which becomes a Contracting State
after that period shall be bound by an amendment which
has been accepted in accordance with paragraph 7. In the
cases referred to in this paragraph, a State becomes bound
by an amendment when that amendment enters into force,
or when this Protocol enters into force for that State, if
later.

Article 9

1. The Convention and this Protocol shall, as between
the Parties to this Protocol, be read and interpreted
together as one single instrument.

2. A State which is Party to this Protocol but not a Party
to the Convention shall be bound by the provisions of the
Convention as amended by this Protocol in relation to
other States Parties hereto, but shall not be bound by the
provisions of the Convention in relation to States Parties
only to the Convention.

3. The Convention as amended by this Protocol shall
apply only to claims arising out of occurrences which take
place after the entry into force for each State of this
Protocol.

4. Nothing in this Protocol shall affect the obligations
of a State which is a Party both to the Convention and to
this Protocol with respect to a State which is a Party to the
Convention but not a Party to this Protocol.

FINAL CLAUSES

Article 10

Signature, ratification, acceptance, approval
and accession

1. This Protocol shall be open for signature at the
Headquarters of the Organization from 1 October 1996 to
30 September 1997 by all States.

2. Any State may express its consent to be bound by
this Protocol by:
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(a) signature without reservation as to ratification,
acceptance or approval; or

(b) signature subject to ratification, acceptance or
approval followed by ratification, acceptance or approval;
or

(c) accession.

3. Ratification, acceptance, approval or accession shall
be effected by the deposit of an instrument to that effect
with the Secretary-General.

4. Any instrument of ratification, acceptance, approval
or accession deposited after the entry into force of an
amendment to the Convention as amended by this Protocol
shall be deemed to apply to the Convention so amended, as
modified by such amendment.

Article 11

Entry into force

1. This Protocol shall enter into force ninety days
following the date on which ten States have expressed
their consent to be bound by it.

2. For any State which expresses its consent to be
bound by this Protocol after the conditions in paragraph 1
for entry into force have been met, this Protocol shall enter
into force ninety days following the date of expression of
such consent.

Article 12

Denunciation

1. This Protocol may be denounced by any State Party
at any time after the date on which it enters into force for
that State Party.

2. Denunciation shall be effected by the deposit of an
instrument of denunciation with the Secretary-General.

3. A denunciation shall take effect twelve months, or
such longer period as may be specified in the instrument of
denunciation, after its deposit with the Secretary-General.

4. As between the States Parties to this Protocol,
denunciation by any of them of the Convention in
accordance with Article 19 thereof shall not be construed
in any way as a denunciation of the Convention as
amended by this Protocol.

Article 13

Revision and amendment

1. A conference for the purpose of revising or
amending this Protocol may be convened by the
Organization.

2. The Organization shall convene a conference of
Contracting States to this Protocol for revising or
amending it at the request of not less than one-third of the
Contracting States.

Article 14

Depositary

1. This Protocol and any amendments adopted under
Article 8 shall be deposited with the Secretary General.

2. The Secretary-General shall:
(a) inform all States which have signed or acceded to

this Protocol of:
(i) each new signature or deposit of an instrument

together with the date thereof;
(ii) each declaration and communication under

Article 8, paragraph 2 of the Convention as amended by
this Protocol, and Article 8, paragraph 4 of the
Convention;

(iii) the date of entry into force of this Protocol;
(iv) any proposal to amend limits which has been made

in accordance with Article 8, paragraph 1;
(v) any amendment which has been adopted in

accordance with Article 8, paragraph 4;
(vi) any amendment deemed to have been accepted

under Article 8, paragraph 7, together with the date on
which that amendment shall enter into force in accordance
with paragraphs 8 and 9 of that Article;

(vii) the deposit of any instrument of denunciation of
this Protocol together with the date of the deposit and the
date on which it takes effect;

(b) transmit certified true copies of this Protocol to all
Signatory States and to all States which accede to this
Protocol.

3. As soon as this Protocol enters into force, the text
shall be transmitted by the Secretary-General to the
Secretariat of the United Nations for registration and
publication in accordance with Article 102 of the Charter
of the United Nations.

Article 15

Languages

This Protocol is established in a single original in the
Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish
languages, each text being equally authentic.

Done at London this second day of May one thousand
nine hundred and ninety-six.
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In witness whereof the undersigned, being duly
authorized by their respective Governments for that
purpose, have signed this Protocol.

[Signatures not reproduced here.]

1996. ÉVI JEGYZÕKÖNYV
A TENGERI KÖVETELÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGÕ

FELELÕSSÉG KORLÁTOZÁSÁRÓL SZÓLÓ
1976. ÉVI EGYEZMÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A jelen Jegyzõkönyv részesei,

figyelembe véve, hogy kívánatos az 1976. november
19-én, Londonban kelt, tengeri követelésekkel összefüggõ
felelõsség korlátozásáról szóló egyezménynek a növelt
összegû kompenzáció biztosítása, illetve a felelõsségkor-
látozási összegek egyszerûsített felülvizsgálati eljárásának
megálllapítása céljából való módosítása,

megállapodtak az alábbiakban:

1. cikk

A jelen Jegyzõkönyv alkalmazásában:
1. „Egyezmény” a tengeri követelésekkel összefüggõ

felelõsség korlátozásáról szóló 1976. évi egyezmény.

2. „Szervezet” a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet.

3. „Fõtitkár” a Szervezet Fõtitkára.

2. cikk

Az Egyezmény 3. cikkének a) pontja helyébe a követke-
zõ szöveg lép:

a) mentéssel összefüggõ követelések, illetve a közös
hajókárral kapcsolatos elszámolások; beleértve – ha ez
alkalmazható – bármely, a módosított mentésrõl szóló
1989. évi nemzetközi egyezmény 14. cikke szerinti külön-
leges kártalanítással összefüggõ követelést, illetve a közös
hajókárral kapcsolatosan felmerülõ hozzájárulást;

3. cikk

Az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ szöveg lép:

1. Az egy és ugyanazon esemény kapcsán keletkezett, a
7. cikkben foglaltaktól eltérõ követeléseknél a felelõsség
korlátai az alábbiak alapján kerülnek meghatározásra:

a) halálesettel vagy személyi sérüléssel kapcsolatos
követelések esetén,

(i) a legfeljebb 2000 tonna ûrtartalmú hajók esetében
2 millió elszámolási egység,

(ii) a fenti ûrtartalmat meghaladó hajók esetében az
(i) bekezdés szerinti összeg alább meghatározott értékek-
kel növelt összege:

2001–30 000 tonna ûrtartalom között tonnánként
800 elszámolási egység;

30 001–70 000 tonna ûrtartalom között tonnánként
600 elszámolási egység; valamint

70 000 tonna felett tonnánként 400 elszámolási egység,
b) bármely egyéb követelés esetén,
(i) a legfeljebb 2000 tonna ûrtartalmú hajók esetében

1 millió elszámolási egység,
(ii) a fenti ûrtartalmat meghaladó hajók esetében az

(i) bekezdés szerinti összeg alább meghatározott értékek-
kel növelt összege:

2001–30 000 tonna ûrtartalom között tonnánként
400 elszámolási egység;

30 001–70 000 tonna ûrtartalom között tonnánként
300 elszámolási egység; valamint

70 000 tonna felett tonnánként 200 elszámolási egység.

4. cikk

Az Egyezmény 7. cikkének 1. bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ szöveg lép:

1. A hajó utasainak halála vagy személyi sérülése kö-
vetkeztében az egy és ugyanazon esemény kapcsán kelet-
kezett követelések esetén, az e hajó tulajdonosát terhelõ
kártérítési felelõsség felsõ korlátja 175 000 elszámolási
egység, szorozva a hajó bizonyítványa szerint engedélye-
zett utaslétszámmal.

5. cikk

Az Egyezmény 8. cikkének 2. bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ szöveg lép:

2. Mindamellett, azok az országok, amelyek nem tagjai
a Nemzetközi Valutaalapnak és amelyek nemzeti joga nem
teszi lehetõvé az 1. bekezdésben foglalt rendelkezések
alkalmazását, a megerõsítés, az elfogadás vagy a jóváha-
gyás vonatkozásában fenntartások nélküli aláírás idõpont-
jában, illetve a megerõsítés, elfogadás, jóváhagyás vagy
csatlakozás idõpontjában, illetve ezeket követõen bármi-
kor, kijelenthetik, hogy a jelen Egyezmény szerinti fele-
lõsségkorlátozást területükön az alábbiak szerint állapítják
meg:

a) a 6. cikk 1. a) bekezdése esetében
(i) a legfeljebb 2000 tonna ûrtartalmú hajók esetében

30 millió monetáris egység;
(ii) a fenti ûrtartalmat meghaladó hajók esetében az

(i) bekezdés szerinti összeg alább meghatározott értékek-
kel növelt összege:

2001–30 000 tonna ûrtartalom között tonnánként
12 000 monetáris egység;
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30 001–70 000 tonna ûrtartalom között tonnánként
9000 monetáris egység; valamint

70 000 tonna felett tonnánként 6000 monetáris egység;
valamint

b) a 6. cikk 1. b) pontja esetében
(i) a legfeljebb 2000 tonna ûrtartalmú hajók esetében

15 millió monetáris egység;
(ii) a fenti ûrtartalmat meghaladó hajók esetében az

(i) bekezdés szerinti összeg alább meghatározott értékek-
kel növelt összege:

2001–30 000 tonna ûrtartalom között tonnánként
6000 monetáris egység;

30 001–70 000 tonna ûrtartalom között tonnánként
4500 monetáris egység; valamint

70 000 tonna felett tonnánként 3000 monetáris egység;
valamint

c) a 7. cikk 1. bekezdése esetében, 2 625 000 monetáris
egység szorozva a hajó bizonyítványa szerint engedélye-
zett utaslétszámmal.

A 6. cikk 2. és 3. bekezdése a jelen bekezdés a) és
b) pontjára ennek megfelelõen alkalmazandóak.

6. cikk

Az Egyezmény 15. cikke a következõ 3bis bekezdéssel
egészül ki:

3bis A 7. cikk 1. bekezdésében megállapított felelõs-
ségi korlátok ellenére, adott részes állam a nemzeti joga
specifikus rendelkezései révén szabályozhatja az adott
hajó utasainak halála vagy személyi sérülése esetén felme-
rülõ követelésekre alkalmazandó felelõsségi rendszert,
feltéve, hogy a felelõsségi korlát összege nem kevesebb
a 7. cikk 1. bekezdésében foglaltaknál. Amennyiben a ré-
szes állam él az e bekezdés szerinti lehetõséggel, köteles
tájékoztatni a Fõtitkárt az elfogadott felelõsségi korlátok-
ról, illetve arról is, ha nem került sor azok megállapítására.

7. cikk

Az Egyezmény 18. cikkének 1. bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ szöveg lép:

1. Az aláírás, megerõsítés, elfogadás, jóváhagyás vagy
csatlakozás idõpontjában, illetve azt követõen bármikor,
bármely állam fenntarthatja magának a jogot:

a) a 2. cikk 1. d) és e) pontja alkalmazásának kizárására;
b) a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával

kapcsolatos felelõsségrõl és kártérítésrõl szóló 1996. évi
nemzetközi egyezmény, annak bármely módosítása vagy
jegyzõkönyve hatálya alá esõ követelések kizárására.

A jelen Egyezmény érdemi rendelkezései tekintetében
egyéb fenntartások nem alkalmazhatóak.

8. cikk

A felelõsségi korlátok módosítása

1. Ha a jelen Jegyzõkönyvben részes államok legalább
fele, de minden esetben legalább hat állam kéri, a Fõtitkár
a jelen Jegyzõkönyv által módosított Egyezmény 6. cikké-
nek 1. bekezdésében, 7. cikkének 1. bekezdésében vagy
8. cikkének 1. bekezdésében megállapított felelõsségi kor-
látok módosítására vonatkozó javaslatokat a Szervezet va-
lamennyi tagjához, illetve az összes szerzõdõ államhoz
eljuttatja.

2. Bármely, a fentiek szerint körözött módosítási javas-
latot be kell terjeszteni a Szervezet Jogi Bizottságához
(Jogi Bizottság) megvizsgálásra legalább 6 hónappal azt
követõen, hogy az körözésre került.

3. A jelen Jegyzõkönyv szerint módosított Egyezmény-
ben részes valamennyi Szerzõdõ Állam, függetlenül attól,
hogy tagja-e a Szervezetnek, jogosult a Jogi Bizottságnak
a módosítások megvitatására és elfogadására vonatkozó
eljárásaiban való részvételre.

4. A módosításokat a 3. bekezdéssel összhangban bõví-
tett Jogi Bizottságban jelen lévõ és szavazó, a jelen Jegy-
zõkönyv által módosított Egyezményben részes Szerzõdõ
Államok kétharmados többségének kell elfogadni, feltéve,
hogy a szavazáson a jelen Jegyzõkönyv által módosított
Egyezményben részes Szerzõdõ Államok legalább fele je-
len van.

5. A felelõsségi korlátok módosítását célzó javaslatra
vonatkozó eljárás keretében a Jogi Bizottság köteles figye-
lembe venni az incidensekkel kapcsolatos tapasztalatokat
és különösen az azok következtében keletkezõ károk
összegét, a monetáris értékekben bekövetkezõ változáso-
kat és a javasolt módosítás biztosítási költségekre gyako-
rolt hatását.

6. a) Nem vehetõ figyelembe a felelõsségi korlátok
jelen cikk szerinti módosítása, a jelen Jegyzõkönyv alá-
írásra történõ bocsátása napjától számítva kevesebb, mint
öt éven belül vagy a jelen cikk értelmében bevezetett
korábbi módosítás hatálybalépésétõl számítva kevesebb,
mint öt éven belül.

b) Egyetlen felelõsségi korlát sem növelhetõ olyan
mértékben, hogy annak összege elérje a jelen Jegyzõ-
könyvvel módosított Egyezményben meghatározott fele-
lõsségi korlátok a jelen Jegyzõkönyv aláírásra bocsátásá-
nak napjától kezdve évi hat százalékkal növelt összegét
(a számítás során a növelt összegeket kell figyelembe
venni).

c) Egyetlen felelõsségi korlát sem növelhetõ olyan
mértékben, hogy annak összege elérje a jelen Jegyzõ-
könyv által módosított Egyezményben lefektetett felelõs-
ségi korlát háromszorosát.
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7. A Szervezet köteles bármely, a 4. bekezdéssel össz-
hangban megszavazott módosításról értesíteni a Szerzõdõ
Államokat. A módosítást az értesítést követõ 18 hónapos
idõszak végétõl kezdve tekintik elfogadottnak, kivéve, ha
ez alatt az idõszak alatt a Szerzõdõ Államok legalább ne-
gyede a módosítás jóváhagyásakor tájékoztatta a Fõtitkár-
ságot arról, hogy nem fogadja el a módosítást. Utóbbi eset-
ben a módosítást elutasítják és az nem lép hatályba.

8. A 7. bekezdéssel összhangban elfogadottnak tekin-
tett módosítás az elfogadást követõen 18 hónappal lép
hatályba.

9. A módosítás valamennyi Szerzõdõ Államra nézve
kötelezõ erejû, kivéve azokat, amelyek a 12. cikk 1. és
2. bekezdésével összhangban a jelen Jegyzõkönyvet a
módosítás hatálybalépése elõtt legalább hat hónappal fel-
mondják. Az ilyen jellegû felmondás a módosítás hatály-
balépésétõl hatályos.

10. Amennyiben egy adott módosítás jóváhagyásra
került, azonban az elfogadására rendelkezésre álló 18 hó-
napos idõszak még nem járt le, akkor a szerzõdést az ezen
idõszak során aláíró újonnan szerzõdõ országra nézve a
módosítás – amennyiben az hatályba lép – kötelezõ erejû.
A 7. bekezdéssel összhangban elfogadott módosítás köte-
lezõ erejû a hivatkozott idõtartamot követõen Szerzõdõ
Állammá váló államra nézve. A jelen bekezdés szerinti
esetekben, az adott államot a módosítás annak hatálybalé-
pésének idõpontjától, illetve a jelen Jegyzõkönyvnek az
érintett állam tekintetében való hatálybalépésének idõ-
pontjától kezdve köti, ha ez késõbbi idõpontban történik.

9. cikk

1. Az Egyezményt és a Jegyzõkönyvet, a jelen Jegyzõ-
könyv résztvevõi körében, egy okmányként kell értel-
mezni.

2. Az ebben a Jegyzõkönyvben részes azon államra,
amely az Egyezménynek nem részese, az Egyezmény jelen
Jegyzõkönyvvel módosított rendelkezései kötelezõ érvé-
nyûek a Jegyzõkönyvben részes más államokkal kapcsola-
tos viszonyában, de nem vonatkoznak rá az Egyezmény
rendelkezései a csak az Egyezményben részes államokkal
kapcsolatos viszonyában.

3. A jelen Jegyzõkönyv által módosított Egyezmény
kizárólag azokra a követelésekre alkalmazható, amelyek a
jelen Jegyzõkönyv, az azt aláíró egyes országokra vonat-
kozó hatálybalépése után keletkeztek.

4. Jelen Jegyzõkönyvben foglaltak nem érintik azon
államnak, amely mind az Egyezménynek, mind a Jegyzõ-
könyvnek részese, olyan állammal szembeni kötelezettsé-
geit, amely az Egyezménynek részese, de a Jegyzõkönyv-
nek nem.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. cikk

Aláírás, megerõsítés, elfogadás, jóváhagyás
és csatlakozás

1. A jelen Jegyzõkönyv valamennyi tagállam részére a
Szervezet székhelyén 1996. október 1. és 1997. szeptem-
ber 30. között áll aláírásra nyitva.

2. Bármely ország kifejezheti hozzájárulását ahhoz,
hogy a jelen Jegyzõkönyv rá nézve kötelezõ hatályú
legyen, az alábbiak útján:

a) a megerõsítés, elfogadás vagy jóváhagyás vonatko-
zásában fenntartás nélküli aláírás; vagy

b) a megerõsítésre, elfogadásra, illetve jóváhagyásra
vonatkozó fenntartással való aláírás, amelyet megerõsítés,
elfogadás, illetve jóváhagyás követ; vagy

c) csatlakozás.

3. A megerõsítés, elfogadás, jóváhagyás vagy csatala-
kozás az arról szóló okiratnak a Fõtitkárnál történõ letétbe
helyezésével valósul meg.

4. A jelen Jegyzõkönyv által módosított Egyezményre
vonatkozó módosítás hatálybalépését követõen letétbe he-
lyezett, megerõsítést, elfogadást, jóváhagyást vagy csatla-
kozást tanúsító bármely okirat az azzal módosított Egyez-
ményre vonatkozik, a módosításnak megfelelõen.

11. cikk

Hatálybalépés

1. A jelen Jegyzõkönyv attól a naptól számított kilenc-
ven napon belül lép hatályba, amelyen tíz ország kifejezte
hozzájárulását ahhoz, hogy a jelen Jegyzõkönyv rá nézve
kötelezõ hatályú legyen.

2. Bármely a jelen Jegyzõkönyv kötelezõ hatályához
való hozzájárulását kifejezõ ország vonatkozásában, az
1. bekezdésben a hatálybalépésre vonatkozó feltételek tel-
jesülése esetén, a jelen Jegyzõkönyv a hozzájárulás kifeje-
zésének napját követõ kilencvenedik napon lép hatályba.

12. cikk

Felmondás

1. A jelen Jegyzõkönyvet bármely részes állam az adott
államra vonatkozó hatálybalépési határidõ után bármikor
felmondhatja.

2. A felmondás a Fõtitkárnál letétbe helyezésre kerülõ,
felmondást tanúsító okirat útján történik.
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3. A felmondás a Fõtitkárnál történõ letétbe helyezést
követõ 12 hónap vagy a felmondásról szóló okiratban
meghatározott ennél hosszabb idõ elteltét követõen lép ha-
tályba.

4. A jelen Jegyzõkönyvben részes államok vonatkozá-
sában az Egyezmény bármely fél általi, annak 19. cikkével
összhangban történõ felmondása semmilyen esetben sem
értelmezhetõ a jelen Jegyzõkönyv által módosított Egyez-
mény felmondásaként.

13. cikk

Felülvizsgálat és módosítás

1. A Szervezet a jelen Jegyzõkönyv felülvizsgálata
vagy módosítása céljából konferenciát hívhat össze.

2. A Szervezet a Szerzõdõ Államok legalább harmadá-
nak kérésére összehívja a Szerzõdõ Államoknak a jelen
Jegyzõkönyv felülvizsgálatára vagy módosítására irá-
nyuló konferenciáját.

14. cikk

Letéteményes

1. A jelen Jegyzõkönyv és bármely a 8. cikk értelmében
megszavazott módosítás a Fõtitkárnál kerül letétbe helye-
zésre.

2. A Fõtitkár:
a) tájékoztatja a jelen Jegyzõkönyvet aláírt vagy ahhoz

csatlakozott valamennyi államot:
(i) valamennyi új aláírásról vagy újonnan letétbe helye-

zett okiratról, azok keltének feltüntetésével;
(ii) a jelen Jegyzõkönyv által módosított Egyezmény

8. cikke 2. bekezdése értelmében, illetve az Egyezmény
8. cikk 4. bekezdése értelmében tett nyilatkozatról és érte-
sítésrõl;

(iii) a jelen Jegyzõkönyv hatálybalépésének napjáról;
(iv) bármely, felelõsségi korlátokra vonatkozó, a

8. cikk 1. bekezdése alapján elfogadott módosítási javas-
latról;

(v) bármely, a 8. cikk 4. bekezdésével összhangban
megszavazott módosításról;

(vi) bármely a 8. cikk 7. bekezdése értelmében elfoga-
dottnak tekintett módosításról, azok a hivatkozott cikk
8. és 9. bekezdésével összhangban történõ hatálybalépése
dátumáról;

(vii) a jelen Jegyzõkönyv felmondására vonatkozó ok-
irat letétbe helyezésérõl, a letétbe helyezés és a hatálybalé-
pés dátumáról;

b) a jelen Jegyzõkönyv hitelesített, hû másolatait eljut-
tatja az aláíró országokhoz és a jelen Jegyzõkönyvhöz
csatlakozó országokhoz.

3. A jelen Jegyzõkönyv hatálybalépésekor a Fõtitkár
köteles a Jegyzõkönyv szövegét – az Egyesült Nemzetek
Alapokmánya 102. cikkének értelmében – az Egyesült
Nemzetek Titkárságához nyilvántartásba vétel és közzété-
tel céljára megküldeni.

15. cikk

Nyelvek

A jelen Jegyzõkönyv egy eredeti példányban arab,
kínai, angol, francia, orosz és spanyol nyelven készült;
mindegyik szöveg egyaránt hiteles.

Készült Londonban, az ezerkilencszázkilencvenhatodik
év május hó második napján.

Fentiek hiteléül, az illetékes kormányok által erre kel-
lõen felhatalmazott alulírottak a jelen Jegyzõkönyvet alá-
írták.

[Az aláírások elhagyva]”

6. § (1) E törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatáro-
zott kivétellel – a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép
hatályba.

(2) E törvény 2. §-a és 4. §-a az Egyezmény 17. cikké-
ben meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) E törvény 3. §-a és 5. §-a a Jegyzõkönyv 11. cikké-
ben meghatározott idõpontban lép hatályba.

(4) E törvény 2. §-ának és 4. §-ának hatálybalépésével
egyidejûleg hatályát veszti a tengeri hajók tulajdonosainak
felelõsségére vonatkozólag az 1924. évi augusztus hó
25. napján Brüsszelben kelt egyezmény becikkelyezése
tárgyában címû 1931. évi IV. törvény. Ez a rendelkezés
a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(5) Az Egyezmény, a Jegyzõkönyv, illetve e törvény
2–5. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért
felelõs miniszter annak ismertté válását követõen a
Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi hatá-
rozatával állapítja meg.

(6) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedések-
rõl a közlekedésért felelõs miniszter gondoskodik.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2008. évi XXIII.
törvény

a Londonban, 1996. május 3-án kelt,
a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával

kapcsolatos felelõsségrõl és kártérítésrõl szóló
1996. évi nemzetközi egyezmény kihirdetésérõl*

1. § Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad a
Londonban, 1996. május 3-án kelt, a veszélyes és ártalmas
anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelõsségrõl és
kártérítésrõl szóló 1996. évi nemzetközi egyezmény
(a továbbiakban: Egyezmény) kötelezõ hatályának elisme-
résére.

2. § Az Országgyûlés az Egyezményt e törvénnyel ki-
hirdeti.

3. § Az Egyezmény hiteles angol nyelvû szövege és an-
nak hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

„International Convention on Liability and
Compensation For Damage in Connection with the
Carriage of Hazardous and Noxious Substances by

Sea, 1996

The States Parties to the present Convention,

conscious of the dangers posed by the world-wide
carriage by sea of hazardous and noxious substances,

convinced of the need to ensure that adequate, prompt
and effective compensation is available to persons who
suffer damage caused by incidents in connection with the
carriage by sea of such substances,

desiring to adopt uniform international rules and
procedures for determining questions of liability and
compensation in respect of such damage,

considering that the economic consequences of damage
caused by the carriage by sea of hazardous and noxious
substances should be shared by the shipping industry and
the cargo interests involved,

have agreed as follows:

* A törvényt az Országgyûlés a 2008. május 26-i ülésnapján fogadta el.

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

Definitions

Article 1

For the purposes of this Convention:

1. „Ship” means any seagoing vessel and seaborne craft,
of any type whatsoever.

2. „Person” means any individual or partnership or any
public or private body, whether corporate or not, including
a State or any of its constituent subdivisions.

3. „Owner” means the person or persons registered as
the owner of the ship or, in the absence of registration, the
person or persons owning the ship. However, in the case of
a ship owned by a State and operated by a company which
in that State is registered as the ship’s operator, „owner”
shall mean such company.

4. „Receiver” means either:
(a) the person who physically receives contributing

cargo discharged in the ports and terminals of a State
Party; provided that if at the time of receipt the person who
physically receives the cargo acts as an agent for another
who is subject to the jurisdiction of any State Party, then
the principal shall be deemed to be the receiver, if the agent
discloses the principal to the HNS Fund; or

(b) the person in the State Party who in accordance with
the national law of that State Party is deemed to be the
receiver of contributing cargo discharged in the ports and
terminals of a State Party, provided that the total
contributing cargo received according to such national law
is substantially the same as that which would have been
received under (a).

5. „Hazardous and noxious substances” (HNS) means:
(a) any substances, materials and articles carried on

board a ship as cargo, referred to in (i) to (vii) below:
(i) oils carried in bulk listed in appendix I of Annex I to

the International Convention for the Prevention of
Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of
1978 relating thereto, as amended;

(ii) noxious liquid substances carried in bulk referred to
in appendix II of Annex II to the International Convention
for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as
modified by the Protocol of 1978 relating thereto, as
amended, and those substances and mixtures provisionally
categorized as falling in pollution category A, B, C or D in
accordance with regulation 34. of the said Annex II;
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(iii) dangerous liquid substances carried in bulk listed in
Chapter 17 of the International Code for the Construction
and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in
Bulk, 1983, as amended, and the dangerous products for
which the preliminary suitable conditions for the carriage
have been prescribed by the Administration and port
administrations involved in accordance with paragraph
1.1.3 of the Code;

(iv) dangerous, hazardous and harmful substances,
materials and articles in packaged form covered by the
International Maritime Dangerous Goods Code, as
amended;

(v) liquefied gases as listed in Chapter 19 of the
International Code for the Construction and Equipment of
Ships carrying Liquefied Gases in Bulk, 1983, as
amended, and the products for which preliminary suitable
conditions for the carriage have been prescribed by the
Administration and port administrations involved in
accordance with paragraph 1.1.6 of the Code;

(vi) liquid substances carried in bulk with a flashpoint
not exceeding 60deg.C (measured by a closed cup test);

(vii) solid bulk materials possessing chemical hazards
covered by appendix B of the Code of Safe Practice for
Solid Bulk Cargoes, as amended, to the extent that these
substances are also subject to the provisions of the
International Maritime Dangerous Goods Code when
carried in packaged form; and

(b) residues from the previous carriage in bulk of
substances referred to in (a)(i) to (iii) and (v) to (vii) above.

6. „Damage” means:
(a) loss of life or personal injury on board or outside the

ship carrying the hazardous and noxious substances
caused by those substances;

(b) loss of or damage to property outside the ship
carrying the hazardous and noxious substances caused by
those substances;

(c) loss or damage by contamination of the environment
caused by the hazardous and noxious substances, provided
that compensation for impairment of the environment
other than loss of profit from such impairment shall be
limited to costs of reasonable measures of reinstatement
actually undertaken or to be undertaken; and

(d) the costs of preventive measures and further loss or
damage caused by preventive measures.

Where it is not reasonably possible to separate damage
caused by the hazardous and noxious substances from that
caused by other factors, all such damage shall be deemed
to be caused by the hazardous and noxious substances
except if, and to the extent that, the damage caused by
other factors is damage of a type referred to in Article 4,
paragraph 3.

In this paragraph, „caused by those substances” means
caused by the hazardous or noxious nature of the
substances.

7. „Preventive measures” means any reasonable
measures taken by any person after an incident has
occurred to prevent or minimize damage.

8. „Incident” means any occurrence or series of
occurrences having the same origin, which causes damage
or creates a grave and imminent threat of causing damage.

9. „Carriage by sea” means the period from the time
when the hazardous and noxious substances enter any part
of the ship’s equipment, on loading, to the time they cease
to be present in any part of the ship’s equipment, on
discharge. If no ship’s equipment is used, the period
begins and ends respectively when the hazardous and
noxious substances cross the ship’s rail.

10. „Contributing cargo” means any hazardous and
noxious substances which are carried by sea as cargo to a
port or terminal in the territory of a State Party and
discharged in that State. Cargo in transit which is
transferred directly, or through a port or terminal, from one
ship to another, either wholly or in part, in the course of
carriage from the port or terminal of original loading to the
port or terminal of final destination shall be considered as
contributing cargo only in respect of receipt at the final
destination.

11. The „HNS Fund” means the International
Hazardous and Noxious Substances Fund established
under Article 13.

12. „Unit of account” means the Special Drawing Right
as defined by the International Monetary Fund.

13. „State of the ship’s registry” means in relation to a
registered ship the State of registration of the ship, and in
relation to an unregistered ship the State whose flag the
ship is entitled to fly.

14. „Terminal” means any site for the storage of
hazardous and noxious substances received from
waterborne transportation, including any facility situated
off-shore and linked by pipeline or otherwise to such site.

15. „Director” means the Director of the HNS Fund.

16. „Organization” means the International Maritime
Organization.

17. „Secretary-General” means the Secretary-General
of the Organization.

Annexes

Article 2

The Annexes to this Convention shall constitute an
integral part of this Convention.
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Scope of application

Article 3

This Convention shall apply exclusively:
(a) to any damage caused in the territory, including the

territorial sea, of a State Party;
(b) to damage by contamination of the environment

caused in the exclusive economic zone of a State Party,
established in accordance with international law, or, if a
State Party has not established such a zone, in an area
beyond and adjacent to the territorial sea of that State
determined by that State in accordance with international
law and extending not more than 200 nautical miles from
the baselines from which the breadth of its territorial sea is
measured;

(c) to damage, other than damage by contamination of
the environment, caused outside the territory, including
the territorial sea, of any State, if this damage has been
caused by a substance carried on board a ship registered in
a State Party or, in the case of an unregistered ship, on
board a ship entitled to fly the flag of a State Party; and

(d) to preventive measures, wherever taken.

Article 4

1. This Convention shall apply to claims, other than
claims arising out of any contract for the carriage of goods
and passengers, for damage arising from the carriage of
hazardous and noxious substances by sea.

2. This Convention shall not apply to the extent that its
provisions are incompatible with those of the applicable
law relating to workers’ compensation or social security
schemes.

3. This Convention shall not apply:
(a) to pollution damage as defined in the International

Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage,
1969, as amended, whether or not compensation is payable
in respect of it under that Convention; and

(b) to damage caused by a radioactive material of class 7
either in the International Maritime Dangerous Goods
Code, as amended, or in appendix B of the Code of Safe
Practice for Solid Bulk Cargoes, as amended.

4. Except as provided in paragraph 5, the provisions of
this Convention shall not apply to warships, naval
auxiliary or other ships owned or operated by a State and
used, for the time being, only on Government
non-commercial service.

5. A State Party may decide to apply this Convention to
its warships or other vessels described in paragraph 4, in
which case it shall notify the Secretary-General thereof
specifying the terms and conditions of such application.

6. With respect to ships owned by a State Party and used
for commercial purposes, each State shall be subject to suit
in the jurisdictions set forth in Article 38 and shall waive
all defences based on its status as a sovereign State.

Article 5

1. A State may, at the time of ratification, acceptance,
approval of, or accession to, this Convention, or any time
thereafter, declare that this Convention does not apply to
ships:

(a) which do not exceed 200 gross tonnage; and
(b) which carry hazardous and noxious substances only

in packaged form; and
(c) while they are engaged on voyages between ports or

facilities of that State.

2. Where two neighbouring States agree that this
Convention does not apply also to ships which are covered
by paragraph 1(a) and (b) while engaged on voyages
between ports or facilities of those States, the States
concerned may declare that the exclusion from the
application of this Convention declared under paragraph 1
covers also ships referred to in this paragraph.

3. Any State which has made the declaration under
paragraph 1 or 2 may withdraw such declaration at any
time.

4. A declaration made under paragraph 1 or 2, and the
withdrawal of the declaration made under paragraph 3,
shall be deposited with the Secretary-General who shall,
after the entry into force of this Convention, communicate
it to the Director.

5. Where a State has made a declaration under
paragraph 1 or 2 and has not withdrawn it, hazardous and
noxious substances carried on board ships covered by that
paragraph shall not be considered to be contributing cargo
for the purpose of application of Articles 18, 20, Article
21, paragraph 5 and Article 43.

6. The HNS Fund is not liable to pay compensation for
damage caused by substances carried by a ship to which
the Convention does not apply pursuant to a declaration
made under paragraph 1 or 2, to the extent that:

(a) the damage as defined in Article 1, paragraph 6(a),
(b) or (c) was caused in:

(i) the territory, including the territorial sea, of the State
which has made the declaration, or in the case of
neighbouring States which have made a declaration under
paragraph 2, of either of them; or

(ii) the exclusive economic zone, or area mentioned in
Article 3(b), of the State or States referred to in (i);

(b) the damage includes measures taken to prevent or
minimize such damage.
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Duties of State Parties

Article 6

Each State Party shall ensure that any obligation arising
under this Convention is fulfilled and shall take
appropriate measures under its law including the imposing
of sanctions as it may deem necessary, with a view to the
effective execution of any such obligation.

CHAPTER II

LIABILITY

Liability of the owner

Article 7

1. Except as provided in paragraphs 2 and 3, the owner
at the time of an incident shall be liable for damage caused
by any hazardous and noxious substances in connection
with their carriage by sea on board the ship, provided that
if an incident consists of a series of occurrences having the
same origin the liability shall attach to the owner at the
time of the first of such occurrences.

2. No liability shall attach to the owner if the owner
proves that:

(a) the damage resulted from an act of war, hostilities,
civil war, insurrection or a natural phenomenon of an
exceptional, inevitable and irresistible character; or

(b) the damage was wholly caused by an act or omission
done with the intent to cause damage by a third party; or

(c) the damage was wholly caused by the negligence or
other wrongful act of any Government or other authority
responsible for the maintenance of lights or other
navigational aids in the exercise of that function; or

(d) the failure of the shipper or any other person to
furnish information concerning the hazardous and noxious
nature of the substances shipped either

(i) has caused the damage, wholly or partly; or
(ii) has led the owner not to obtain insurance in

accordance with Article 12;
provided that neither the owner nor its servants or agents
knew or ought reasonably to have known of the hazardous
and noxious nature of the substances shipped.

3. If the owner proves that the damage resulted wholly
or partly either from an act or omission done with intent to
cause damage by the person who suffered the damage or
from the negligence of that person, the owner may be
exonerated wholly or partially from liability to such
person.

4. No claim for compensation for damage shall be made
against the owner otherwise than in accordance with this
Convention.

5. Subject to paragraph 6, no claim for compensation for
damage under this Convention or otherwise may be made
against:

(a) the servants or agents of the owner or the members of
the crew;

(b) the pilot or any other person who, without being a
member of the crew, performs services for the ship;

(c) any charterer (howsoever described, including a
bareboat charterer), manager or operator of the ship;

(d) any person performing salvage operations with the
consent of the owner or on the instructions of a competent
public authority;

(e) any person taking preventive measures; and
(f) the servants or agents of persons mentioned in (c), (d)

and (e);
unless the damage resulted from their personal act or
omission, committed with the intent to cause such damage,
or recklessly and with knowledge that such damage would
probably result.

6. Nothing in this Convention shall prejudice any
existing right of recourse of the owner against any third
party, including, but not limited to, the shipper or the
receiver of the substance causing the damage, or the
persons indicated in paragraph 5.

Incidents involving two or more ships

Article 8

1. Whenever damage has resulted from an incident
involving two or more ships each of which is carrying
hazardous and noxious substances, each owner, unless
exonerated under Article 7, shall be liable for the damage.
The owners shall be jointly and severally liable for all such
damage which is not reasonably separable.

2. However, owners shall be entitled to the limits of
liability applicable to each of them under Article 9.

3. Nothing in this Article shall prejudice any right of
recourse of an owner against any other owner.

Limitation of liability

Article 9

1. The owner of a ship shall be entitled to limit liability
under this Convention in respect of any one incident to an
aggregate amount calculated as follows:

(a) 10 million units of account for a ship not exceeding
2,000 units of tonnage; and

(b) for a ship with a tonnage in excess thereof, the
following amount in addition to that mentioned in (a):

for each unit of tonnage from 2,001 to 50,000 units of
tonnage, 1,500 units of account;
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for each unit of tonnage in excess of 50,000 units of
tonnage, 360 units of account;

provided, however, that this aggregate amount shall not
in any event exceed 100 million units of account.

2. The owner shall not be entitled to limit liability under
this Convention if it is proved that the damage resulted
from the personal act or omission of the owner, committed
with the intent to cause such damage, or recklessly and
with knowledge that such damage would probably result.

3. The owner shall, for the purpose of benefitting from
the limitation provided for in paragraph 1, constitute a
fund for the total sum representing the limit of liability
established in accordance with paragraph 1 with the court
or other competent authority of any one of the States
Parties in which action is brought under Article 38 or, if no
action is brought, with any court or other competent
authority in any one of the States Parties in which an action
can be brought under Article 38. The fund can be
constituted either by depositing the sum or by producing a
bank guarantee or other guarantee, acceptable under the
law of the State Party where the fund is constituted, and
considered to be adequate by the court or other competent
authority.

4. Subject to the provisions of Article 11, the fund shall
be distributed among the claimants in proportion to the
amounts of their established claims.

5. If before the fund is distributed the owner or any of
the servants or agents of the owner or any person providing
to the owner insurance or other financial security has as a
result of the incident in question, paid compensation for
damage, such person shall, up to the amount that person
has paid, acquire by subrogation the rights which the
person so compensated would have enjoyed under this
Convention.

6. The right of subrogation provided for in paragraph 5
may also be exercised by a person other than those
mentioned therein in respect of any amount of
compensation for damage which such person may have
paid but only to the extent that such subrogation is
permitted under the applicable national law.

7. Where owners or other persons establish that they
may be compelled to pay at a later date in whole or in part
any such amount of compensation, with regard to which
the right of subrogation would have been enjoyed under
paragraphs 5 or 6 had the compensation been paid before
the fund was distributed, the court or other competent
authority of the State where the fund has been constituted
may order that a sufficient sum shall be provisionally set
aside to enable such person at such later date to enforce the
claim against the fund.

8. Claims in respect of expenses reasonably incurred or
sacrifices reasonably made by the owner voluntarily to

prevent or minimize damage shall rank equally with other
claims against the fund.

9. (a) The amounts mentioned in paragraph 1 shall be
converted into national currency on the basis of the value
of that currency by reference to the Special Drawing Right
on the date of the constitution of the fund referred to in
paragraph 3. The value of the national currency, in terms
of the Special Drawing Right, of a State Party which is a
member of the International Monetary Fund, shall be
calculated in accordance with the method of valuation
applied by the International Monetary Fund in effect on
the date in question for its operations and transactions. The
value of the national currency, in terms of the Special
Drawing Right, of a State Party which is not a member of
the International Monetary Fund, shall be calculated in a
manner determined by that State.

(b) Nevertheless, a State Party which is not a member of
the International Monetary Fund and whose law does not
permit the application of the provisions of paragraph 9(a)
may, at the time of ratification, acceptance, approval of or
accession to this Convention or at any time thereafter,
declare that the unit of account referred to in paragraph
9(a) shall be equal to 15 gold francs. The gold franc
referred to in this paragraph corresponds to
sixty-five-and-a-half milligrammes of gold of millesimal
fineness nine hundred. The conversion of the gold franc
into the national currency shall be made according to the
law of the State concerned.

(c) The calculation mentioned in the last sentence of
paragraph 9(a) and the conversion mentioned in paragraph
9(b) shall be made in such manner as to express in the
national currency of the State Party as far as possible the
same real value for the amounts in paragraph 1 as would
result from the application of the first two sentences of
paragraph 9(a). States Parties shall communicate to the
Secretary-General the manner of calculation pursuant to
paragraph 9(a), or the result of the conversion in paragraph
9(b) as the case may be, when depositing an instrument of
ratification, acceptance, approval of or accession to this
Convention and whenever there is a change in either.

10. For the purpose of this Article the ship’s tonnage
shall be the gross tonnage calculated in accordance with
the tonnage measurement regulations contained in Annex I
of the International Convention on Tonnage Measurement
of Ships, 1969.

11. The insurer or other person providing financial
security shall be entitled to constitute a fund in accordance
with this Article on the same conditions and having the
same effect as if it were constituted by the owner. Such a
fund may be constituted even if, under the provisions of
paragraph 2, the owner is not entitled to limitation of
liability, but its constitution shall in that case not prejudice
the rights of any claimant against the owner.
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Article 10

1. Where the owner, after an incident, has constituted a
fund in accordance with Article 9 and is entitled to limit
liability:

(a) no person having a claim for damage arising out of
that incident shall be entitled to exercise any right against
any other assets of the owner in respect of such claim; and

(b) the court or other competent authority of any State
Party shall order the release of any ship or other property
belonging to the owner which has been arrested in respect
of a claim for damage arising out of that incident, and shall
similarly release any bail or other security furnished to
avoid such arrest.

2. The foregoing shall, however, only apply if the
claimant has access to the court administering the fund and
the fund is actually available in respect of the claim.

Death and injury

Article 11

Claims in respect of death or personal injury have
priority over other claims save to the extent that the
aggregate of such claims exceeds two-thirds of the total
amount established in accordance with Article 9,
paragraph 1.

Compulsory insurance of the owner

Article 12

1. The owner of a ship registered in a State Party and
actually carrying hazardous and noxious substances shall
be required to maintain insurance or other financial
security, such as the guarantee of a bank or similar
financial institution, in the sums fixed by applying the
limits of liability prescribed in Article 9, paragraph 1, to
cover liability for damage under this Convention.

2. A compulsory insurance certificate attesting that
insurance or other financial security is in force in
accordance with the provisions of this Convention shall be
issued to each ship after the appropriate authority of a State
Party has determined that the requirements of paragraph 1
have been complied with. With respect to a ship registered
in a State Party such compulsory insurance certificate shall
be issued or certified by the appropriate authority of the
State of the ship’s registry; with respect to a ship not
registered in a State Party it may be issued or certified by
the appropriate authority of any State Party. This
compulsory insurance certificate shall be in the form of the
model set out in Annex I and shall contain the following
particulars:

(a) name of the ship, distinctive number or letters and
port of registry;

(b) name and principal place of business of the owner;
(c) IMO ship identification number;
(d) type and duration of security;
(e) name and principal place of business of insurer or

other person giving security and, where appropriate, place
of business where the insurance or security is established;
and

(f) period of validity of certificate, which shall not be
longer than the period of validity of the insurance or other
security.

3. The compulsory insurance certificate shall be in the
official language or languages of the issuing State. If the
language used is neither English, nor French nor Spanish,
the text shall include a translation into one of these
languages.

4. The compulsory insurance certificate shall be carried
on board the ship and a copy shall be deposited with the
authorities who keep the record of the ship’s registry or, if
the ship is not registered in a State Party, with the authority
of the State issuing or certifying the certificate.

5. An insurance or other financial security shall not
satisfy the requirements of this Article if it can cease, for
reasons other than the expiry of the period of validity of the
insurance or security specified in the certificate under
paragraph 2, before three months have elapsed from the
date on which notice of its termination is given to the
authorities referred to in paragraph 4, unless the
compulsory insurance certificate has been issued within
the said period. The foregoing provisions shall similarly
apply to any modification which results in the insurance or
security no longer satisfying the requirements of this
Article.

6. The State of the ship’s registry shall, subject to the
provisions of this Article, determine the conditions of
issue and validity of the compulsory insurance certificate.

7. Compulsory insurance certificates issued or certified
under the authority of a State Party in accordance with
paragraph 2 shall be accepted by other States Parties for
the purposes of this Convention and shall be regarded by
other States Parties as having the same force as
compulsory insurance certificates issued or certified by
them even if issued or certified in respect of a ship not
registered in a State Party. A State Party may at any time
request consultation with the issuing or certifying State
should it believe that the insurer or guarantor named in the
compulsory insurance certificate is not financially capable
of meeting the obligations imposed by this Convention.

8. Any claim for compensation for damage may be
brought directly against the insurer or other person
providing financial security for the owner’s liability for
damage. In such case the defendant may, even if the owner
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is not entitled to limitation of liability, benefit from the
limit of liability prescribed in accordance with
paragraph 1. The defendant may further invoke the
defences (other than the bankruptcy or winding up of the
owner) which the owner would have been entitled to
invoke. Furthermore, the defendant may invoke the
defence that the damage resulted from the wilful
misconduct of the owner, but the defendant shall not
invoke any other defence which the defendant might have
been entitled to invoke in proceedings brought by the
owner against the defendant. The defendant shall in any
event have the right to require the owner to be joined in the
proceedings.

9. Any sums provided by insurance or by other financial
security maintained in accordance with paragraph 1 shall
be available exclusively for the satisfaction of claims
under this Convention.

10. A State Party shall not permit a ship under its flag to
which this Article applies to trade unless a certificate has
been issued under paragraph 2 or 12.

11. Subject to the provisions of this Article, each State
Party shall ensure, under its national law, that insurance or
other security in the sums specified in paragraph 1 is in
force in respect of any ship, wherever registered, entering
or leaving a port in its territory, or arriving at or leaving an
offshore facility in its territorial sea.

12. If insurance or other financial security is not
maintained in respect of a ship owned by a State Party, the
provisions of this Article relating thereto shall not be
applicable to such ship, but the ship shall carry a
compulsory insurance certificate issued by the appropriate
authorities of the State of the ship’s registry stating that the
ship is owned by that State and that the ship’s liability is
covered within the limit prescribed in accordance with
paragraph 1. Such a compulsory insurance certificate shall
follow as closely as possible the model prescribed by
paragraph 2.

CHAPTER III

COMPENSATION BY THE INTERNATIONAL
HAZARDOUS AND NOXIOUS SUBSTANCES FUND

(HNS FUN(D)

Establishment of the HNS Fund

Article 13

1. The International Hazardous and Noxious Substances
Fund (HNS Fund) is hereby established with the following
aims:

(a) to provide compensation for damage in connection
with the carriage of hazardous and noxious substances by

sea , to the extent that the protection afforded by Chapter II
is inadequate or not available; and

(b) to give effect to the related tasks set out in Article 15.

2. The HNS Fund shall in each State Party be recognized
as a legal person capable under the laws of that State of
assuming rights and obligations and of being a party in
legal proceedings before the courts of that State. Each
State Party shall recognize the Director as the legal
representative of the HNS Fund.

Compensation

Article 14

1. For the purpose of fulfilling its function under Article
13, paragraph 1(a), the HNS Fund shall pay compensation
to any person suffering damage if such person has been
unable to obtain full and adequate compensation for the
damage under the terms of Chapter II:

(a) because no liability for the damage arises under
Chapter II;

(b) because the owner liable for the damage under
Chapter II is financially incapable of meeting the
obligations under this Convention in full and any financial
security that may be provided under Chapter II does not
cover or is insufficient to satisfy the claims for
compensation for damage; an owner being treated as
financially incapable of meeting these obligations and a
financial security being treated as insufficient if the person
suffering the damage has been unable to obtain full
satisfaction of the amount of compensation due under
Chapter II after having taken all reasonable steps to pursue
the available legal remedies;

(c) because the damage exceeds the owner’s liability
under the terms of Chapter II.

2. Expenses reasonably incurred or sacrifices
reasonably made by the owner voluntarily to prevent or
minimize damage shall be treated as damage for the
purposes of this Article.

3. The HNS Fund shall incur no obligation under the
preceding paragraphs if:

(a) it proves that the damage resulted from an act of war,
hostilities, civil war or insurrection or was caused by
hazardous and noxious substances which had escaped or
been discharged from a warship or other ship owned or
operated by a State and used, at the time of the incident,
only on Government non-commercial service; or

(b) the claimant cannot prove that there is a reasonable
probability that the damage resulted from an incident
involving one or more ships.

4. If the HNS Fund proves that the damage resulted
wholly or partly either from an act or omission done with
intent to cause damage by the person who suffered the
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damage or from the negligence of that person, the HNS
Fund may be exonerated wholly or partially from its
obligation to pay compensation to such person. The HNS
Fund shall in any event be exonerated to the extent that the
owner may have been exonerated under Article 7,
paragraph 3. However, there shall be no such exoneration
of the HNS Fund with regard to preventive measures.

5. (a) Except as otherwise provided in subparagraph (b),
the aggregate amount of compensation payable by the
HNS Fund under this Article shall in respect of any one
incident be limited, so that the total sum of that amount and
any amount of compensation actually paid under
Chapter II for damage within the scope of application of
this Convention as defined in Article 3 shall not exceed
250 million units of account.

(b) The aggregate amount of compensation payable by
the HNS Fund under this Article for damage resulting from
a natural phenomenon of an exceptional, inevitable and
irresistible character shall not exceed 250 million units of
account.

(c) Interest accrued on a fund constituted in accordance
with Article 9, paragraph 3, if any, shall not be taken into
account for the computation of the maximum
compensation payable by the HNS Fund under this
Article.

(d) The amounts mentioned in this Article shall be
converted into national currency on the basis of the value
of that currency with reference to the Special Drawing
Right on the date of the decision of the Assembly of the
HNS Fund as to the first date of payment of compensation.

6. Where the amount of established claims against the
HNS Fund exceeds the aggregate amount of compensation
payable under paragraph 5, the amount available shall be
distributed in such a manner that the proportion between
any established claim and the amount of compensation
actually recovered by the claimant under this Convention
shall be the same for all claimants. Claims in respect of
death or personal injury shall have priority over other
claims, however, save to the extent that the aggregate of
such claims exceeds two-thirds of the total amount
established in accordance with paragraph 5.

7. The Assembly of the HNS Fund may decide that, in
exceptional cases, compensation in accordance with this
Convention can be paid even if the owner has not
constituted a fund in accordance with Chapter II. In such
cases paragraph 5(d) applies accordingly.

Related tasks of the HNS Fund

Article 15

For the purpose of fulfilling its function under Article
13, paragraph 1(a), the HNS Fund shall have the following
tasks:

(a) to consider claims made against the HNS Fund;
(b) to prepare an estimate in the form of a budget for

each calendar year of:
Expenditure:
(i) costs and expenses of the administration of the HNS

Fund in the relevant year and any deficit from operations
in the preceding years; and

(ii) payments to be made by the HNS Fund in the
relevant year;

Income:
(iii) surplus funds from operations in preceding years,

including any interest;
(iv) initial contributions to be paid in the course of the

year;
(v) annual contributions if required to balance the

budget; and
(vi) any other income;
(c) to use at the request of a State Party its good offices

as necessary to assist that State to secure promptly such
personnel, material and services as are necessary to enable
the State to take measures to prevent or mitigate damage
arising from an incident in respect of which the HNS Fund
may be called upon to pay compensation under this
Convention; and

(d) to provide, on conditions laid down in the internal
regulations, credit facilities with a view to the taking of
preventive measures against damage arising from a
particular incident in respect of which the HNS Fund may
be called upon to pay compensation under this
Convention.

General provisions on contributions

Article 16

1. The HNS Fund shall have a general account, which
shall be divided into sectors.

2. The HNS Fund shall, subject to Article 19,
paragraphs 3 and 4, also have separate accounts in respect
of:

(a) oil as defined in Article 1, paragraph 5(a)(i) (oil
account);

(b) liquefied natural gases of light hydrocarbons with
methane as the main constituent (LNG) (LNG account);
and

(c) liquefied petroleum gases of light hydrocarbons with
propane and butane as the main constituents (LPG) (LPG
account).

3. There shall be initial contributions and, as required,
annual contributions to the HNS Fund.

4. Contributions to the HNS Fund shall be made into the
general account in accordance with Article 18, to separate
accounts in accordance with Article 19 and to either the
general account or separate accounts in accordance with
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Article 20 or Article 21, paragraph 5. Subject to Article 19,
paragraph 6, the general account shall be available to
compensate damage caused by hazardous and noxious
substances covered by that account, and a separate account
shall be available to compensate damage caused by a
hazardous and noxious substance covered by that account.

5. For the purposes of Article 18, Article 19, paragraph
1(a)(i), paragraph 1(a)(ii) and paragraph 1(c), Article 20
and Article 21, paragraph 5, where the quantity of a given
type of contributing cargo received in the territory of a
State Party by any person in a calendar year when
aggregated with the quantities of the same type of cargo
received in the same State Party in that year by any
associated person or persons exceeds the limit specified in
the respective subparagraphs, such a person shall pay
contributions in respect of the actual quantity received by
that person notwithstanding that that quantity did not
exceed the respective limit.

6. „Associated person” means any subsidiary or
commonly controlled entity. The question whether a
person comes within this definition shall be determined by
the national law of the State concerned.

General provisions on annual contributions

Article 17

1. Annual contributions to the general account and to
each separate account shall be levied only as required to
make payments by the account in question.

2. Annual contributions payable pursuant to Articles 18,
19 and Article 21, paragraph 5 shall be determined by the
Assembly and shall be calculated in accordance with those
Articles on the basis of the units of contributing cargo
received or, in respect of cargoes referred to in Article 19,
paragraph 1(b), discharged during the preceding calendar
year or such other year as the Assembly may decide.

3. The Assembly shall decide the total amount of annual
contributions to be levied to the general account and to
each separate account. Following that decision the
Director shall, in respect of each State Party, calculate for
each person liable to pay contributions in accordance with
Article 18, Article 19, paragraph 1 and Article 21,
paragraph 5, the amount of that person’s annual
contribution to each account, on the basis of a fixed sum
for each unit of contributing cargo reported in respect of
the person during the preceding calendar year or such
other year as the Assembly may decide. For the general
account, the abovementioned fixed sum per unit of
contributing cargo for each sector shall be calculated
pursuant to the regulations contained in Annex II to this
Convention. For each separate account, the fixed sum per
unit of contributing cargo referred to above shall be

calculated by dividing the total annual contribution to be
levied to that account by the total quantity of cargo
contributing to that account.

4. The Assembly may also levy annual contributions for
administrative costs and decide on the distribution of such
costs between the sectors of the general account and the
separate accounts.

5. The Assembly shall also decide on the distribution
between the relevant accounts and sectors of amounts paid
in compensation for damage caused by two or more
substances which fall within different accounts or sectors,
on the basis of an estimate of the extent to which each of
the substances involved contributed to the damage.

Annual contributions to the general account

Article 18

1. Subject to Article 16, paragraph 5, annual
contributions to the general account shall be made in
respect of each State Party by any person who was the
receiver in that State in the preceding calendar year, or
such other year as the Assembly may decide, of aggregate
quantities exceeding 20,000 tonnes of contributing cargo,
other than substances referred to in Article 19,
paragraph 1, which fall within the following sectors:

(a) solid bulk materials referred to in Article 1,
paragraph 5(a)(vii);

(b) substances referred to in paragraph 2; and
(c) other substances.

2. Annual contributions shall also be payable to the
general account by persons who would have been liable to
pay contributions to a separate account in accordance with
Article 19, paragraph 1 had its operation not been
postponed or suspended in accordance with Article 19.
Each separate account the operation of which has been
postponed or suspended under Article 19 shall form a
separate sector within the general account.

Annual contributions to separate accounts

Article 19

1. Subject to Article 16, paragraph 5, annual
contributions to separate accounts shall be made in respect
of each State Party:

(a) in the case of the oil account,
(i) by any person who has received in that State in the

preceding calendar year, or such other year as the
Assembly may decide, total quantities exceeding
150,000 tonnes of contributing oil as defined in Article 1,
paragraph 3 of the International Convention on the
Establishment of an International Fund for Compensation
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for Oil Pollution Damage, 1971, as amended, and who is or
would be liable to pay contributions to the International
Oil Pollution Compensation Fund in accordance with
Article 10 of that Convention; and

(ii) by any person who was the receiver in that State in
the preceding calendar year, or such other year as the
Assembly may decide, of total quantities exceeding
20,000 tonnes of other oils carried in bulk listed in
appendix I of Annex I to the International Convention for
the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified
by the Protocol of 1978 relating thereto, as amended;

(b) in the case of the LNG account, by any person who
in the preceding calendar year, or such other year as the
Assembly may decide, immediately prior to its discharge,
held title to an LNG cargo discharged in a port or terminal
of that State;

(c) in the case of the LPG account, by any person who in
the preceding calendar year, or such other year as the
Assembly may decide, was the receiver in that State of
total quantities exceeding 20,000 tonnes of LPG.

2. Subject to paragraph 3, the separate accounts referred
to in paragraph 1 above shall become effective at the same
time as the general account.

3. The initial operation of a separate account referred to
in Article 16, paragraph 2 shall be postponed until such
time as the quantities of contributing cargo in respect of
that account during the preceding calendar year, or such
other year as the Assembly may decide, exceed the
following levels:

(a) 350 million tonnes of contributing cargo in respect
of the oil account;

(b) 20 million tonnes of contributing cargo in respect of
the LNG account; and

(c) 15 million tonnes of contributing cargo in respect of
the LPG account.

4. The Assembly may suspend the operation of a
separate account if:

(a) the quantities of contributing cargo in respect of that
account during the preceding calendar year fall below the
respective level specified in paragraph 3; or

(b) when six months have elapsed from the date when
the contributions were due, the total unpaid contributions
to that account exceed ten percent of the most recent levy
to that account in accordance with paragraph 1.

5. The Assembly may reinstate the operation of a
separate account which has been suspended in accordance
with paragraph 4.

6. Any person who would be liable to pay contributions
to a separate account the operation of which has been
postponed in accordance with paragraph 3 or suspended in
accordance with paragraph 4, shall pay into the general
account the contributions due by that person in respect of
that separate account. For the purpose of calculating future
contributions, the postponed or suspended separate

account shall form a new sector in the general account and
shall be subject to the HNS points system defined in
Annex II.

Initial contributions

Article 20

1. In respect of each State Party, initial contributions
shall be made of an amount which shall for each person
liable to pay contributions in accordance with Article 16,
paragraph 5, Articles 18, 19 and Article 21, paragraph 5 be
calculated on the basis of a fixed sum, equal for the general
account and each separate account, for each unit of
contributing cargo received or, in the case of LNG,
discharged in that State, during the calendar year
preceding that in which this Convention enters into force
for that State.

2. The fixed sum and the units for the different sectors
within the general account as well as for each separate
account referred to in paragraph 1 shall be determined by
the Assembly.

3. Initial contributions shall be paid within three months
following the date on which the HNS Fund issues invoices
in respect of each State Party to persons liable to pay
contributions in accordance with paragraph 1.

Reports

Article 21

1. Each State Party shall ensure that any person liable to
pay contributions in accordance with Articles 18, 19 or
paragraph 5 of this Article appears on a list to be
established and kept up to date by the Director in
accordance with the provisions of this Article.

2. For the purposes set out in paragraph 1, each State
Party shall communicate to the Director, at a time and in
the manner to be prescribed in the internal regulations of
the HNS Fund, the name and address of any person who in
respect of the State is liable to pay contributions in
accordance with Articles 18, 19 or paragraph 5 of this
Article, as well as data on the relevant quantities of
contributing cargo for which such a person is liable to
contribute in respect of the preceding calendar year.

3. For the purposes of ascertaining who are, at any given
time, the persons liable to pay contributions in accordance
with Articles 18, 19 or paragraph 5 of this Article and of
establishing, where applicable, the quantities of cargo to
be taken into account for any such person when
determining the amount of the contribution, the list shall
be prima facie evidence of the facts stated therein.
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4. Where a State Party does not fulfil its obligations to
communicate to the Director the information referred to in
paragraph 2 and this results in a financial loss for the HNS
Fund, that State Party shall be liable to compensate the
HNS Fund for such loss. The Assembly shall, on the
recommendation of the Director, decide whether such
compensation shall be payable by a State Party.

5. In respect of contributing cargo carried from one port
or terminal of a State Party to another port or terminal
located in the same State and discharged there, States
Parties shall have the option of submitting to the HNS
Fund a report with an annual aggregate quantity for each
account covering all receipts of contributing cargo,
including any quantities in respect of which contributions
are payable pursuant to Article 16, paragraph 5. The State
Party shall, at the time of reporting, either:

(a) notify the HNS Fund that that State will pay the
aggregate amount for each account in respect of the
relevant year in one lump sum to the HNS Fund; or

(b) instruct the HNS Fund to levy the aggregate amount
for each account by invoicing individual receivers or, in
the case of LNG, the title holder who discharges within the
jurisdiction of that State Party, for the amount payable by
each of them. These persons shall be identified in
accordance with the national law of the Slate concerned.

Non-payment of contributions

Article 22

1. The amount of any contribution due under Articles
18, 19, 20 or Article 21, paragraph 5 and which is in arrears
shall bear interest at a rate which shall be determined in
accordance with the internal regulations of the HNS Fund,
provided that different rates may be fixed for different
circumstances.

2. Where a person who is liable to pay contributions in
accordance with Articles 18, 19, 20 or Article 21,
paragraph 5 does not fulfil the obligations in respect of any
such contribution or any part thereof and is in arrears, the
Director shall take all appropriate action, including court
action, against such a person on behalf of the HNS Fund
with a view to the recovery of the amount due. However,
where the defaulting contributor is manifestly insolvent or
the circumstances otherwise so warrant, the Assembly
may, upon recommendation of the Director, decide that no
action shall be taken or continued against the contributor.

Optional liability of States Parties for the payment of
contributions

Article 23

1. Without prejudice to Article 21, paragraph 5, a State
Party may at the time when it deposits its instrument of

ratification, acceptance, approval or accession or at any
time thereafter declare that it assumes responsibility for
obligations imposed by this Convention on any person
liable to pay contributions in accordance with Articles 18,
19, 20 or Article 21, paragraph 5 in respect of hazardous
and noxious substances received or discharged in the
territory of that State. Such a declaration shall be made in
writing and shall specify which obligations are assumed.

2. Where a declaration under paragraph 1 is made prior
to the entry into force of this Convention in accordance
with Article 46, it shall be deposited with the
Secretary-General who shall after the entry into force of
this Convention communicate the declaration to the
Director.

3. A declaration under paragraph 1 which is made after
the entry into force of this Convention shall be deposited
with the Director.

4. A declaration made in accordance with this Article
may be withdrawn by the relevant State giving notice
thereof in writing to the Director. Such a notification shall
take effect three months after the Director’s receipt
thereof.

5. Any State which is bound by a declaration made
under this Article shall, in any proceedings brought against
it before a competent court in respect of any obligation
specified in the declaration, waive any immunity that it
would otherwise be entitled to invoke.

Organization and administration

Article 24

The HNS Fund shall have an Assembly and a Secretariat
headed by the Director.

Assembly

Article 25

The Assembly shall consist of all States Parties to this
Convention.

Article 26

The functions of the Assembly shall be:
(a) to elect at each regular session its President and two

Vice-Presidents who shall hold office until the next regular
session;

(b) to determine its own rules of procedure, subject to
the provisions of this Convention;
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(c) to develop, apply and keep under review internal and
financial regulations relating to the aim of the HNS Fund
as described in Article 13, paragraph 1(a), and the related
tasks of the HNS Fund listed in Article 15;

(d) to appoint the Director and make provisions for the
appointment of such other personnel as may be necessary
and determine the terms and conditions of service of the
Director and other personnel;

(e) to adopt the annual budget prepared in accordance
with Article 15(b);

(f) to consider and approve as necessary any
recommendation of the Director regarding the scope of
definition of contributing cargo;

(g) to appoint auditors and approve the accounts of the
HNS Fund;

(h) to approve settlements of claims against the HNS
Fund, to take decisions in respect of the distribution among
claimants of the available amount of compensation in
accordance with Article 14 and to determine the terms and
conditions according to which provisional payments in
respect of claims shall be made with a view to ensuring that
victims of damage are compensated as promptly as
possible;

(i) to establish a Committee on Claims for
Compensation with at least 7 and not more than 15
members and any temporary or permanent subsidiary body
it may consider to be necessary, to define its terms of
reference and to give it the authority needed to perform the
functions entrusted to it; when appointing the members of
such body, the Assembly shall endeavour to secure an
equitable geographical distribution of members and to
ensure that the States Parties are appropriately
represented; the Rules of Procedure of the Assembly may
be applied, mutatis mutandis, for the work of such
subsidiary body;

(j) to determine which States not party to this
Convention, which Associate Members of the
Organization and which intergovernmental and
international non-governmental organizations shall be
admitted to take part, without voting rights, in meetings of
the Assembly and subsidiary bodies;

(k) to give instructions concerning the administration of
the HNS Fund to the Director and subsidiary bodies;

(l) to supervise the proper execution of this Convention
and of its own decisions;

(m) to review every five years the implementation of
this Convention with particular reference to the
performance of the system for the calculation of levies and
the contribution mechanism for domestic trade; and

(n) to perform such other functions as are allocated to it
under this Convention or are otherwise necessary for the
proper operation of the HNS Fund.

Article 27

1. Regular sessions of the Assembly shall take place
once every calendar year upon convocation by the
Director.

2. Extraordinary sessions of the Assembly shall be
convened by the Director at the request of at least one-third
of the members of the Assembly and may be convened on
the Director’s own initiative after consultation with the
President of the Assembly. The Director shall give
members at least thirty days’ notice of such sessions.

Article 28

A majority of the members of the Assembly shall
constitute a quorum for its meetings.

Secretariat

Article 29

1. The Secretariat shall comprise the Director and such
staff as the administration of the HNS Fund may require.

2. The Director shall be the legal representative of the
HNS Fund.

Article 30

1. The Director shall be the chief administrative officer
of the HNS Fund. Subject to the instructions given by the
Assembly, the Director shall perform those functions
which are assigned to the Director by this Convention, the
internal regulations of the HNS Fund and the Assembly.

2. The Director shall in particular:
(a) appoint the personnel required for the administration

of the HNS Fund;
(b) take all appropriate measures with a view to the

proper administration of the assets of the HNS Fund;
(c) collect the contributions due under this Convention

while observing in particular the provisions of Article 22,
paragraph 2;

(d) to the extent necessary to deal with claims against
the HNS Fund and to carry out the other functions of the
HNS Fund, employ the services of legal, financial and
other experts;

(e) take all appropriate measures for dealing with claims
against the HNS Fund, within the limits and on conditions
to be laid down in the internal regulations of the HNS
Fund, including the final settlement of claims without the
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prior approval of the Assembly where these regulations so
provide;

(f) prepare and submit to the Assembly the financial
statements and budget estimates for each calendar year;

(g) prepare, in consultation with the President of the
Assembly, and publish a report on the activities of the
HNS Fund during the previous calendar year; and

(h) prepare, collect and circulate the documents and
information which may be required for the work of the
Assembly and subsidiary bodies.

Article 31

In the performance of their duties the Director and the
staff and experts appointed by the Director shall not seek
or receive instructions from any Government or from any
authority external to the HNS Fund. They shall refrain
from any action which might adversely reflect on their
position as international officials. Each State Party on its
part undertakes to respect the exclusively international
character of the responsibilities of the Director and the
staff and experts appointed by the Director, and not to seek
to influence them in the discharge of their duties.

Finances

Article 32

1. Each State Party shall bear the salary, travel and other
expenses of its own delegation to the Assembly and of its
representatives on subsidiary bodies.

2. Any other expenses incurred in the operation of the
HNS Fund shall be borne by the HNS Fund.

Voting

Article 33

The following provisions shall apply to voting in the
Assembly:

(a) each member shall have one vote;
(b) except as otherwise provided in Article 34, decisions

of the Assembly shall be made by a majority vote of the
members present and voting;

(c) decisions where a two-thirds majority is required
shall be a two-thirds majority vote of members present;
and

(d) for the purpose of this Article the phrase „members
present” means „members present at the meeting at the
time of the vote”, and the phrase „members present and
voting” means „members present and casting an
affirmative or negative vote”. Members who abstain from
voting shall be considered as not voting.

Article 34

The following decisions of the Assembly shall require a
two-thirds majority:

(a) a decision under Article 19, paragraphs 4 or 5 to
suspend or reinstate the operation of a separate account;

(b) a decision under Article 22, paragraph 2, not to take
or continue action against a contributor;

(c) the appointment of the Director under Article 26(d);
(d) the establishment of subsidiary bodies, under Article

26(i), and matters relating to such establishment; and
(e) a decision under Article 51, paragraph 1, that this

Convention shall continue to be in force.

Tax exemptions and currency regulations

Article 35

1. The HNS Fund, its assets, income, including
contributions, and other property necessary for the
exercise of its functions as described in Article 13,
paragraph 1, shall enjoy in all States Parties exemption
from all direct taxation.

2. When the HNS Fund makes substantial purchases of
movable or immovable property, or of services which are
necessary for the exercise of its official activities in order
to achieve its aims as set out in Article 13, paragraph 1, the
cost of which include indirect taxes or sales taxes, the
Governments of the States Parties shall take, whenever
possible, appropriate measures for the remission or refund
of the amount of such duties and taxes. Goods thus
acquired shall not be sold against payment or given away
free of charge unless it is done according to conditions
approved by the Government of the State having granted
or supported the remission or refund.

3. No exemption shall be accorded in the case of duties,
taxes or dues which merely constitute payment for public
utility services.

4. The HNS Fund shall enjoy exemption from all
customs duties, taxes and other related taxes on articles
imported or exported by it or on its behalf for its official
use. Articles thus imported shall not be transferred either
for consideration or gratis on the territory of the country
into which they have been imported except on conditions
agreed by the Government of that country.

5. Persons contributing to the HNS Fund as well as
victims and owners receiving compensation from the HNS
Fund shall be subject to the fiscal legislation of the State
where they are taxable, no special exemption or other
benefit being conferred on them in this respect.

6. Notwithstanding existing or future regulations
concerning currency or transfers, States Parties shall
authorize the transfer and payment of any contribution to
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the HNS Fund and of any compensation paid by HNS Fund
without any restriction.

Confidentiality of information

Article 36

Information relating to individual contributors supplied
for the purpose of this Convention shall not be divulged
outside the HNS Fund except in so far as it may be strictly
necessary to enable the HNS Fund to carry out its
functions including the bringing and defending of legal
proceedings.

CHAPTER IV

CLAIMS AND ACTIONS

Limitation of actions

Article 37

1. Rights to compensation under Chapter II shall be
extinguished unless an action is brought thereunder within
three years from the date when the person suffering the
damage knew or ought reasonably to have known of the
damage and of the identity of the owner.

2. Rights to compensation under Chapter III shall be
extinguished unless an action is brought thereunder or a
notification has been made pursuant to Article 39,
paragraph 7, within three years from the date when the
person suffering the damage knew or ought reasonably to
have known of the damage.

3. In no case, however, shall an action be brought later
than ten years from the date of the incident which caused
the damage.

4. Where the incident consists of a series of occurrences,
the ten-year period mentioned in paragraph 3 shall run
from the date of the last of such occurrences.

Jurisdiction in respect of action against the owner

Article 38

1. Where an incident has caused damage in the territory,
including the territorial sea or in an area referred to in
Article 3(b), of one or more States Parties, or preventive
measures have been taken to prevent or minimize damage
in such territory including the territorial sea or in such area,
actions for compensation may be brought against the
owner or other person providing financial security for the

owner’s liability only in the courts of any such States
Parties.

2. Where an incident has caused damage exclusively
outside the territory, including the territorial sea, of any
State and either the conditions for application of this
Convention set out in Article 3(c) have been fulfilled or
preventive measures to prevent or minimize such damage
have been taken, actions for compensation may be brought
against the owner or other person providing financial
security for the owner’s liability only in the courts of:

(a) the State Party where the ship is registered or, in the
case of an unregistered ship, the State Party whose flag the
ship is entitled to fly; or

(b) the State Party where the owner has habitual
residence or where the principal place of business of the
owner is established; or

(c) the State Party where a fund has been constituted in
accordance with Article 9, paragraph 3.

3. Reasonable notice of any action taken under
paragraph 1 or 2 shall be given to the defendant.

4. Each State Party shall ensure that its courts have
jurisdiction to entertain actions for compensation under
this Convention.

5. After a fund under Article 9 has been constituted by
the owner or by the insurer or other person providing
financial security in accordance with Article 12, the courts
of the State in which such fund is constituted shall have
exclusive jurisdiction to determine all matters relating to
the apportionment and distribution of the fund.

Jurisdiction in respect of action against the HNS Fund
or taken by the HNS Fund

Article 39

1. Subject to the subsequent provisions of this Article,
any action against the HNS Fund for compensation under
Article 14 shall be brought only before a court having
jurisdiction under Article 38 in respect of actions against
the owner who is liable for damage caused by the relevant
incident or before a court in a State Party which would
have been competent if an owner had been liable.

2. In the event that the ship carrying the hazardous or
noxious substances which caused the damage has not been
identified, the provisions of Article 38, paragraph 1, shall
apply mutatis mutandis to actions against the HNS Fund.

3. Each State Party shall ensure that its courts have
jurisdiction to entertain such actions against the HNS Fund
as are referred to in paragraph 1.

4. Where an action for compensation for damage has
been brought before a court against the owner or the
owner’s guarantor, such court shall have exclusive
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jurisdiction over any action against the HNS Fund for
compensation under the provisions of Article 14 in respect
of the same damage.

5. Each State Party shall ensure that the HNS Fund shall
have the right to intervene as a party to any legal
proceedings instituted in accordance with this Convention
before a competent court of that State against the owner or
the owner’s guarantor.

6. Except as otherwise provided in paragraph 7, the
HNS Fund shall not be bound by any judgement or
decision in proceedings to which it has not been a party or
by any settlement to which it is not a party.

7. Without prejudice to the provisions of paragraph 5,
where an action under this Convention for compensation
for damage has been brought against an owner or the
owner’s guarantor before a competent court in a State
Party, each party to the proceedings shall be entitled under
the national law of that State to notify the HNS Fund of the
proceedings. Where such notification has been made in
accordance with the formalities required by the law of the
court seized and in such time and in such a manner that the
HNS Fund has in fact been in a position effectively to
intervene as a party to the proceedings, any judgement
rendered by the court in such proceedings shall, after it has
become final and enforceable in the State where the
judgement was given, become binding upon the HNS
Fund in the sense that the facts and findings in that
judgement may not be disputed by the HNS Fund even if
the HNS Fund has not actually intervened in the
proceedings.

Recognition and enforcement

Article 40

1. Any judgement given by a court with jurisdiction in
accordance with Article 38, which is enforceable in the
State of origin where it is no longer subject to ordinary
forms of review, shall be recognized in any State Party,
except:

(a) where the judgement was obtained by fraud; or
(b) where the defendant was not given reasonable notice

and a fair opportunity to present the case.

2. A judgement recognized under paragraph 1 shall be
enforceable in each State Party as soon as the formalities
required in that State have been complied with. The
formalities shall not permit the merits of the case to be
re-opened.

3. Subject to any decision concerning the distribution
referred to in Article 14, paragraph 6, any judgement given
against the HNS Fund by a court having jurisdiction in
accordance with Article 39, paragraphs 1 and 3 shall, when
it has become enforceable in the State of origin and is in

that State no longer subject to ordinary forms of review, be
recognized and enforceable in each State Party.

Subrogation and recourse

Article 41

1. The HNS Fund shall, in respect of any amount of
compensation for damage paid by the HNS Fund in
accordance with Article 14, paragraph 1, acquire by
subrogation the rights that the person so compensated may
enjoy against the owner or the owner’s guarantor.

2. Nothing in this Convention shall prejudice any rights
of recourse or subrogation of the HNS Fund against any
person, including persons referred to in Article 7,
paragraph 2(d), other than those referred to in the previous
paragraph, in so far as they can limit their liability. In any
event the right of the HNS Fund to subrogation against
such persons shall not be less favourable than that of an
insurer of the person to whom compensation has been
paid.

3. Without prejudice to any other rights of subrogation
or recourse against the HNS Fund which may exist, a State
Party or agency thereof which has paid compensation for
damage in accordance with provisions of national law
shall acquire by subrogation the rights which the person so
compensated would have enjoyed under this Convention.

Supersession clause

Article 42

This Convention shall supersede any convention in
force or open for signature, ratification or accession at the
date on which this Convention is opened for signature, but
only to the extent that such convention would be in conflict
with it; however, nothing in this Article shall affect the
obligations of States Parties to States not party to this
Convention arising under such convention.

CHAPTER V

TRANSITIONAL PROVISIONS

Information on contributing cargo

Article 43

When depositing an instrument referred to in Article 45,
paragraph 3, and annually thereafter until this Convention
enters into force for a State, that State shall submit to the
Secretary-General data on the relevant quantities of
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contributing cargo received or, in the case of LNG,
discharged in that State during the preceding calendar year
in respect of the general account and each separate
account.

First session of the Assembly

Article 44

The Secretary-General shall convene the first session of
the Assembly. This session shall take place as soon as
possible after the entry into force of this Convention and,
in any case, not more than thirty days after such entry into
force.

CHAPTER VI

FINAL CLAUSES

Signature, ratification, acceptance, approval
and accession

Article 45

1. This Convention shall be open for signature at the
Headquarters of the Organization from 1 October 1996 to
30 September 1997 and shall thereafter remain open for
accession.

2. States may express their consent to be bound by this
Convention by:

(a) signature without reservation as to ratification,
acceptance or approval; or

(b) signature subject to ratification, acceptance or
approval, followed by ratification, acceptance or approval; or

(c) accession.

3. Ratification, acceptance, approval or accession shall
be effected by the deposit of an instrument to that effect
with the Secretary-General.

Entry into force

Article 46

1. This Convention shall enter into force eighteen
months after the date on which the following conditions
are fulfilled:

(a) at least twelve States, including four States each with
not less than 2 million units of gross tonnage, have
expressed their consent to be bound by it, and

(b) the Secretary-General has received information in
accordance with Article 43 that those persons in such
States who would be liable to contribute pursuant to

Article 18, paragraphs 1(a) and (c) have received during
the preceding calendar year a total quantity of at least
40 million tonnes of cargo contributing to the general
account.

2. For a State which expresses its consent to be bound by
this Convention after the conditions for entry into force
have been met, such consent shall take effect three months
after the date of expression of such consent, or on the date
on which this Convention enters into force in accordance
with paragraph 1, whichever is the later.

Revision and amendment

Article 47

1. A conference for the purpose of revising or amending
this Convention may be convened by the Organization.

2. The Secretary-General shall convene a conference of
the States Parties to this Convention for revising or
amending the Convention, at the request of six States
Parties or one-third of the States Parties whichever is the
higher figure.

3. Any consent to be bound by this Convention
expressed after the date of entry into force of an
amendment to this Convention shall be deemed to apply to
the Convention as amended.

Amendment of limits

Article 48

1. Without prejudice to the provisions of Article 47, the
special procedure in this Article shall apply solely for the
purposes of amending the limits set out in Article 9,
paragraph 1 and Article 14, paragraph 5.

2. Upon the request of at least one half, but in no case
less than six, of the States Parties, any proposal to amend
the limits specified in Article 9, paragraph 1, and Article
14, paragraph 5, shall be circulated by the
Secretary-General to all Members of the Organization and
to all Contracting States.

3. Any amendment proposed and circulated as above
shall be submitted to the Legal Committee of the
Organization (the Legal Committe(e) for consideration at
a date at least six months after the date of its circulation.

4. All Contracting States, whether or not Members of
the Organization, shall be entitled to participate in the
proceedings of the Legal Committee for the consideration
and adoption of amendments.
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5. Amendments shall be adopted by a two-thirds
majority of the Contracting States present and voting in the
Legal Committee, expanded as provided in paragraph 4,
on condition that at least one half of the Contracting States
shall be present at the time of voting.

6. When acting on a proposal to amend the limits, the
Legal Committee shall take into account the experience of
incidents and, in particular, the amount of damage
resulting therefrom, changes in the monetary values and
the effect of the proposed amendment on the cost of
insurance. It shall also take into account the relationship
between the limits established in Article 9, paragraph 1,
and those in Article 14, paragraph 5.

7. (a) No amendment of the limits under this Article may
be considered less than five years from the date this
Convention was opened for signature nor less than five
years from the date of entry into force of a previous
amendment under this Article.

(b) No limit may be increased so as to exceed an amount
which corresponds to a limit laid down in this Convention
increased by six percent per year calculated on a
compound basis from the date on which this Convention
was opened for signature.

(c) No limit may be increased so as to exceed an amount
which corresponds to a limit laid down in this Convention
multiplied by three.

8. Any amendment adopted in accordance with
paragraph 5 shall be notified by the Organization to all
Contracting States. The amendment shall be deemed to
have been accepted at the end of a period of eighteen
months after the date of notification, unless within that
period no less than one-fourth of the States which were
Contracting States at the time of the adoption of the
amendment have communicated to the Secretary-General
that they do not accept the amendment, in which case the
amendment is rejected and shall have no effect.

9. An amendment deemed to have been accepted in
accordance with paragraph 8 shall enter into force
eighteen months after its acceptance.

10. All Contracting States shall be bound by the
amendment, unless they denounce this Convention in
accordance with Article 49, paragraphs 1 and 2, at least six
months before the amendment enters into force. Such
denunciation shall take effect when the amendment enters
into force.

11. When an amendment has been adopted but the
eighteen month period for its acceptance has not yet
expired, a State which becomes a Contracting State during
that period shall be bound by the amendment if it enters
into force. A State which becomes a Contracting State
after that period shall be bound by an amendment which
has been accepted in accordance with paragraph 8. In the

cases referred to in this paragraph, a State becomes bound
by an amendment when that amendment enters into force,
or when this Convention enters into force for that State, if
later.

Denunciation

Article 49

1. This Convention may be denounced by any State
Party at any time after the date on which it enters into force
for that State Party.

2. Denunciation shall be effected by the deposit of an
instrument of denunciation with the Secretary-General.

3. Denunciation shall take effect twelve months, or such
longer period as may be specified in the instrument of
denunciation, after its deposit with the Secretary-General.

4. Notwithstanding a denunciation by a State Party
pursuant to this Article, any provisions of this Convention
relating to obligations to make contributions under
Articles 18, 19 or Article 21, paragraph 5 in respect of such
payments of compensation as the Assembly may decide
relating to an incident which occurs before the
denunciation takes effect shall continue to apply.

Extraordinary sessions of the Assembly

Article 50

1. Any State Party may, within ninety days after the
deposit of an instrument of denunciation the result of
which it considers will significantly increase the level of
contributions from the remaining States Parties, request
the Director to convene an extraordinary session of the
Assembly. The Director shall convene the Assembly to
meet not less than sixty days after receipt of the request.

2. The Director may take the initiative to convene an
extraordinary session of the Assembly to meet within sixty
days after the deposit of any instrument of denunciation, if
the Director considers that such denunciation will result in
a significant increase in the level of contributions from the
remaining States Parties.

3. If the Assembly, at an extraordinary session,
convened in accordance with paragraph 1 or 2 decides that
the denunciation will result in a significant increase in the
level of contributions from the remaining States Parties,
any such State may, not later than one hundred and twenty
days before the date on which the denunciation takes
effect, denounce this Convention with effect from the
same date.
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Cessation

Article 51

1. This Convention shall cease to be in force:
(a) on the date when the number of States Parties falls

below 6; or
(b) twelve months after the date on which data

concerning a previous calendar year were to be
communicated to the Director in accordance with Article
21, if the data shows that the total quantity of contributing
cargo to the general account in accordance with Article 18,
paragraphs 1(a) and (c) received in the States Parties in
that preceding calendar year was less than 30 million
tonnes.

Notwithstanding (b), if the total quantity of contributing
cargo to the general account in accordance with Article 18,
paragraphs 1(a) and (c) received in the States Parties in the
preceding calendar year was less than 30 million tonnes
but more than 25 million tonnes, the Assembly may, if it
considers that this was due to exceptional circumstances
and is not likely to be repeated, decide before the expiry of
the abovementioned twelve month period that the
Convention shall continue to be in force. The Assembly
may not, however, take such a decision in more than two
subsequent years.

2. States which are bound by this Convention on the day
before the date it ceases to be in force shall enable the HNS
Fund to exercise its functions as described under Article
52 and shall, for that purpose only, remain bound by this
Convention.

Winding up of the HNS Fund

Article 52

1. If this Convention ceases to be in force, the HNS
Fund shall nevertheless:

(a) meet its obligations in respect of any incident
occurring before this Convention ceased to be in force; and

(b) be entitled to exercise its rights to contributions to
the extent that these contributions are necessary to meet
the obligations under (a), including expenses for the
administration of the HNS Fund necessary for this
purpose.

2. The Assembly shall take all appropriate measures to
complete the winding up of the HNS Fund including the
distribution in an equitable manner of any remaining assets
among those persons who have contributed to the HNS
Fund.

3. For the purposes of this Article the HNS Fund shall
remain a legal person.

Depositary

Article 53

1. This Convention and any amendment adopted under
Article 48 shall be deposited with the Secretary-General.

2. The Secretary-General shall:
(a) inform all States which have signed this Convention

or acceded thereto, and all Members of the Organization,
of:

(i) each new signature or deposit of an instrument of
ratification, acceptance, approval or accession together
with the date thereof;

(ii) the date of entry into force of this Convention;
(iii) any proposal to amend the limits on the amounts of

compensation which has been made in accordance with
Article 48, paragraph 2;

(iv) any amendment which has been adopted in
accordance with Article 48, paragraph 5;

(v) any amendment deemed to have been accepted
under Article 48, paragraph 8, together with the date on
which that amendment shall enter into force in accordance
with paragraphs 9 and 10 of that Article;

(vi) the deposit of any instrument of denunciation of this
Convention together with the date on which it is received
and the date on which the denunciation takes effect; and

(vii) any communication called for by any Article in this
Convention; and

(b) transmit certified true copies of this Convention to
all States which have signed this Convention or acceded
thereto.

3. As soon as this Convention enters into force, a
certified true copy thereof shall be transmitted by the
depositary to the Secretary-General of the United Nations
for registration and publication in accordance with Article
102 of the Charter of the United Nations.

Languages

Article 54

This Convention is established in a single original in the
Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish
languages, each text being equally authentic.

Done at London this third day of May one thousand nine
hundred and ninety-six.

In witness whereof the undersigned, being duly
authorized by their respective Governments for that
purpose, have signed this Convention.

[Signatures not reproduced here.]
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ANNEX I

CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY IN RESPECT OF LIABILITY
FOR DAMAGE CAUSED BY HAZARDOUS AND NOXIOUS SUBSTANCES (HNS)

Issued in accordance with the provisions of Article 12 of the International Convention on Liability and Compensation
for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 1996

Name of ship Distinctive number or letters
IMO ship identification

number
Port of registry

Name and full address of the
principal place of business

of the owner

This is to certify that there is in force in respect of the abovenamed ship a policy of insurance or other financial security
satisfying the requirements of Article 12 of the International Convention on Liability and Compensation for Damage in
Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 1996.

Type of security ................................................................................................................................................................

Duration of security ..........................................................................................................................................................

Name and address of the insurer(s) and/or guarantor(s)

Name .................................................................................................................................................................................

Address .............................................................................................................................................................................

This certificate is valid until .............................................................................................................................................

Issued or certified by the Government of ..........................................................................................................................

...........................................................................................................................
(Full designation of the State)

At ................................... on ...................................................
(Place) (Date)

.......................................................................................
(Signature and title of issuing or certifying official)

Explanatory notes:

1. If desired, the designation of the State may include a reference to the competent public authority of the country
where the certificate is issued.

2. If the total amount of security has been furnished by more than one source, the amount of each of them should be
indicated.

3. If security is furnished in several forms, these should be enumerated.

4. The entry „Duration of the Security” must stipulate the date on which such security takes effect.

5. The entry „Address” of the insurer(s) and/or guarantor(s) must indicate the principal place of business of the
insurer(s) and/or guarantor(s). If appropriate, the place of business where the insurance or other security is established
shall be indicated.
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ANNEX II

REGULATIONS FOR THE CALCULATION OF ANNUAL CONTRIBUTIONS TO THE GENERAL ACCOUNT

Regulation 1

1. The fixed sum referred to in article 17, paragraph 3 shall be determined for each sector in accordance with these
regulations.

2. When it is necessary to calculate contributions for more than one sector of the general account, a separate fixed sum
per unit of contributing cargo shall be calculated for each of the following sectors as may be required:

(a) solid bulk materials referred to in article 1, paragraph 5(a)(vii);

(b) oil, if the operation of the oil account is postponed or suspended;

(c) LNG, if the operation of the LNG account is postponed or suspended;

(d) LPG, if the operation of the LPG account is postponed or suspended;

(e) other substances.

Regulation 2

1. For each sector, the fixed sum per unit of contributing cargo shall be the product of the levy per HNS point and the
sector factor for that sector.

2. The levy per HNS point shall be the total annual contributions to be levied to the general account divided by the total
HNS points for all sectors.

3. The total HNS points for each sector shall be the product of the total volume, measured in metric tonnes, of
contributing cargo for that sector and the corresponding sector factor.

4. A sector factor shall be calculated as the weighted arithmetic average of the claims/volume ratio for that sector for
the relevant year and the previous nine years, according to this regulation.

5. Except as provided in paragraph 6, the claims/volume ratio for each of these years shall be calculated as follows:

(a) established claims, measured in units of account converted from the claim currency using the rate applicable on the
date of the incident in question, for damage caused by substances in respect of which contributions to the HNS Fund are
due for the relevant year; divided by

(b) the volume of contributing cargo corresponding to the relevant year.

6. In cases where the information required in paragraphs 5(a) and (b) is not available, the following values shall be
used for the claims/volume ratio for each of the missing years:

(a) solid bulk materials referred to in article 1, paragraph 5 (a)(vii) 0
(b) oil, if the operation of the oil account is postponed 0
(c) LNG, if the operation of the LNG account is postponed 0
(d) LPG, if the operation of the LPG account is postponed 0
(e) other substances 0.0001

7. The arithmetic average of the ten years shall be weighted on a decreasing linear scale, so that the ratio of the relevant
year shall have a weight of 10, the year prior to the relevant year shall have a weight of 9, the next preceding year shall
have a weight of 8, and so on, until the tenth year has a weight of 1.

8. If the operation of a separate account has been suspended, the relevant sector factor shall be calculated in
accordance with those provisions of this regulation which the Assembly shall consider appropriate.
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1996. évi Nemzetközi Egyezmény
a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával

kapcsolatos felelõsségrõl és kártérítésrõl

Az ebben az egyezményben részes államok

tudatában a veszélyes és ártalmas anyagoknak az egész
világra kiterjedõ tengeri szállításából fakadó veszélyek-
nek,

meggyõzõdve annak szükségességérõl, hogy az ilyen
anyagok tengeri szállításával kapcsolatos balesetekbõl
származó károkért a kárt szenvedett személyek megfelelõ,
azonnali és hatékony kártérítésben részesüljenek,

attól az óhajtól vezérelve, hogy az ilyen károkkal kap-
csolatos kártérítéssel és felelõsséggel összefüggésben egy-
séges nemzetközi szabályokat és eljárásokat fogadja-
nak el,

figyelembe véve, hogy a veszélyes és ártalmas anyagok
tengeri szállítása miatt keletkezett károk gazdasági követ-
kezményeit a szállítási ágazatnak és a rakománnyal kap-
csolatos érintett feleknek közösen kell viselniük,

a következõkben állapodtak meg:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Fogalommeghatározások

1. cikk

A jelen Egyezmény alkalmazásában:

1. ,,Hajó”: bármilyen tetszõleges fajtájú tengeri hajó és
tengeri úszólétesítmény.

2. ,,Személy”: bármely természetes személy vagy tár-
sulás, állami vagy magánszervezet – akár társas vállalko-
zás, akár nem – az Államot vagy annak alkotó intézmé-
nyeit is beleértve.

3. ,,Tulajdonos”: a hajó tulajdonosaként lajstromba
vett, illetve lajstromozás hiányában a hajót birtokló sze-
mély vagy személyek. Egy állam tulajdonában levõ, és
egy, az érintett államban a hajó üzemben tartójaként be-
jegyzett vállalkozás által üzemben tartott hajó esetében
azonban a „tulajdonos” az említett vállalkozás.

4. ,,Átvevõ”: egyrészt
a) az a személy, aki fizikailag átveszi a járulékalapot

képezõ, a részes állam kikötõiben vagy termináljaiban ki-
rakodott rakományt; feltéve, hogy ha az átvétel idõpontjá-
ban a rakományt fizikailag átvevõ személy bármelyik ré-
szes állam joghatósága alá tartozó másik személy ügynö-
keként jár el, akkor a megbízót kell az átvevõnek tekinteni,

amennyiben az ügynök a megbízó kilétét a HNS Alap tu-
domására hozza; másrészt

b) azon személy a részes állam területén, aki az érintett
részes állam nemzeti jogszabályainak megfelelõen a ré-
szes állam kikötõiben és termináljaiban kirakott, a járulék-
alapot képezõ rakomány átvevõjének minõsül, feltéve,
hogy a vonatkozó nemzeti jogszabályok szerint átvett, a
járulékalapot képezõ rakomány egésze alapvetõen meg-
egyezik azzal, amely az a) pont szerint került volna átvé-
telre.

5. ,,Veszélyes és ártalmas anyagok” (HNS):

a) bármely, az alábbi (i)–(vii) pontban említett, hajón
szállított vegyi anyag, anyag és árucikk:

(i) a hajókról történõ szennyezés megelõzésérõl szóló,
az egyezményhez kapcsolódó 1978. évi jegyzõkönyvvel
módosított 1973. évi nemzetközi egyezmény I. mellékleté-
nek I. függelékében felsorolt, ömlesztve szállított olajok;

(ii) a hajókról történõ szennyezés megelõzésérõl szóló,
az egyezményhez kapcsolódó 1978. évi jegyzõkönyvvel
módosított 1973. évi nemzetközi egyezmény (a módosítá-
sok szerint) II. mellékletének II. függelékében említett,
ömlesztve szállított veszélyes folyékony anyagok, és az
említett II. melléklet 34. szabályával összhangban ideigle-
nesen az A, B, C vagy D szennyezési kategóriába sorolt
anyagok és keverékek;

(iii) az 1983. évi, a veszélyes vegyi anyagokat ömleszt-
ve szállító hajók építésére és berendezéseire vonatkozó
módosított nemzetközi szabályzat 17. fejezetében felso-
rolt, ömlesztve szállított veszélyes folyékony anyagok, va-
lamint olyan veszélyes termékek, amelyeknél a szállítás-
hoz az elõzetes megfelelõségi feltételeket a hatóság és az
érintett kikötõi igazgatás a szabályzat 1.1.3 bekezdésével
összhangban határozta meg;

(iv) a Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexe és
módosításai által meghatározott, csomagolt veszélyes és
káros vegyi anyagok, anyagok és árucikkek;

(v) az 1983. évi, a nagy mennyiségû folyékony gázokat
ömlesztve szállító hajók építésére és berendezéseire vo-
natkozó módosított nemzetközi szabályzat 19. fejezetében
felsorolt folyékony gázok, valamint olyan veszélyes ter-
mékek, amelyeknél a szállításhoz az elõzetes megfelelõsé-
gi feltételeket a hatóság és az érintett kikötõi igazgatás a
szabályzat 1.1.6 bekezdésével összhangban határozta
meg;

(vi) ömlesztve szállított folyékony vegyi anyagok, ame-
lyeknek a (zárt edényes teszttel mért) lobbanáspontja nem
haladja meg a 60 °C-t;

(vii) a Szilárd ömlesztett rakományok biztonságos keze-
lésére vonatkozó szabályzat és módosításai B. melléklete
szerinti, kémiai veszélyeket jelentõ szilárd ömlesztett
anyagok olyan mértékben, amilyen mértékben ezen anya-
gokra a csomagolt formában történõ szállításuk esetén a
veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti szabályzata ren-
delkezéseit kell alkalmazni; és
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b) a fenti a) pont (i)–(iii) alpontjában, illetve (v)–(vii)
alpontjában említett anyagok ömlesztett szállítása utáni
maradványok.

6. ,,Kár”:
a) a veszélyes és ártalmas anyagokat szállító hajón

vagy azon kívül az ezen anyagok által okozott halál vagy
személyi sérülés;

b) a veszélyes és ártalmas anyagokat szállító hajón kí-
vül az ezen anyagok által okozott vagyoni veszteség vagy
kár;

c) veszteség vagy kár a veszélyes és ártalmas anyagok
által okozott környezeti szennyezés következtében, azzal a
megkötéssel, hogy a környezet károsításáért fizetett kárté-
rítés, az ilyen károsításból fakadó elmaradt nyereségtõl el-
tekintve, a ténylegesen megkezdett vagy tervezett indokolt
helyreállító intézkedések költségeire korlátozódik; és

d) a megelõzõ intézkedések, valamint a megelõzõ in-
tézkedések által okozott további veszteségek vagy károk
költségei.

Ha az ésszerûség keretein belül nem lehetséges elkülö-
níteni a veszélyes és ártalmas anyagok által okozott kárt az
egyéb tényezõk által okozottól, akkor az összes kárt úgy
kell tekinteni, hogy azt a veszélyes és káros anyag okozta,
kivéve, ha és olyan mértékben, amilyen mértékben az
egyéb tényezõk által okozott kár megfelel a 4. cikk 3. be-
kezdésében említett kártípusnak.

E bekezdésben az „amelyet ezen anyagok okoztak” ki-
fejezés az anyagok veszélyes vagy káros természete által
okozottat jelenti.

7. ,,Megelõzõ intézkedések”: bármely olyan ésszerû
intézkedés, amelyet bármely személy egy baleset bekövet-
kezte után tesz a kár megelõzése vagy minimálisra csök-
kentése érdekében.

8. ,,Baleset”: olyan esemény vagy azonos eredetû ese-
ménysorozat, amely kárt okoz vagy súlyos és azonnali kár-
okozás veszélyét idézi elõ.

9. ,,Tengeri szállítás”: azon idõponttól kezdõdõ idõ-
szak, amikor a veszélyes és ártalmas anyagok berakodás-
kor belépnek a hajó berendezésének bármely részébe, és
amely addig az idõpontig tart, amikor jelenlétük a kirako-
dáskor megszûnik a hajó berendezéseinek bármely részé-
ben. Ha hajóberendezések használatára nem kerül sor, ak-
kor az idõszak akkor kezdõdik és végzõdik, amikor a ve-
szélyes és káros anyag áthalad a hajó korlátján.

10. ,,Járulékalapot képezõ rakomány”: bármilyen ve-
szélyes és káros anyag, amelyet rakományként a tengeren
szállítanak a részes államok területén található valamely
kikötõbe vagy terminálba, és az érintett államban ki is ra-
kodnak. Azon tranzitrakományt, amelyet közvetlenül,
vagy egy kikötõn vagy terminálon keresztül, egyik hajóról
a másikra részben vagy egészben továbbítanak az eredeti
berakodási kikötõbõl vagy terminálból a rendeltetési kikö-
tõbe vagy terminálba, csak a végsõ rendeltetési helyen tör-

ténõ átvétel szempontjából kell a járulékalapot képezõ ra-
kománynak tekinteni.

11. ,,HNS Alap”: a veszélyes és ártalmas anyagok
13. cikk szerint létrehozott nemzetközi alapja.

12. ,,Elszámolási egység”: a Nemzetközi Valutaalap
által meghatározott különleges lehívási jog (SDR).

13. Egy lajstromozott hajóval kapcsolatban a „hajót
lajstromozó állam”: a hajót lajstromba vevõ állam, egy
nem lajstromozott hajóval kapcsolatban pedig azon állam,
amelynek lobogója alatt a hajó hajózni jogosult.

14. „Terminál”: bármely, vízi szállítással érkezett ve-
szélyes és ártalmas anyagok tárolására szolgáló telephely,
beleértve bármilyen tengeri elhelyezkedésû és az ilyen te-
lephellyel csõvezetékkel vagy más módon összekapcsolt
létesítményt.

15. „Igazgató”: a HNS Alap Igazgatója.

16. „Szervezet”: a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet.

17. „Fõtitkár”: a Szervezet Fõtitkára.

Mellékletek

2. cikk

Ezen egyezmény mellékletei szerves részét képezik az
egyezménynek.

Alkalmazási kör

3. cikk

Ezen egyezményt kizárólag a következõkre kell alkal-
mazni:

a) bármilyen kárra, amelyet egy részes állam területén
okoztak, beleértve a parti tengert is;

b) a környezet szennyezésével egy részes állam nem-
zetközi joggal összhangban létrehozott kizárólagos gazda-
sági övezetében, vagy ha a részes állam nem hozott létre
ilyen övezetet, akkor az érintett állam parti tengerén kívü-
li, azokkal szomszédos olyan területen okozott kárra, mely
területet az érintett állam a nemzetközi joggal összhang-
ban határozta meg, és amelynek a kiterjedése nem na-
gyobb 200 tengeri mérföldnél azon partvonalaktól számít-
va, amelyektõl parti tengere szélességét mérik;

c) a környezet szennyezése általi káron kívüli egyéb
kárra, amelyet bármely állam területén kívül – beleértve a
parti tengert is – okoztak, ha ezt a kárt egy részes államnál
lajstromozott hajón, vagy lajstromozatlan hajó esetén, va-
lamely részes állam lobogójának használatára jogosult ha-
jón szállított anyag okozta; és

d) megelõzõ intézkedésekre, amikor ilyeneket fogana-
tosítanak.
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4. cikk

1. Az áruk és személyek szállítására vonatkozó szerzõ-
désekbõl fakadó követelések kivételével ezen egyezményt
a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításából faka-
dó károkkal kapcsolatos követelésekre kell alkalmazni.

2. Ezen egyezmény nem alkalmazható olyan mérték-
ben, amilyen mértékben rendelkezései nem egyeztethetõk
össze a dolgozók kártalanításával vagy a társadalombizto-
sítási rendszerekkel kapcsolatos, vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseivel.

3. Ezen egyezményt nem kell alkalmazni a követke-
zõkre:

a) az 1969. évi, olajszennyezéssel okozott károkkal
kapcsolatos polgári jogi felelõsségrõl szóló nemzetközi
egyezményben és annak módosításaiban meghatározott
szennyezési kár, függetlenül attól, hogy a vonatkozó
egyezmény értelmében kell-e kártérítést fizetni azzal kap-
csolatban; és

b) a Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexé-
ben és annak módosításaiban, vagy a Szilárd ömlesztett ra-
kományok biztonságos kezelésére vonatkozó szabályzat
és annak módosításai B. mellékletében szereplõ 7. osztá-
lyú radioaktív anyag által okozott kár.

4. Az 5. bekezdés rendelkezéseinek kivételével ezen
egyezmény rendelkezései nem alkalmazhatók olyan hadi-
hajókra, haditengerészeti kisegítõ és egyéb hajókra, ame-
lyeket egy állam birtokol és üzemeltet, és amelyeket az
adott idõpontban csak kormányzati, nem kereskedelmi
szolgálatban használnak.

5. Egy részes állam határozhat úgy, hogy ezen egyez-
ményt alkalmazza hadihajóira és a 4. bekezdésben leírt
egyéb hajóira, amely esetben errõl tájékoztatja a Fõtitkárt,
meghatározva az egyezmény ilyen alkalmazásának feltéte-
leit.

6. Egy részes állam tulajdonában levõ és kereskedelmi
célokra használt hajók tekintetében minden állam perelhe-
tõ a 38. cikkben megadott joghatóság alatt, és lemond min-
den olyan védekezésrõl, amely szuverén állami jogállásán
alapul.

5. cikk

1. Egy állam ezen egyezmény megerõsítésekor, elfoga-
dásakor, jóváhagyásakor vagy az ahhoz való csatlakozás-
kor, illetve azt követõen bármikor úgy nyilatkozhat, hogy
ezen egyezmény nem vonatkozik az olyan hajókra:

a) amelyek bruttó ûrtartalma nem haladja meg a
200 tonnát; és

b) amelyek csak csomagolt formában szállítanak ve-
szélyes és ártalmas anyagokat; és

c) amíg azokat az érintett állam kikötõi vagy létesítmé-
nyei közötti hajóutakon használják.

2. Ha két szomszédos állam megállapodik, hogy ez az
egyezmény nem vonatkozik olyan hajókra sem, amelyeket
az 1. bekezdés a) és b) pontja szabályoz, amíg azokat az
érintett államok kikötõi vagy létesítményei közötti hajó-
utakon használják, úgy az érintett államok kinyilváníthat-
ják, hogy az 1. bekezdés értelmében kinyilvánított mente-
sítés ezen egyezmény alkalmazása alól az e bekezdésben
említett hajókra is vonatkozik.

3. Bármely állam, amely az 1. vagy 2. bekezdés szerinti
nyilatkozatott tett, bármikor visszavonhatja ezen nyilatko-
zatot.

4. Az 1. és a 2. bekezdés szerint tett nyilatkozatot és a
nyilatkozat 3. bekezdés szerinti visszavonását letétbe kell
helyezni a Fõtitkárnál, aki a hatálybalépés után arról tájé-
koztatja az Igazgatót.

5. Ha egy állam az 1. vagy a 2. bekezdés szerinti nyilat-
kozatot tett, és azt nem vonta vissza, úgy az említett bekez-
dés által szabályozott hajókon szállított veszélyes és ártal-
mas anyagok nem tekinthetõk a 18. cikk, 20. cikk, 21. cikk
5. bekezdés és a 43. cikk alkalmazása szempontjából járu-
lékalapot képezõ rakománynak.

6. A HNS Alap nem köteles kártérítést fizetni az olyan
hajóval szállított anyagok által okozott kárért, amelyre az
egyezmény az 1. vagy a 2. bekezdés szerint tett nyilatkozat
értelmében nem alkalmazható, amennyiben:

a) az 1. cikk 6. bekezdésének a), b) vagy c) pontjában
meghatározott kár okozásának helye:

(i) azon állam területe, beleértve annak parti tengerét is,
amely a nyilatkozatot tette, vagy szomszédos államok ese-
tén kettejük közül azé, amelyik a 2. bekezdés szerinti nyi-
latkozatot tette; vagy

(ii) az (i) alpontban említett állam vagy államok 3. cikk
b) pontjában említett kizárólagos gazdasági övezete vagy
területe;

b) a kár az ilyen kár megelõzésére vagy minimálisra
csökkentésére hozott intézkedéseket is magában foglalja.

A részes államok feladatai

6. cikk

Minden egyes részes állam gondoskodik arról, hogy az
ezen egyezménybõl fakadó kötelezettségeit teljesítse, és
megfelelõ intézkedéseket hoz a jogszabályai szerint, bele-
értve a szankciók életbe léptetését is, amennyiben azt
szükségesnek ítéli, az ilyen kötelezettségek tényleges tel-
jesítése érdekében.
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II. Fejezet

FELELÕSSÉG

A tulajdonos felelõssége

7. cikk

1. A 2. és 3. bekezdés rendelkezéseinek kivételével a
baleset bekövetkezésének idõpontja szerinti tulajdonos fe-
lelõs bármely veszélyes és káros anyag által, azoknak a ha-
jón történõ tengeri szállításával kapcsolatban okozott ká-
rért azzal a megkötéssel, hogy ha egy baleset azonos ere-
detû események sorozatából áll, akkor a felelõsség az elsõ
ilyen esemény bekövetkezésének idõpontja szerinti tulaj-
donost terheli.

2. Nem terheli felelõsség a tulajdonost, ha az bizonyít-
ja, hogy:

a) a kárt háborús cselekmények, zavargások, polgárhá-
ború, felkelés vagy kivételes, elkerülhetetlen és elhárítha-
tatlan jellegû természeti jelenség okozta; vagy

b) a kárt teljes egészében harmadik fél károkozási szán-
dékkal elkövetett cselekménye vagy hanyagsága okozta;
vagy

c) a kárt teljes egészében valamely kormány vagy más
olyan hatóság hanyagsága vagy más jogtalan cselekménye
okozta, amely a jelzõfények és egyéb navigációs segédesz-
közök karbantartásáért felel; vagy

d) a szállító vagy más személy nem adott tájékoztatást a
szállított anyagok veszélyes és káros természetérõl, és ez

(i) okozta a kárt, részben vagy egészben; vagy
(ii) arra indította a tulajdonost, hogy ne kössön biztosí-

tást a 12. cikkel összhangban;
feltéve, hogy sem a tulajdonos, sem alkalmazottai vagy
ügynökei nem tudtak, és az ésszerûség keretein belül nem
is tudhattak volna a szállított anyagok veszélyes és káros
természetérõl.

3. Ha a tulajdonos bizonyítja, hogy a kár részben vagy
egészben olyan cselekmény vagy mulasztás miatt követke-
zett be, amelyet a kárt elszenvedõ személy károkozási
szándékkal követett el, vagy pedig a kárt az érintett sze-
mély mulasztása okozta, akkor a tulajdonos részben vagy
egészben mentesülhet az ilyen személlyel szembeni fele-
lõssége alól.

4. Kártérítés iránti követelés csak ezen egyezmény
alapján támasztható a tulajdonossal szemben.

5. A 6. bekezdés szerint ezen egyezmény értelmében
vagy más módon kártérítés iránti követeléssel nem lehet
fellépni

a) a tulajdonos alkalmazottai és megbízottai vagy a le-
génység tagjai ellen;

b) a révkalauz vagy bármely más személy ellen, aki
anélkül, hogy a legénység tagja lenne, szolgáltatást végez
a hajó számára;

c) a hajó bérlõje (bárhogy is legyen meghatározva, be-
leértve a hajót személyzet nélkül bérlõt is), kezelõje vagy
üzemben tartója ellen;

d) bármely, a tulajdonos beleegyezésével vagy egy ille-
tékes állami hatóság utasításai szerint hajómentési munká-
latokat végzõ személy ellen;

e) bármely megelõzõ intézkedéseket foganatosító sze-
mély ellen; és

f) a c), d) és e) pontban említett személyek alkalmazot-
tai vagy megbízottai ellen;
kivéve, ha a kárt az õ olyan személyes cselekményük vagy
mulasztásuk okozta, amelyet ilyen kár okozásának szándé-
kával vagy gondatlanságból és annak tudatában követtek
el, hogy valószínûleg ilyen kár következik be.

6. Ezen egyezmény egyetlen rendelkezése sem csorbít-
ja a tulajdonos bármely fennálló visszkereseti jogát bár-
mely harmadik féllel szemben, beleértve többek között a
kárt okozó anyag fuvaroztatóját vagy átvevõjét, vagy az
5. bekezdésben megjelölt személyeket.

Két vagy több hajót érintõ balesetek

8. cikk

1. Amikor kár származik két vagy több olyan hajót
érintõ balesetbõl, amely hajók mindegyike veszélyes és
káros anyagot szállít, úgy mindegyik tulajdonost felelõs-
ség terheli, hacsak a 7. cikk értelmében nem mentesül aló-
la. A tulajdonosok közösen és egyetemlegesen felelnek
minden olyan kárért, amely ésszerû módon nem osztható
meg.

2. A tulajdonosok azonban jogosultak a 9. cikk értel-
mében rájuk vonatkozó felelõsségi korlátozások alkalma-
zására.

3. Ezen cikk egyetlen rendelkezése sem csorbítja a tu-
lajdonosok bármelyikének bármely más tulajdonossal
szemben fennálló visszkereseti jogát.

A felelõsség korlátozása

9. cikk

1. Egy hajó tulajdonosa bármely esetben jogosult a kö-
vetkezõk szerint számított teljes összegre korlátozni az
ezen egyezmény értelmében fennálló felelõsségét:

a) 10 millió elszámolási egység 2000 ûrtartalomegy-
ségnél nem nagyobb hajó esetében; és

b) ennél nagyobb ûrtartalmú hajó esetén, az a) pontban
említett összegen felül a következõ összeg:

2001 és 50 000 ûrtartalomegység között minden ûrtarta-
lomegységre 1500 elszámolási egység;

50 000 ûrtartalomegység felett ûrtartalomegységenként
360 elszámolási egység;
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azzal a megkötéssel azonban, hogy ez a teljes összeg sem-
mi esetre sem haladhatja meg a 100 millió elszámolási
egységet.

2. A tulajdonos nem jogosult korlátozni a felelõsséget
ezen egyezmény értelmében, ha bizonyítást nyer, hogy a
kár a tulajdonos olyan személyes cselekedete vagy mu-
lasztása miatt következett be, amelyet ilyen kár okozásá-
nak szándékával követett el, vagy pedig hanyagságból és
annak tudatában, hogy valószínûleg ilyen kár következik
be.

3. A tulajdonos az 1. bekezdésben elrendelt korlátozás
igénybevétele céljából alapot képez az 1. bekezdéssel
összhangban meghatározott felelõsségi korlát teljes össze-
gére azon részes államok egyikének bíróságánál vagy más
illetékes hatóságánál, amelyben a 38. cikk értelmében ke-
resetet indítottak, vagy ha kereset indítására nem került
sor, akkor azon részes államok egyikének bíróságánál
vagy más illetékes hatóságánál, amelyben a 38. cikk értel-
mében keresetet indíthatnak. Az alap létrehozható egy-
részt az összeg letétbe helyezésével, másrészt bankgaran-
cia vagy egyéb garancia biztosításával, amely elfogadható
azon részes állam törvényei szerint, ahol az alapot létre-
hozzák, és amelyet a bíróság vagy más illetékes hatóság
elégségesnek ítél.

4. A 11. cikk rendelkezései alapján az alapot az igény-
lõk között a megállapított követeléseik összegeinek ará-
nyában kell felosztani.

5. Ha az alap felosztása elõtt a tulajdonos vagy a tulaj-
donos bármely alkalmazottja vagy meghatalmazottja vagy
bármely, a tulajdonosnak biztosítást vagy más pénzügyi
biztosítékot nyújtó személy a szóban forgó eset eredmé-
nyeként kártérítést fizetett, úgy az érintett személy az álta-
la kifizetett összegig jogátruházás révén megszerzi azokat
a jogokat, amelyekkel az így kártalanított személy rendel-
kezett volna ezen egyezmény alapján.

6. Az 5. bekezdés rendelkezései szerinti jogátruházás
jogát az ott említett személyeken kívül más személy is
gyakorolhatja bármilyen kártérítési összeg tekintetében,
amelyet az érintett személy esetleg kifizetett, de csak olyan
mértékben, amilyen mértékben az ilyen jogátruházás a vo-
natkozó nemzeti jogszabályok szerint megengedett.

7. Ha a tulajdonosok vagy más személyek megállapít-
ják, hogy egy késõbbi idõpontban részben vagy egészben
bármely olyan kártérítési összeg kifizetésére kényszerül-
hetnek, amelyre vonatkozóan az 5. vagy 6. cikk értelmé-
ben rendelkezhettek volna a jogátruházás jogával,
amennyiben a kártérítést az alap felosztása elõtt fizették
volna ki, úgy azon állam bírósága vagy más illetékes ható-
sága, ahol az alapot létrehozták, elrendelheti megfelelõ
nagyságú összeg feltételes elkülönítését annak érdekében,
hogy az ilyen személy az említett késõbbi idõpontban ér-
vényesíthesse követelését az alappal szemben.

8. A tulajdonos részérõl a kár megelõzése vagy mini-
málisra csökkentése érdekében az ésszerûség keretein be-
lül felmerült költségeket vagy a tulajdonos által önként
meghozott indokolt áldozatokat az alappal szembeni más
követelésekkel egyenrangúnak kell tekinteni.

9. a) Az 1. bekezdésben említett összegeket a nemzeti
pénznemnek a 3. bekezdésben említett alap létesítésének
napján a Különleges Lehívási Joggal (SDR) szemben
megállapított értéke alapján kell nemzeti pénznemre átvál-
tani. A Különleges Lehívási Jog (SDR) szempontjából egy
olyan részes állam nemzeti pénznemének értékét, amely
részes állam tagja a Nemzetközi Valutaalapnak, a Nemzet-
közi Valutaalap által az adott napon a tranzakciói és mûve-
letei során alkalmazott értékelési módszer szerint kell ki-
számítani. Azon részes állam esetében, amely nem tagja a
Nemzetközi Valutaalapnak, a nemzeti valuta Különleges
Lehívási Jogok (SDR) szerinti értékének kiszámítása az
adott részes állam által meghatározott módon történik.

b) Mindazonáltal egy olyan részes állam, amely nem
tagja a Nemzetközi Valutaalapnak, és amelynek törvényei
nem engedik meg a 9. bekezdés a) pontja rendelkezései-
nek alkalmazását, ezen egyezmény megerõsítésekor, elfo-
gadásakor, jóváhagyásakor vagy az ahhoz való csatlako-
záskor vagy azt követõen bármikor kinyilváníthatja, hogy
a 9. bekezdés a) pontjában említett elszámolási egység
15 arany frankkal egyenértékû. Az e bekezdésben említett
arany frank hatvanöt és fél milligramm kilencszáz ezredes
finomságú aranynak felel meg. Az arany frank nemzeti
pénznemre történõ átváltása az érintett állam törvényei
szerint történik.

c) A 9. bekezdés a) pontjának utolsó mondatában emlí-
tett kiszámítás, illetve a 9. bekezdés b) pontjában hivatko-
zott átváltás olyan módon történik, hogy a részes állam
nemzeti pénznemében kifejezett 1. bekezdés szerinti
összegek lehetõség szerint ugyanakkora valódi értéket fe-
jezzenek ki, mint amekkorát a 9. bekezdés a) pontja elsõ
két mondatának alkalmazása eredményezne. A részes álla-
mok a körülményektõl függõen a 9. bekezdés a) pontja
szerinti számítási módról vagy a 9. bekezdés b) pontja sze-
rinti átváltás eredményérõl tájékoztatják a Fõtitkárt, ami-
kor letétbe helyezik az ezen egyezményt megerõsítõ, elfo-
gadó, jóváhagyó vagy az ahhoz való csatlakozásról szóló
okiratot, és valahányszor az említettek valamelyike meg-
változik.

10. E cikk alkalmazásában a hajó ûrtartalma a hajók kö-
bözésérõl szóló 1969. évi nemzetközi egyezmény I. mel-
lékletében szereplõ felmérési szabályok szerint számított
bruttó ûrtartalom.

11. A pénzügyi biztosítékot nyújtó biztosító vagy más
személy jogosult alapot létrehozni e cikk rendelkezései
szerint, ugyanolyan feltételekkel és ugyanolyan következ-
ménnyel, mintha azt a tulajdonos hozta volna létre. Az
ilyen alap akkor is létrehozható, ha a 2. bekezdés rendelke-
zései értelmében a tulajdonos nem jogosult a felelõsség
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korlátozására, de létesítése ebben az esetben nem csorbítja
az igényjogosultak jogait a tulajdonossal szemben.

10. cikk

1. Ha a tulajdonos egy baleset után a 9. cikkel össz-
hangban alapot hozott létre, és jogosult a felelõsség korlá-
tozására:

a) az adott balesetbõl fakadó kár miatti igénnyel fellé-
põ személyek egyike sem jogosult semmilyen jog gyakor-
lására a tulajdonos bármilyen vagyonával szemben az
adott követeléssel kapcsolatban; és

b) bármely részes állam bíróságának vagy illetékes ha-
tóságának el kell rendelnie azon hajók vagy a tulajdonos
tulajdonát képezõ más vagyontárgy zárlatának feloldását,
amelyet az adott balesetbõl fakadó kártérítési követeléssel
kapcsolatban foglaltak le, és hasonlóképpen fel kell szaba-
dítania az ilyen lefoglalás elkerülése érdekében nyújtott
óvadékot vagy más egyéb biztosítékot is.

2. Az elõbbiek azonban csak akkor alkalmazhatók, ha
az igényjogosult elérési joggal rendelkezik az alapot keze-
lõ bírósághoz, és az alap ténylegesen elérhetõ a követelés
tekintetében.

Halálozás és sérülés

11. cikk

A halállal vagy személyi sérüléssel kapcsolatos követe-
lések elsõbbséget élveznek más követelésekkel szemben,
kivéve, ha az ilyen követelések teljes összege meghaladja
a 9. cikk 1. bekezdésével összhangban megállapított teljes
összeg kétharmadát.

A tulajdonos kötelezõ biztosítása

12. cikk

1. Egy részes államban lajstromozott és ténylegesen
veszélyes és ártalmas anyagokat szállító hajó tulajdonosá-
nak biztosítással vagy más pénzügyi biztosítékkal, úgy-
mint bank vagy más hasonló pénzintézet garanciájával kell
rendelkeznie a 9. cikk 1. bekezdésében elõírt a felelõsség
korlátjainak alkalmazásával megállapított összegekre,
hogy fedezze az ezen egyezménybõl fakadó kártérítési fe-
lelõsségét.

2. Egy, az egyezmény rendelkezéseivel összhangban
álló biztosítás vagy más pénzügyi biztosíték érvényességét
igazoló kötelezõ biztosításról szóló igazolást kell kibocsá-
tani minden hajó részére, miután egy részes állam illetékes
hatósága megállapította, hogy az 1. bekezdés követelmé-

nyei teljesültek. E kötelezõ biztosításról szóló igazolás az
I. mellékletben meghatározott minta szerinti formátumú,
és a következõ részletes adatokat tartalmazza:

a) a hajó neve, azonosító száma vagy betûjele és lajst-
romozási kikötõje;

b) a tulajdonos neve és fõ telephelye;
c) a hajó IMO azonosítószáma;
d) a biztosíték típusa és idõtartama;
e) a biztosító vagy más, biztosítékot nyújtó személy

neve és fõ telephelye, és a körülményektõl függõen az a te-
lephely, ahol a biztosítást vagy a biztosítékot létesítették;
és

f) az igazolás érvényességi ideje, amely nem lehet
hosszabb a biztosítás vagy más biztosíték érvényességi
idejénél.

3. A kötelezõ biztosításról szóló igazolás a kibocsátó
állam hivatalos nyelvén vagy nyelvein készül. Ha a hasz-
nált nyelv nem angol, nem francia és nem spanyol, akkor a
szövegnek tartalmaznia kell a fenti nyelvek egyikére törté-
nõ fordítást is.

4. A kötelezõ biztosításról szóló igazolást a hajón kell
tartani és egy példányt azon hatóságoknál kell letétbe he-
lyezni, amelyek nyilvántartják a hajó lajtromozását vagy,
ha a hajó nincs lajstromozva valamely részes államban,
úgy az igazolást kibocsátó vagy tanúsító állam hatósá-
gánál.

5. Egy biztosítás vagy más pénzügyi biztosíték nem
elégíti ki e cikk követelményeit, ha a 2. bekezdés szerinti
igazolásban meghatározott biztosítás vagy biztosíték érvé-
nyességi idejének leteltén kívüli egyéb okok miatt is meg-
szûnhet, mielõtt a megszûnésérõl a 4. bekezdésben emlí-
tett hatóságoknak küldött értesítés dátumától számított há-
rom hónap eltelne, kivéve, ha a kötelezõ biztosításról
szóló igazolást az említett idõszakban adták át az érintett
hatóságoknak vagy ekkor bocsátottak ki új igazolást. Az
elõbbi rendelkezéseket hasonlóképpen alkalmazni kell
bármely olyan módosításra, amelynek eredményeként a
biztosítás vagy a biztosíték többé nem felel meg az e cikk-
ben szereplõ követelményeknek.

6. A hajót lajstromozó állam az e cikkben szereplõ ren-
delkezéseknek megfelelõen meghatározza a kötelezõ biz-
tosításról szóló igazolás kibocsátásának és érvényességé-
nek feltételeit.

7. Egy részes állam hatáskörében a 2. bekezdéssel össz-
hangban kiadott vagy tanúsított kötelezõ biztosításról
szóló igazolást a többi részes állam ezen egyezmény alkal-
mazásában elfogadja és úgy tekinti, hogy az általa kibo-
csátott vagy tanúsított kötelezõ biztosításról szóló igazo-
lással azonos érvényességgel bír még akkor is, ha olyan
hajó tekintetében bocsátották ki vagy tanúsították, amely
az érintett részes államban nincs lajstromba véve. Egy ré-
szes állam bármikor konzultációt kérhet a kibocsátó vagy
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tanúsító állammal, amennyiben úgy véli, hogy a kötelezõ
biztosításról szóló igazolásban megnevezett biztosító vagy
garanciavállaló pénzügyileg nem képes teljesíteni az
egyezmény által támasztott kötelezettségeket.

8. Kártérítés iránti követeléseket közvetlenül a biztosí-
tóhoz vagy a tulajdonos kártérítési felelõsségére pénzügyi
biztosítékot nyújtó egyéb személyhez lehet intézni. Ilyen
esetben az alperes, még akkor is, ha a tulajdonos nem jogo-
sult a felelõsség korlátozására, alkalmazhatja a felelõsség
korlátozását az 1. bekezdésben leírtak szerint. Az alperes
ezen felül felhasználhatja mindazon védekezési lehetõsé-
geket (a tulajdonos csõdjét vagy felszámolását kivéve),
amelyek felhasználására a tulajdonos jogosult lett volna.
Ezen felül az alperes védekezhet azzal is, hogy a kárt a tu-
lajdonos szándékos kötelességmulasztása okozta, de az al-
peres nem folyamodhat más olyan védekezéshez, amelyre
az alperes a tulajdonos által az alperes ellen indított eljá-
rásban esetleg jogosult lehetne. Az alperes minden esetben
jogosult követelni a tulajdonos bevonását az eljárásba.

9. A biztosítás vagy az 1. bekezdéssel összhangban biz-
tosított egyéb pénzügyi biztosíték révén biztosított bármi-
lyen összeg kizárólag azon követelések kielégítésére áll
rendelkezésre, amelyek ezen egyezménybõl fakadnak.

10. Egy részes állam nem engedélyezheti a lobogója
alatt hajózó olyan hajónak, amelyre e cikket kell alkalmaz-
ni, hogy kereskedelmi tevékenységet végezzen, kivéve, ha
a 2. vagy 12. bekezdés szerinti igazolást kibocsátották.

11. Az e cikkben foglalt rendelkezések szerint minden
részes állam nemzeti jogszabályai szerint gondoskodik ar-
ról, hogy az 1. bekezdésben meghatározott összegekre biz-
tosítás vagy más biztosíték legyen érvényben bármely
olyan hajó tekintetében, függetlenül annak lajstromozási
helyétõl, amely kiköt vagy kihajózik egy területén levõ ki-
kötõbõl, vagy amely a parti tengerén elhelyezkedõ tengeri
létesítményhez érkezik vagy onnan távozik.

12. Ha egy részes állam tulajdonában levõ hajó tekinte-
tében nem gondoskodtak biztosításról vagy más pénzügyi
biztosítékról, akkor e cikknek az erre vonatkozó rendelke-
zései nem alkalmazhatók az ilyen hajóra, de a hajónak ma-
gával kell vinnie egy kötelezõ biztosításról szóló igazolást,
amelyet a hajót lajstromozó állam megfelelõ hatóságai ál-
lítottak ki, és amely kijelenti, hogy a hajó tulajdonosa az
érintett állam, és hogy a hajó kártérítési felelõsségére az
1. bekezdéssel összhangban elõírt korláton belül van fede-
zet. Az ilyen kötelezõ biztosításról szóló igazolás lehetõ-
ség szerint pontosan követi a 2. bekezdésben elõírt mintát.

III. Fejezet

A VESZÉLYES ÉS ÁRTALMAS ANYAGOK
NEMZETKÖZI ALAPJA (HNS ALAP) ÁLTALI

KÁRTÉRÍTÉS

A HNS Alap létrehozása

13. cikk

1. A veszélyes és ártalmas anyagok nemzetközi alapja
(HNS Alap) a következõ célokkal jön létre:

a) veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával
kapcsolatos kár miatti kárpótlás biztosítása, amennyiben a
II. fejezetben elõírt védelem nem elégséges vagy nem elér-
hetõ; és

b) a 15. cikkben felsorolt kapcsolódó feladatok végre-
hajtása.

2. A HNS Alapot minden részes államban jogi sze-
mélyként ismerik el, amely képes az érintett állam jogsza-
bályai szerint jogok és kötelezettségek vállalására, és arra,
hogy az érintett állam bíróságai elõtt jogi eljárásokban
részt vegyen. Minden részes állam a HNS Alap jogi képvi-
selõjeként ismeri el az Igazgatót.

Kártérítés

14. cikk

1. A 13. cikk 1. bekezdésének a) pontja szerinti felada-
tának való megfelelés érdekében a HNS Alap kártérítést fi-
zet minden olyan személynek, aki kárt szenved, ha az ilyen
személy a II. fejezet feltételei szerint nem képes teljes és
elégséges kártérítést kapni a kárért:

a) mert a II. fejezet értelmében a kárért nem állapítható
meg felelõsség;

b) mert a kárért a II. fejezet értelmében felelõsséggel
tartozó tulajdonos pénzügyileg képtelen teljes mértékben
megfelelni az ezen egyezménybõl fakadó kötelezettségek-
nek, és a II. fejezet szerint esetleg nyújtott pénzügyi bizto-
síték nem nyújt fedezetet vagy nem elégséges a kár miatti
kártérítési követelések kielégítésére; a tulajdonos akkor te-
kinthetõ pénzügyileg alkalmatlannak e kötelezettségek
teljesítésére, illetve egy pénzbeli biztosíték akkor tekint-
hetõ elégtelennek, ha a kárt szenvedõ személy nem volt
képes teljes mértékben hozzájutni a II. fejezet értelmében
esedékes kártérítési összeghez, miután minden ésszerû lé-
pést megtett a rendelkezésre álló jogorvoslatok igénybevé-
telére;

c) mert a kár meghaladja a tulajdonos II. fejezet szerinti
felelõsségét.
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2. A tulajdonos részérõl önként, a kár megelõzése vagy
minimálisra csökkentése érdekében az ésszerûség határain
belül felmerült költségek vagy indokoltan meghozott áldo-
zatok e cikk alkalmazásában kárnak minõsülnek.

3. A HNS Alapot nem terheli kötelezettség az elõzõ be-
kezdés szerint, ha:

a) bizonyítja, hogy a kárt háború, zavargások, polgár-
háború vagy felkelés okozta, vagy pedig olyan veszélyes
és ártalmas anyagok okozták, amelyek hadihajóból vagy
más olyan hajóból szivárogtak ki vagy lettek kiürítve,
amely egy állam tulajdonát képezi vagy amelyet egy állam
üzemeltet és amelyet a baleset idõpontjában csak kor-
mányzati, nem kereskedelmi szolgálatban használtak;
vagy

b) az igénylõ nem tudja bizonyítani, hogy ésszerû való-
színûsége van annak, hogy a kárt egy vagy több hajót érin-
tõ baleset okozta.

4. Ha a HNS Alap bizonyítja, hogy a kár részben vagy
egészben olyan cselekmény vagy mulasztás miatt követke-
zett be, amelyet a kárt elszenvedõ személy károkozási
szándékkal követett el, vagy pedig a kárt az érintett sze-
mély hanyagsága okozta, akkor a HNS Alap részben vagy
egészben mentesülhet az ilyen személlyel szembeni fele-
lõssége alól. A HNS Alap minden esetben mentesül az
ilyen felelõsség alól, amennyiben a 7. cikk 3. bekezdése
értelmében a tulajdonos is mentesülhetett volna. A HNS
Alap számára azonban a megelõzõ intézkedések tekinteté-
ben nem áll fenn ilyen mentesség.

5. a) Ha a b) pont másként nem rendelkezik, a HNS
Alap által e cikk értelmében fizetett kártérítés teljes össze-
ge az egyes balesetek tekintetében korlátozott oly módon,
hogy az adott teljes összeg és a II. fejezet alapján az ezen
egyezmény 3. cikkében meghatározott alkalmazási körbe
tartozó kárért ténylegesen kifizetett kártérítés összege ne
haladja meg a 250 millió elszámolási egységet.

b) A HNS Alap által e cikk értelmében kivételes, elke-
rülhetetlen és elháríthatatlan jellegû természeti jelenség ál-
tal okozott kárért fizetett kártérítés teljes összege nem ha-
ladhatja meg a 250 millió elszámolási egységet.

c) A 9. cikk 3. bekezdésével összhangban létesített ala-
pon felgyûlt kamatot, ha van ilyen, nem lehet figyelembe
venni a HNS Alap által e cikk értelmében fizetendõ legma-
gasabb kártérítés kiszámításakor.

d) Az e cikkben említett összegeket nemzeti pénznem-
re kell átváltani, a nemzeti pénznemnek a Különleges Le-
hívási Joghoz viszonyított, a HNS Alap Közgyûlése által
az elsõ kártérítés kifizetési napjáról hozott határozat nap-
ján fennálló értéke alapján.

6. Ha a HNS Alappal szemben fennálló követelések
összege meghaladja az 5. bekezdés értelmében kifizetendõ
kártérítés összegét, akkor a rendelkezésre álló összeget
úgy kell felosztani, hogy a megállapított követelések és az
igénylõk által a jelen egyezmény alapján ténylegesen fel-
vett kártérítések összegei közötti arány ugyanakkora le-
gyen minden egyes igénylõ esetében. A halálozással vagy

személyi sérüléssel kapcsolatos követelések elsõbbséget
élveznek más követelésekkel szemben, kivéve, ha az ilyen
követelések teljes összege meghaladja az 5. cikkel össz-
hangban megállapított teljes összeg kétharmadát.

7. A HNS Alap Közgyûlése határozhat úgy, hogy kivé-
teles esetekben ezen egyezménnyel összhangban a kártérí-
tés akkor is kifizethetõ, ha a tulajdonos nem hozott létre a
II. fejezet szerinti alapot. Ilyen esetekben az 5. bekezdés
d) pontját kell ennek megfelelõen alkalmazni.

A HNS Alap kapcsolódó feladatai

15. cikk

A 13. cikk 1. bekezdésének a) pontja szerinti funkciójá-
nak ellátása érdekében a HNS Alap feladatai a követke-
zõk:

a) mérlegeli a HNS Alappal szemben támasztott köve-
teléseket;

b) minden naptári évre költségvetési becslést készít a
következõkre vonatkozóan:

Kiadások:
(i) az Alap igazgatásának tárgyévi költségei és kiadá-

sai, valamint az elõzõ években folytatott tevékenységgel
kapcsolatos hiány; és

(ii) a HNS Alap által a tárgyévben teljesítendõ kifizeté-
sek;

Bevételek:
(iii) az elõzõ évek tevékenységeibõl eredõ többlet, bele-

értve a kamatokat is;
(iv) az év során befizetendõ kezdeti hozzájárulások;
(v) éves hozzájárulások, ha a költségvetés egyensúlyá-

hoz szükségesek; és
(vi) bármely egyéb bevétel;
c) bármely részes állam kérésére szükség szerint köz-

benjár, hogy az érintett államot segítse olyan személyzet,
anyag és szolgáltatás azonnali biztosításában, amelyekre
szükség lehet ahhoz, hogy intézkedéseket hozzon olyan
balesetek következtében fellépõ károk megelõzése vagy
enyhítése érdekében, amely balesetek tekintetében a HNS
Alapot ezen egyezmény alapján felszólíthatják kártérítés
fizetésére; és

d) a belsõ rendeletekben meghatározott feltételek mel-
lett hitelkonstrukciókat biztosít olyan balesetekbõl fakadó
károk elleni megelõzõ intézkedések meghozatala érdeké-
ben, amely balesetek tekintetében a HNS Alapot ezen
egyezmény alapján felszólíthatják kártérítés fizetésére.

Hozzájárulásokra vonatkozó általános rendelkezések

16. cikk

1. A HNS Alap általános számlával rendelkezik, amely
rovatokra osztható.
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2. A HNS Alap a 19. cikk 3. és 4. bekezdése szerint el-
különített számlákkal rendelkezik a következõk tekinteté-
ben:

a) olaj, az 1. cikk 5. bekezdése a) pontja (i) alpontjának
meghatározása szerint (olajszámla);

b) cseppfolyósított, könnyû szénhidrogénekbõl álló, fõ
összetevõként metánt tartalmazó földgázok (LNG)
(LNG-számla); és

c) cseppfolyósított, könnyû szénhidrogénekbõl álló, fõ
összetevõként propánt és butánt tartalmazó földgázok
(LPG) (LPG-számla).

3. A HNS Alapba kezdeti hozzájárulást és szükség sze-
rint éves hozzájárulást kell fizetni.

4. A HNS Alaphoz való hozzájárulásokat a 18. cikk
szerint az általános számlára, a 19. cikk szerint az elkülö-
nített számlákra, a 20. cikk vagy a 21. cikk 5. bekezdése
szerint pedig vagy az általános számlára vagy az elkülöní-
tett számlákra kell teljesíteni. A 19. cikk 6. bekezdésére is
figyelemmel, az általános számla az általános számla által
fedezett veszélyes és ártalmas anyagok által okozott kár
miatti kárpótlásra szolgál, és egy elkülönített számlának
kell rendelkezésre állnia az elkülönített számla által fede-
zett veszélyes és ártalmas anyagok által okozott kár miatti
kárpótláshoz.

5. A 18. cikk, a 19. cikk 1. bekezdése a) pontjának (i) és
(ii) alpontja, valamint az 1. bekezdés c) pontja, továbbá a
20. cikk és a 21. cikk 5. bekezdésének alkalmazásában, ha
egy adott típusú, a járulékalapot képezõ rakomány
mennyisége, amelyet egy naptári évben bármely személy
egy részes állam területén átvett, megnövelve az ugyan-
ilyen típusú olyan árumennyiségekkel, amelyeket ugyan-
azon részes államban egy vagy több társult személy átvett,
meghaladja a vonatkozó pontokban meghatározott határ-
értéket, akkor az ilyen személynek hozzájárulást kell fizet-
nie az általa átvett tényleges mennyiség tekintetében, füg-
getlenül attól, hogy az átvett mennyiség nem haladta meg a
vonatkozó határértéket.

6. A „társult személy” kifejezés bármilyen leányválla-
latot vagy közösen ellenõrzött jogi személyt jelent. Azt a
kérdést, hogy egy személy megfelel-e ezen meghatározás-
nak, az érintett állam nemzeti jogszabályai alapján kell el-
dönteni.

Az éves hozzájárulásokra vonatkozó általános
rendelkezések

17. cikk

1. Az általános számlára és az egyes elkülönített szám-
lákra fizetett éves hozzájárulások kirovására aszerint kerül
sor, ahogyan az az érintett számláról való kifizetésekhez
szükséges.

2. A 18. és 19. cikk, valamint a 21. cikk 5. bekezdése
szerint fizetendõ éves hozzájárulásokat a Közgyûlés hatá-
rozza meg, és számításuk e cikkeknek megfelelõen a járu-
lékalapot képezõ rakomány átvett egységei, vagy a
19. cikk 1. bekezdésének b) pontjában említett rakomá-
nyok tekintetében az elõzõ naptári év vagy a Közgyûlés
határozata szerinti másik év során kirakott egységei alap-
ján történik.

3. A Közgyûlés határozza meg az általános számla és
az egyes elkülönített számlák esetében kirovásra kerülõ
éves hozzájárulások teljes összegét. E határozatot köve-
tõen az Igazgató az egyes részes államok tekintetében
számlánként kiszámítja a 18. cikk, a 19. cikk 1. bekezdése
és a 21. cikk 5. bekezdése szerint hozzájárulások fizetésére
köteles minden egyes személy éves hozzájárulásának tel-
jes összegét, az érintett személy tekintetében az elõzõ nap-
tári év vagy a Közgyûlés határozata szerinti másik év során
jelentett, járulékalapot képezõ rakomány egyes egységeire
meghatározott rögzített összeg alapján. Az általános szám-
la esetében a járulékalapot képezõ rakomány egységeire
rovatonként meghatározott fent említett rögzített összeget
ezen egyezmény II. mellékletének rendelkezései szerint
kell kiszámítani. Az egyes elkülönített számlákhoz a járu-
lékalapot képezõ rakomány egységeire meghatározott, a
fentiekben említett rögzített összeget úgy kell kiszámítani,
hogy a vonatkozó számla esetében érvényesítendõ teljes
éves hozzájárulást el kell osztani a számlához hozzájáruló
rakomány teljes mennyiségével.

4. A Közgyûlés az igazgatási költségekre vonatkozóan
is kiróhat éves hozzájárulást, és határozhat az ilyen költsé-
geknek az általános számla rovatai és az elkülönített szám-
lák közötti felosztásáról.

5. Az arra vonatkozó becslés alapján, hogy az egyes
érintett anyagok milyen mértékben járultak hozzá a kár-
hoz, a Közgyûlés határoz az olyan, két vagy több anyag ál-
tal okozott károk miatti kártérítésekre kifizetett összegek-
nek az érintett számlák és rovatok közötti megosztásáról
is, mely anyagok különbözõ számlákhoz vagy rovatokba
tartoznak.

Éves hozzájárulások az általános számlához

18. cikk

1. A 16. cikk 5. bekezdése értelmében az egyes részes
államok tekintetében éves hozzájárulást kell teljesítenie az
általános számlához minden olyan személynek, aki az
adott államban az elõzõ naptári évben, vagy a Közgyûlés
által esetleg meghatározott más évben összességében
20 000 tonnát meghaladó mennyiséget vett át a járulékala-
pot képezõ, a 19. cikk 1. bekezdésében említett körbe nem
sorolható, a következõ rovatokba tartozó anyagokból:

a) az 1. cikk 5. bekezdése a) pontjának (vii) alpontjá-
ban említett szilárd ömlesztett anyagok;
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b) a 2. bekezdésben említett anyagok; és
c) egyéb anyagok.

2. Az általános számlára éves hozzájárulást kötelesek
fizetni azok a személyek is, akiknek a 19. cikk 1. bekezdé-
sével összhangban fizetési kötelezettségük lett volna vala-
mely elkülönített számlára, ha annak alkalmazását a
19. cikkel összhangban nem halasztották volna el vagy
nem függesztették volna fel. Az egyes elkülönített szám-
lák, amelyek alkalmazását a 19. cikk értelmében elhalasz-
tották vagy felfüggesztették, külön rovatot képeznek az ál-
talános számlán belül.

Éves hozzájárulások az elkülönített számlákhoz

19. cikk

1. A 16. cikk 5. bekezdése értelmében az elkülönített
számlákra az egyes részes államok tekintetében éves hoz-
zájárulásokat kell fizetni:

a) az olajszámla esetében,
(i) bármely olyan személynek, aki az olajszennyezéssel

okozott károk megtérítésére létesítendõ nemzetközi alap
létrehozásáról szóló, 1971. évi nemzetközi egyezmény és
módosításai 1. cikke 3. bekezdésének meghatározása sze-
rinti, járulékalapot képezõ olajból 150 000 tonnát megha-
ladó teljes mennyiséget vett át az érintett államban az elõ-
zõ naptári évben vagy a Közgyûlés által esetleg meghatá-
rozott más évben, és aki köteles vagy köteles lenne hozzá-
járulást fizetni a nemzetközi olajszennyezési kártérítési
alapba az említett egyezmény 10. cikkével összhangban;
és

(ii) bármely olyan személynek, aki a hajókról történõ
szennyezés megelõzésérõl szóló – az 1978. évi jegyzõ-
könyvvel és annak módosításaival módosított – nemzetkö-
zi egyezmény I. mellékletének I. függelékében felsorolt,
ömlesztve szállított egyéb olajokból 20 000 tonnát megha-
ladó teljes mennyiséget vett át az érintett államban az elõ-
zõ naptári évben vagy a Közgyûlés által esetleg meghatá-
rozott más évben;

b) az LNG-számla esetében bármely olyan személy-
nek, aki az elõzõ naptári évben vagy a Közgyûlés által
esetleg meghatározott más évben, az érintett állam kikötõ-
jében vagy termináljában kirakodott LNG rakomány tulaj-
donjogát közvetlenül a kirakodás elõtt birtokolta;

c) az LPG-számla esetében bármely olyan személynek,
aki az elõzõ naptári évben vagy a Közgyûlés által esetleg
meghatározott más évben az érintett államban 20 000 ton-
nát meghaladó mennyiségû LPG-t vett át.

2. A 3. bekezdés értelmében a fenti 1. bekezdésben em-
lített elkülönített számlák az általános számlával egy idõ-
ben lépnek hatályba.

3. A 16. cikk 2. bekezdésében említett elkülönített
számlák alkalmazásának kezdetét el kell halasztani mind-
addig, amíg az elõzõ naptári évben vagy a Közgyûlés által

esetleg meghatározott más évben a járulékalapot képezõ
rakományok mennyiségei a vonatkozó számla tekinteté-
ben meghaladják a következõ határértékeket:

a) 350 millió tonna járulékalapot képezõ rakomány az
olajszámla esetében;

b) 20 millió tonna járulékalapot képezõ rakomány az
LNG-számla esetében;

c) 15 millió tonna járulékalapot képezõ rakomány az
LPG-számla esetében.

4. A Közgyûlés felfüggesztheti egy elkülönített számla
alkalmazását, ha

a) az érintett számla tekintetében a járulékalapot képe-
zõ rakomány mennyiségei az elõzõ naptári év során a
3. bekezdésben meghatározott vonatkozó határérték alá
estek vissza; vagy

b) hat hónap eltelt attól a naptól számítva, amikor a
hozzájárulások esedékessé váltak, és a vonatkozó számlá-
ra be nem fizetett hozzájárulások teljes összege meghalad-
ja a számla tekintetében az 1. bekezdéssel összhangban ki-
rótt legutolsó összeg tíz százalékát.

5. A Közgyûlés elrendelheti a 4. bekezdéssel összhang-
ban felfüggesztett elkülönített számlák újbóli alkalmazá-
sát.

6. Minden olyan személynek, aki egy olyan elkülöní-
tett számlára lenne köteles hozzájárulást fizetni, amelynek
alkalmazását a 3. bekezdéssel összhangban elhalasztották
vagy a 4. bekezdéssel összhangban felfüggesztették, az
említett elkülönített számla tekintetében esedékes hozzá-
járulásokat az általános számlára kell befizetnie. A jövõ-
beli hozzájárulások kiszámításához az elhalasztott vagy
felfüggesztett alkalmazású elkülönített számla az általános
számlán belül új rovatot képez, és arra a II. mellékletben
meghatározott HNS pontrendszer vonatkozik.

Kezdeti hozzájárulások

20. cikk

1. Az egyes részes államok tekintetében kezdeti hozzá-
járulásokat kell teljesíteni olyan összegben, amelyet a
16. cikk 5. bekezdésével, a 18. és 19. cikkel, valamint a
21. cikk 5. bekezdésével összhangban hozzájárulás fizeté-
sére köteles egyes személyekre vonatkozóan olyan rögzí-
tett összeg alapján kell kiszámolni, amely az általános
számlára és az elkülönített számlákra nézve azonos nagy-
ságú, valamint a járulékalapot képezõ, az ezen egyez-
ménynek az érintett államban történõ hatálybalépésének
évét megelõzõ naptári évben átvett, illetve LNG esetében
az érintett államban kirakodott rakomány minden egyes
egységére meghatározott.

2. Az 1. bekezdésben említett, az általános számlán be-
lüli különbözõ rovatokra, illetve az egyes elkülönített
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számlákra vonatkozó rögzített összeget és az egységeket a
Közgyûlés határozza meg.

3. Kezdeti hozzájárulást kell fizetni három hónapon be-
lül azon dátumot követõen, amikor a HNS Alap számlákat
bocsát ki az egyes részes államok tekintetében azon sze-
mélyek részére, akik az 1. bekezdéssel összhangban hoz-
zájárulások fizetésére kötelezettek.

Jelentések

21. cikk

1. Az egyes részes államok gondoskodnak arról, hogy a
18. és 19. cikk értelmében, vagy ezen cikk 5. bekezdése
alapján hozzájárulás fizetésére kötelezett személyek sze-
repeljenek egy, az Igazgató által ezen cikk rendelkezései
szerint létrehozott és naprakész állapotban tartott jegyzé-
ken.

2. Az 1. bekezdésben meghatározott célokra az egyes
részes államok a HNS Alap belsõ szabályzatában megálla-
pított idõpontban és módon az Igazgató tudomására hoz-
zák a 18. és 19. cikk, vagy ezen cikk 5. bekezdése értelmé-
ben az adott állam tekintetében hozzájárulás fizetésére kö-
telezett minden személy nevét és címét, valamint a járulék-
alapot képezõ rakomány azon mennyiségeire vonatkozó
adatokat, amelyek miatt az említett személyek hozzájáru-
lást kötelesek fizetni az elõzõ naptári évre vonatkozóan.

3. Annak érdekében, hogy bármely idõpontban meg le-
hessen bizonyosodni a 18. és 19. cikkel vagy ezen cikk
5. bekezdésével összhangban hozzájárulás fizetésére köte-
lezett személyek kilétérõl, és meg lehessen határozni,
hogy a körülményektõl függõen ezen személyek mekkora
mennyiségû rakomány alapján fizetik a hozzájárulást, a
jegyzék az ellenkezõ bizonyításig a benne foglalt tények
bizonyítéka.

4. Ha valamely részes állam nem teljesíti azon kötele-
zettségét, hogy az Igazgató tudomására hozza a 2. bekez-
désben említett információkat, és ez a HNS Alap számára
pénzügyi veszteséget eredményez, akkor ezen részes ál-
lam köteles kártalanítani a HNS Alapot az ilyen vesztesé-
gért. A Közgyûlés az Igazgató ajánlására határozatot hoz
arról, hogy az adott részes állam köteles-e ilyen kártérítést
fizetni.

5. Egy részes államnak egyik kikötõjébõl vagy termi-
náljából ugyanazon állam egy másik kikötõjébe vagy ter-
mináljába szállított és ott kirakott, járulékalapot képezõ ra-
komány tekintetében a részes államoknak jelentést nyújt-
hatnak be a HNS Alaphoz, számlánként részletezve a járu-
lékalapot képezõ rakomány összes átvételére kiterjedõen a
teljes éves mennyiséget, beleértve minden olyan mennyi-
séget, amelyre nézve a 16. cikk 5. bekezdése alapján hoz-
zájárulásokat kell fizetni. A részes állam a jelentés benyúj-
tásakor vagy:

a) értesíti a HNS Alapot, hogy az érintett állam a tárgy-
évre vonatkozóan egy összegben fizeti ki a HNS Alapnak
az egyes számlákra vonatkozó teljes összeget; vagy

b) utasítja a HNS Alapot, hogy az egyes számlákkal
kapcsolatos teljes összegeket rója ki oly módon, hogy az
egyes átvevõk, vagy LNG esetében az adott részes állam
joghatóságán belül kirakodó egyes jogosultak részére ki-
számlázza az általuk fizetendõ összeget. Ezen személyeket
az érintett állam nemzeti jogszabályai alapján kell megha-
tározni.

A hozzájárulások fizetésének elmulasztása

22. cikk

1. A 18., 19. és 20. cikk vagy a 21. cikk 5. bekezdése
szerint esedékes bármely hozzájárulás összegére és a hát-
ralékos hozzájárulások összegére a HNS Alap belsõ sza-
bályzata szerint meghatározott mértékû kamatot számíta-
nak fel, feltéve, hogy eltérõ körülmények esetén eltérõ ka-
matlábakat alkalmazhatnak.

2. Ha egy olyan személy, aki a 18., 19. és 20. cikk vagy
a 21. cikk 5. bekezdése alapján hozzájárulást köteles fizet-
ni, részben vagy egészben nem teljesíti ilyen kötelezettsé-
gét, ezért hátralékos tartozása van, akkor az Igazgató a
HNS Alap nevében minden indokolt intézkedést – beleért-
ve a bírósági eljárást is – meghoz az ilyen személlyel
szemben az esedékes összeg behajtása érdekében. Azon-
ban ha a szerzõdésszegõ hozzájáruló személy nyilvánva-
lóan fizetésképtelen vagy a körülmények ezt más módon
indokolttá teszik, úgy a Közgyûlés az Igazgató ajánlására
úgy határozhat, hogy a hozzájáruló fél ellen nem indíta-
nak, illetve nem folytatnak eljárást.

A részes államok opcionális hozzájárulás-fizetési
kötelezettsége

23. cikk

1. A 21. cikk 5. bekezdésének sérelme nélkül egy ré-
szes állam a megerõsítõ, elfogadó, jóváhagyó vagy a csat-
lakozásról szóló okirat letétbe helyezésekor vagy azt köve-
tõen bármikor nyilatkozhat úgy, hogy felelõsséget vállal
azon kötelezettségekre, amelyeket ezen egyezmény ró
mindazon személyekre, akik a 18., 19. és 20. cikk vagy a
21. cikk 5. bekezdése értelmében hozzájárulást kötelesek
fizetni az adott állam területén átvett vagy kirakodott ve-
szélyes és ártalmas anyagok miatt. Az ilyen nyilatkozat
írásos formában készül és meghatározza, mely kötelezett-
ségek vállalására került sor.

2. Ha az 1. bekezdés szerinti nyilatkozat megtételére
ezen egyezmény 46. cikk szerinti hatálybalépése elõtt ke-
rül sor, akkor azt letétbe kell helyezni a Fõtitkárnál, aki
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ezen egyezmény hatálybalépése után a nyilatkozatról tájé-
koztatja az Igazgatót.

3. Az 1. bekezdés szerinti olyan nyilatkozatot, amely-
nek megtételére ezen egyezmény hatálybalépése után ke-
rül sor, az Igazgatónál kell letétbe helyezni.

4. Az ezen cikkel összhangban tett nyilatkozatot az il-
letõ állam visszavonhatja az Igazgatónak küldött ilyen ér-
telmû írásos értesítéssel. Az ilyen értesítés három hónap-
pal azt követõen lép hatályba, hogy azt az Igazgató meg-
kapta.

5. Minden olyan állam, amelyet egy az ezen cikkel
összhangban tett nyilatkozat kötelez, köteles lemondani
minden olyan mentességrõl, amely egyébként megilletné a
nyilatkozatban meghatározott bármely kötelezettség te-
kintetében, egy illetékes bíróságnál ellene indított eljárás-
ban.

Szervezet és igazgatás

24. cikk

A HNS Alap Közgyûléssel és egy Igazgató által vezetett
Titkársággal rendelkezik.

Közgyûlés

25. cikk

A Közgyûlés minden, az ezen egyezményben részes ál-
lamból áll.

26. cikk

A Közgyûlés feladatai a következõk:
a) minden rendes ülésszakon a Közgyûlés elnökének és

két alelnöknek a megválasztása, akik hivatalukat a követ-
kezõ rendes ülésig töltik be;

b) saját eljárási szabályainak meghatározása a jelen
egyezmény rendelkezései alapján;

c) belsõ és pénzügyi szabályok kidolgozása, alkalma-
zása és folyamatos felülvizsgálata a HNS Alapnak a
13. cikk 1. bekezdés a) pontjában meghatározott céljával
összefüggésben, és a HNS Alap 15. cikkben felsorolt, ez-
zel összefüggõ feladataival kapcsolatban;

d) az Igazgató kinevezése és szükség szerint intézkedés
más ilyen személyek kinevezésérõl, valamint az Igazgató
és más személyek feladatainak meghatározása;

e) a 15. cikk b) pontjával összhangban elkészített éves
költségvetés elfogadása;

f) szükség szerint az Igazgató ajánlásainak megfontolá-
sa és jóváhagyása a járulékalapot képezõ rakomány meg-
határozásának tartalmi köre tekintetében;

g) könyvvizsgálók kinevezése és a HNS Alap számvi-
teli elszámolásainak jóváhagyása;

h) a HNS Alappal szembeni követelések rendezésének
jóváhagyása, határozathozatal a 14. cikk szerint rendelke-
zésre álló kártérítési összeg felosztásáról az igénylõk kö-
zött, és azon feltételek meghatározása, amelyek szerint a
követelésekkel kapcsolatban feltételes kifizetéseket kell
teljesíteni annak érdekében, hogy a káreset áldozatait a le-
hetõ leggyorsabban kártalanítsák;

i) egy kártérítési igényeket kezelõ bizottság felállítása
legalább 7, de nem több mint 15 taggal, valamint bármely
olyan, ennek alárendelt ideiglenes vagy állandó testület
létrehozása, amelyet a Közgyûlés szükségesnek ítél, az
említett bizottság mûködési szabályainak meghatározása,
valamint a rábízott feladatok elvégzéséhez szükséges ha-
táskör biztosítása; az említett testület tagjainak kinevezé-
sekor a Közgyûlés törekszik a földrajzi szempontból ki-
egyensúlyozott kiválasztásra és a részes államok megfele-
lõ képviseletének biztosítására; a Közgyûlés eljárási sza-
bályait értelemszerûen alkalmazni kell az alárendelt testü-
let munkájára is;

j) annak meghatározása, hogy az egyezményben nem
részes államok közül, a Szervezet társult tagjai közül, illet-
ve a kormányközi és nem kormányközi nemzetközi szer-
vezetek közül melyek számára engedélyezett, hogy szava-
zati jog nélkül részt vegyenek a Közgyûlés és az alárendelt
testületek ülésein;

k) utasítások adása a HNS Alap igazgatásával kapcso-
latban az Igazgató és az alárendelt testületek részére;

l) az egyezmény és saját döntései megfelelõ végrehaj-
tásának felügyelete;

m) ötévente az egyezmény végrehajtásának felülvizs-
gálata, különös tekintettel a díjszámítási rendszer mûködé-
sére és a belföldi kereskedelem hozzájárulási mechaniz-
musára; és

n) olyan egyéb funkciók ellátása, amelyeket ezen
egyezmény alapján ruháznak rá vagy amelyek egyébként
szükségesek a HNS Alap megfelelõ mûködéséhez.

27. cikk

1. A Közgyûlés rendes üléseit naptári évente egyszer
tartja, s azt az Igazgató hívja össze.

2. A Közgyûlés rendkívüli üléseit az Igazgató hívja
össze a Közgyûlés tagjai legalább egyharmadának a kéré-
sére, illetve összehívhatja a saját kezdeményezésére is a
Közgyûlés Elnökével folytatott konzultáció után. Az Igaz-
gató a tagokat legalább 30 nappal korábban értesíti az
ilyen ülésekrõl.

28. cikk

A Közgyûlés üléseinek határozatképességéhez a tagok
többségének jelenléte szükséges.
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Titkárság

29. cikk

1. A Titkárság az Igazgatóból és a HNS Alap igazgatá-
sához szükséges szakemberekbõl áll.

2. Az Igazgató a HNS Alap jogi képviselõje.

30. cikk

1. Az Igazgató a HNS Alap legfõbb irányító tisztviselõ-
je. A Közgyûlés által adott utasítások szerint az Igazgató
elvégzi azon feladatokat, amelyeket ezen egyezmény, a
HNS Alap belsõ szabályzata és a Közgyûlés ráruház.

2. Az Igazgató kötelessége különösen:
a) a HNS Alap igazgatásához szükséges személyek ki-

nevezése;
b) a HNS Alap vagyonának megfelelõ kezelését bizto-

sító indokolt intézkedések meghozatala;
c) az ezen egyezmény hatálya alatt esedékes hozzájáru-

lások beszedése, betartva különösen a 22. cikk 2. bekezdé-
sének rendelkezéseit;

d) a HNS Alappal szembeni követelések kezeléséhez
és a HNS Alap egyéb funkcióinak ellátásához szükséges
mértékben jogi, pénzügyi és egyéb szakértõk alkalmazása;

e) minden indokolt intézkedés meghozatala a HNS
Alappal szembeni követelések kezelésére a HNS Alap bel-
sõ szabályzatában meghatározott korlátok és feltételek be-
tartása mellett, beleértve a követeléseknek a Közgyûlés
elõzetes jóváhagyása nélküli végleges rendezését is, ahol
e szabályok így rendelkeznek;

f) az egyes naptári évekre vonatkozó pénzügyi beszá-
molók és költségvetés-tervezetek elkészítése és a Közgyû-
lésnek történõ benyújtása;

g) a Közgyûlés elnökével konzultálva a HNS Alap elõ-
zõ naptári évi tevékenységeire vonatkozó jelentés elkészí-
tése és közzététele; és

h) olyan dokumentumok és információk készítése,
gyûjtése és terjesztése, amelyekre a Közgyûlés és az alá-
rendelt testületek munkájához szükség lehet.

31. cikk

Kötelességeik ellátása során az Igazgató, valamint az
Igazgató által kijelölt alkalmazottak és szakértõk nem fo-
lyamodhatnak utasításokért egyetlen kormányzathoz vagy
a HNS Alapon kívüli hatósághoz sem, és nem fogadhatnak
el utasításokat ilyen szervektõl. Tartózkodniuk kell min-
den olyan cselekedettõl, amely hátrányos színben tüntetné
fel nemzetközi tisztviselõi beosztásukat. Minden részes ál-
lam a maga részérõl kötelezettséget vállal az Igazgató és az
általa kijelölt munkatársak és szakértõk feladatai kizáróla-

gos nemzetközi jellegének tiszteletben tartására, és arra,
hogy nem törekszik befolyásolni õket kötelességük végzé-
se során.

Pénzügyek

32. cikk

1. Minden részes állam viseli a Közgyûlésben részt
vevõ saját küldöttsége és az alárendelt testületekben dol-
gozó képviselõinek fizetését, valamint utazási és egyéb
költségeit.

2. A HNS Alap mûködése során felmerült minden
egyéb költséget a HNS Alap visel.

Szavazás

33. cikk

A Közgyûlésen történõ szavazás szabályai a követke-
zõk:

a) minden tag egy szavazattal rendelkezik;
b) ha a 34. cikk másként nem rendelkezik, a Közgyûlés

határozatait a jelen levõ és szavazó tagok többségi szava-
zatával kell meghozni;

c) azoknál a határozatoknál, amelyeknél kétharmados
többségre van szükség, a jelen levõ tagok kétharmados
szavazattöbbsége szükséges; és

d) e cikk alkalmazásában a „jelen levõ tagok” kifejezés
„az ülésen a szavazás idõpontjában jelen levõ tagokat” je-
lenti, és a „jelen levõ és szavazó tagok” kifejezés pedig a
„jelen levõ és igennel vagy nemmel szavazó tagokat” je-
lenti. A szavazástól tartózkodó tagok nem tekinthetõk sza-
vazónak.

34. cikk

A Közgyûlés következõ határozataihoz van szükség
kétharmados többségre:

a) a 19. cikk 4. vagy 5. bekezdése szerinti határozat egy
elkülönített számla alkalmazásának felfüggesztésérõl
vagy újraindításáról;

b) a 22. cikk 2. bekezdése szerinti határozat egy hozzá-
járuló fél elleni kereset megindításának vagy folytatásának
elvetésérõl;

c) az Igazgatónak a 26. cikk d) pontja szerinti kinevezé-
se;

d) az alárendelt testületeknek a 26. cikk (i) pontja sze-
rinti létrehozása, és az azzal kapcsolatos ügyek; és

e) az 51. cikk 1. bekezdése szerinti döntés ezen egyez-
mény hatályban maradásáról.
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Adómentességek és devizaszabályok

35. cikk

1. A HNS Alap, annak vagyona, bevétele, beleértve a
hozzájárulásokat is, és funkcióinak a 13. cikk 1. bekezdé-
sében leírtak szerinti gyakorlásához szükséges más eszkö-
zök minden részes államban mentességet élveznek a köz-
vetlen adóztatás alól.

2. Ha a HNS Alap jelentõs ingó és ingatlan tulajdont
vásárol, vagy olyan szolgáltatásokat vesz igénybe, ame-
lyekre szüksége van hivatalos tevékenységei gyakorlásá-
hoz a 13. cikk 1. bekezdésében felsorolt célok elérése ér-
dekében, és e vásárlásoknak a költségei közvetlen adót
vagy forgalmi adót tartalmaznak, akkor a részes államok
kormányai – ha ez lehetséges – megfelelõ intézkedéseket
hoznak az ilyen illetékek és adók elengedésére vagy
visszafizetésére. Az így megszerzett áruk ellenérték fejé-
ben vagy ingyenesen nem adhatók tovább, kivéve, ha erre
a mentességet vagy visszafizetést biztosító vagy támogató
kormány által jóváhagyott feltételek szerint kerül sor.

3. Az olyan illetékek, adók vagy díjak tekintetében,
amelyek pusztán közüzemi szolgáltatások megfizetését je-
lentik, nem lehet mentességben megállapodni.

4. A HNS Alap mentességet élvez minden vám, adó és
egyéb, az általa vagy nevében saját hivatalos használatára
behozott vagy kivitt árucikkekre kirótt hasonló adók alól.
Az így behozott árucikkek nem ruházhatók át sem ellen-
szolgáltatás fejében, sem ingyenesen azon ország terüle-
tén, amelyre azokat behozták, kivéve, ha az az érintett or-
szág kormánya által elfogadott feltételek mellett történik.

5. A HNS Alaphoz hozzájáruló személyekre, valamint
a HNS Alapból kártérítésben részesülõ áldozatokra és tu-
lajdonosokra azon állam pénzügyi jogszabályai érvénye-
sek, ahol adózási kötelezettségük van, és e szempontból
semmilyen különleges mentességben vagy más elõnyben
nem részesülnek.

6. A devizára vagy az átutalásokra vonatkozó jelenlegi
és jövõbeli szabályozásoktól függetlenül a részes államok
engedélyezik minden hozzájárulás átutalását és kifizetését
a HNS Alap számára, illetve a HNS Alap által teljesített
bármilyen kártérítés korlátozás nélküli átutalását és kifize-
tését.

Az információk bizalmas jellege

36. cikk

Az ezen egyezmény alkalmazásában az egyes hozzájá-
rulókkal kapcsolatosan szolgáltatott információk nem
hozhatók más tudomására a HNS Alapon kívül, kivéve
amilyen mértékben erre szigorúan a HNS Alap feladatai
elvégzésének lehetõvé tétele érdekében szükség lehet, be-

leértve a jogi eljárások megindítását és az azok elleni vé-
dekezést.

IV. Fejezet

KÖVETELÉSEK ÉS KERESETEK

Elévülés

37. cikk

1. A II. fejezet szerinti kártérítéshez való jog megszû-
nik, kivéve, ha az említett fejezet szerint keresetet indíta-
nak három éven belül azon nap után, amikor a kárt szenve-
dõ személy értesült a kárról és a tulajdonos kilétérõl, vagy
ezekrõl ésszerûen elvárhatóan értesülnie kellett volna.

2. A III. fejezet szerinti kártérítéshez való jog megszû-
nik, kivéve, ha az említett fejezet szerint keresetet indíta-
nak vagy a 39. cikk 7. bekezdése szerint értesítést külde-
nek három éven belül azon nap után, amikor a kárt szenve-
dõ személy értesült a kárról vagy ésszerûen elvárhatóan ér-
tesülnie kellett volna róla.

3. A kárt okozó baleset bekövetkeztének napját követõ
10 év eltelte után azonban már semmilyen esetben sem in-
dítható kereset.

4. Ha a baleset események sorozatából áll, úgy a 3. be-
kezdésben említett 10 éves idõszak az utolsó ilyen ese-
mény napjától kezdõdik.

Joghatóság a tulajdonos elleni kereset szempontjából

38. cikk

1. Ha egy baleset kárt okozott egy vagy több részes ál-
lam területén, beleértve a parti tengerét is, vagy egy, a
3. cikk b) pontjában említett térségben, illetve megelõzõ
intézkedéseket tettek a károk megelõzésére vagy minimá-
lisra csökkentésére egy vagy több részes állam területén,
beleértve a parti tengerét is, vagy az említett térséget, úgy
csak ezen érintett részes államok bíróságain lehet kártérí-
tés iránti keresetet indítani a tulajdonos vagy más egyéb
olyan személy ellen, aki pénzügyi biztosítékot nyújt a tu-
lajdonos felelõsségére.

2. Ha egy baleset kizárólag valamely állam területén
kívül okozott kárt, beleértve a parti tengerét is, és ezen
egyezmény alkalmazásának a 3. cikk c) pontjában megha-
tározott feltételei teljesültek, vagy pedig az ilyen kár meg-
elõzésére vagy minimálisra csökkentésére megelõzõ intéz-
kedéseket tettek, úgy a tulajdonos vagy más, a tulajdonos
felelõsségére pénzügyi biztosítékot nyújtó személy ellen
csak a következõ bíróságokon lehet kártérítési keresetet
indítani:
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a) azon részes állam bíróságán, ahol a hajó lajstromoz-
va van, vagy lajstromozatlan hajó esetén azon államnak a
bíróságán, amelynek lobogója alatt a hajó hajózni jogo-
sult; vagy

b) azon részes állam bíróságán, ahol a tulajdonos szo-
kásos tartózkodási helye vagy ahol a tulajdonos gazdasági
tevékenységének székhelye található; vagy

c) azon részes állam bíróságán, ahol a 9. cikk 3. bekez-
désével összhangban alapot hoztak létre.

3. Az 1. és 2. bekezdés szerint indított keresetrõl éssze-
rû módon értesíteni kell az alperest.

4. Minden részes állam gondoskodik arról, hogy bíró-
ságainak joghatósága kiterjedjen az ezen egyezmény alap-
ján indított kártérítési keresetek elbírálására.

5. Miután a tulajdonos vagy a biztosító vagy más, a
12. cikkel összhangban pénzügyi biztosítékot nyújtó sze-
mély alapot hozott létre a 9. cikk szerint, azon állam bíró-
ságai, amelyben az alapot létrehozták, kizárólagos jogha-
tósággal rendelkeznek az alap kiutalásával és felosztásával
kapcsolatos valamennyi ügy eldöntésére.

Joghatóság a HNS Alap ellen vagy a HNS Alap által
indított kereset tekintetében

39. cikk

1. E cikk következõ rendelkezései szerint a HNS Alap
elleni bármilyen kártérítési kereset a 14. cikk értelmében
csak olyan bíróságon indítható, amely a 38. cikk szerinti
joghatósággal rendelkezik az adott baleset által okozott
kárért felelõs tulajdonos elleni keresetek tekintetében,
vagy egy olyan részes állam bíróságán, amely illetékes lett
volna, ha a tulajdonost terhelné a felelõsség.

2. Amennyiben a veszélyes és ártalmas anyagokat szál-
lító hajót, amely a balesetet okozta, nem azonosították,
úgy a 38. cikk 1. bekezdésének rendelkezéseit kell érte-
lemszerûen alkalmazni a HNS Alap elleni keresetekre.

3. Minden részes állam gondoskodik arról, hogy bíró-
ságai joghatósággal rendelkezzenek az 1. bekezdésben
említett, a HNS Alappal szembeni keresetek elbírálására.

4. Ha egy bíróságon kártérítési keresetet indítottak a tu-
lajdonos vagy a tulajdonos részére garanciát biztosító sze-
mély ellen, akkor az érintett bíróság kizárólagos jogható-
sággal rendelkezik a HNS Alap ellen a 14. cikk rendelke-
zései szerint ugyanezen kár tekintetében indított minden
kereset szempontjából.

5. Minden részes állam gondoskodik arról, hogy a HNS
Alapnak joga legyen beavatkozó félként bekapcsolódni
minden olyan jogi eljárásba, amelyet ezen egyezménnyel
összhangban az érintett állam egy illetékes bíróságán indí-

tottak a tulajdonos vagy a tulajdonos részére garanciát biz-
tosító személy ellen.

6. Ha a 7. bekezdés másként nem rendelkezik, a HNS
Alapra nézve nem jelent kötelezettséget az az ítélet vagy
határozat, amely olyan eljárás során született, amelyben az
Alap nem járt el, és az olyan egyezség sem, amelyben az
Alap nem vett részt.

7. Az 5. bekezdés rendelkezéseinek sérelme nélkül, ha
ezen egyezmény értelmében egy tulajdonos vagy a tulaj-
donos részére garanciát nyújtó személy ellen kártérítési
keresetet indítanak egy részes állam illetékes bíróságán,
akkor az eljárásban részt vevõ felek mindegyike jogosult
az érintett állam nemzeti jogszabályai alapján értesíteni a
HNS Alapot az eljárásról. Ha ilyen értesítésre az érintett
bíróság által alkalmazott törvények által megkívánt alaki-
ságokkal összhangban, olyan idõben és oly módon került
sor, hogy a HNS Alap ténylegesen olyan helyzetben volt,
amely lehetõvé tette tényleges közremûködését az eljárás-
ban, úgy a bíróság által egy ilyen eljárás során hozott bár-
milyen ítélet, miután az ítélethozatal helye szerinti állam-
ban jogerõre emelkedett és végrehajthatóvá vált, kötelezõ
erejû lesz a HNS Alapra nézve abban az értelemben, hogy
a kérdéses ítélet tényállását és megállapításait a HNS Alap
még akkor sem vitathatja, ha ténylegesen nem kapcsoló-
dott be az eljárásba.

Elismerés és végrehajtás

40. cikk

1. A 38. cikkel összhangban joghatósággal rendelkezõ
valamennyi bíróság által hozott ítéletet, amely az ítéletho-
zatal helye szerinti államban végrehajtható és ellene ren-
des jogorvoslati lehetõség már nem áll fenn, minden részes
állam elismeri, kivéve ha:

a) az ítélet csalás eredményeként született; vagy
b) az alperest az ésszerûen elvárható módon nem értesí-

tették és részére nem biztosítottak megfelelõ lehetõséget
álláspontja elõterjesztésére.

2. Az 1. bekezdés értelmében elismert ítélet minden ré-
szes államban végrehajtható, amint az érintett államban
szükséges alakiságok teljesültek. Az alakiságok nem te-
szik lehetõvé az ügy érdemi újratárgyalását.

3. A 14. cikk 6. bekezdésében említett felosztásra vo-
natkozó határozattól függõen a 39. cikk 1. és 3. bekezdésé-
vel összhangban joghatósággal rendelkezõ valamely bíró-
ság által a HNS Alap ellen hozott ítéletet, miután az az íté-
lethozatal helye szerinti államban végrehajthatóvá és ren-
des jogorvoslati úton meg nem támadhatóvá vált, minden
részes államban elismerik és végrehajthatónak tekintik.
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Jogátruházás és visszkereset

41. cikk

1. A HNS Alap az általa a 14. cikk 1. bekezdésével
összhangban kifizetett bármely kártérítési összeg tekinte-
tében jogátruházás útján megszerzi azon jogokat, amelye-
ket a kártalanított személy esetleg a tulajdonossal vagy a
tulajdonos számára garanciát biztosító személlyel szem-
ben élvezett.

2. Ezen egyezmény rendelkezései nem sértik a HNS
Alap visszkereseti vagy jogátruházási jogát bármely sze-
méllyel szemben, beleértve a 7. cikk 2. bekezdésének
d) pontjában említett személyeket is, az elõzõ bekezdésben
említettek kivételével, amennyiben azok korlátozhatják a
felelõsségüket. A HNS Alap ilyen személlyel szemben
fennálló jogátruházási joga semmilyen esetben sem kevés-
bé elõnyös, mint amely azon személy biztosítóját illeti
meg, akinek a kártérítést kifizették.

3. A HNS Alappal szemben esetleg fennálló bármely
egyéb jogátruházási vagy visszkereseti jog sérelme nélkül
egy részes állam vagy annak valamely szerve, amely a
nemzeti jogszabályokkal összhangban kártérítést fizetett,
jogátruházás révén megszerzi azon jogokat, amelyeket az
így kártalanított személy élvezett volna ezen egyezmény-
bõl eredõen.

Helyettesítési záradék

42. cikk

Ezen egyezmény minden olyan egyezmény helyébe lép,
amely ezen egyezmény aláírásra bocsátásának napján ha-
tályos volt vagy aláírás, megerõsítés, illetve csatlakozás
elõtt állt, de csak olyan mértékben, amilyen mértékben az
adott egyezmény ellentétes ezen egyezménnyel; e cikk
azonban semmiképpen nem befolyásolja a részes államok-
nak az ezen egyezményben nem részes államokkal szem-
ben az említett egyéb egyezményekbõl fakadó kötelezett-
ségeit.

V. Fejezet

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

A járulékalapot képzõ rakományra vonatkozó
információk

43. cikk

A 45. cikk 3. bekezdésében említett okirat letétbe helye-
zésekor, és azután évente, amíg ezen egyezmény az adott
államban hatályba nem lép, az érintett állam köteles adato-

kat szolgáltatni a Fõtitkár részére az elõzõ naptári év során
az illetõ államban átvett, illetve LNG esetében az illetõ ál-
lamban kirakott, a járulékalapot képezõ rakomány jelentõs
mennyiségeirõl az általános számlán és az egyes elkülöní-
tett számlákon kezelt tételek szerinti bontásban.

A Közgyûlés elsõ ülésszaka

44. cikk

A Közgyûlés elsõ ülésszakát a Fõtitkár hívja össze. Ezt
az ülést ezen egyezmény hatálybalépése után a lehetõ leg-
hamarabb, de legkésõbb 30 nappal a hatálybalépés után
meg kell tartani.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Aláírás, megerõsítés, elfogadás, jóváhagyás
és csatlakozás

45. cikk

1. Ez az egyezmény a Szervezet székhelyén 1996. ok-
tóber 1. és 1997. szeptember 30. között áll aláírásra nyitva,
és ezután csatlakozásra marad nyitva.

2. Az államok a következõképpen nyilváníthatják ki,
hogy az egyezményt magukra nézve kötelezõ erejûnek fo-
gadják el:

a) megerõsítésre, elfogadásra vagy jóváhagyásra vo-
natkozó fenntartás nélküli aláírással; vagy

b) megerõsítéstõl, elfogadástól vagy jóváhagyástól
függõ aláírással, amelyet megerõsítés, elfogadás vagy jó-
váhagyás követ; vagy

c) csatlakozással.

3. A megerõsítésre, elfogadásra, jóváhagyásra vagy
csatlakozásra egy ilyen értelmû okiratnak a Fõtitkárnál
történõ letétbe helyezésével kerül sor.

Hatálybalépés

46. cikk

1. Ez az egyezmény 18 hónappal azon napot követõen
lép hatályba, amelyen az alábbi feltételek teljesülnek:

a) legalább 12 állam, beleértve négy, egyenként leg-
alább 2 millió bruttó tonnatartalom felett rendelkezõ álla-
mot, kinyilvánítja beleegyezését, hogy magára nézve köte-
lezõnek ismeri el, és

b) a Fõtitkár a 43. cikkel összhangban tájékoztatást ka-
pott arról, hogy az érintett államokban azon személyek,
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akik a 18. cikk 1. bekezdésének a) és c) pontja szerint köte-
lesek lennének hozzájárulást fizetni, az elõzõ naptári év
során legalább 40 millió tonna összmennyiségû, az általá-
nos számlához hozzájáruló rakományt vettek át.

2. Olyan állam esetében, amely azt követõen nyilvánít-
ja ki beleegyezését, hogy ezen egyezményt kötelezõ erejû-
nek ismeri el, miután a hatálybalépés feltételei teljesültek,
az ilyen beleegyezés három hónappal a beleegyezés ki-
nyilvánítását követõen, vagy azon a napon lép hatályba,
amikor ezen egyezmény az 1. bekezdéssel összhangban
hatályba lép, attól függõen, hogy a kettõ közül melyikre
kerül késõbb sor.

Felülvizsgálat és módosítás

47. cikk

1. A Szervezet konferenciát hívhat össze ezen egyez-
mény felülvizsgálata vagy módosítása céljából.

2. A Fõtitkár hat részes állam vagy a részes államok
egyharmadának kérésére – attól függõen, hogy melyik
szám a nagyobb – összehívja a részes államok konferen-
ciáját az egyezmény felülvizsgálata vagy módosítása cél-
jából.

3. Az egyezmény kötelezõ erejét elismerõ olyan bele-
egyezést, amelyet ezen egyezmény módosítása hatálybalé-
pésének napja után nyilvánítottak ki, úgy kell tekinteni,
hogy az a módosított egyezményre vonatkozik.

A határértékek módosítása

48. cikk

1. A 47. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül, az
e cikkben szereplõ különleges eljárás kizárólag a 9. cikk
1. bekezdésében és a 14. cikk 5. bekezdésében megállapí-
tott határértékek módosítására alkalmazható.

2. A részes államok legalább felének, de minimum hat
részes állam kérésére a 9. cikk 1. bekezdésében és a
14. cikk 5. bekezdésében meghatározott határértékek mó-
dosítására irányuló javaslatot a Fõtitkár megküldi a Szer-
vezet összes tagjának és az összes Szerzõdõ Államnak.

3. Bármely a fentiek szerint javasolt és köröztetett mó-
dosító javaslatot legalább 6 hónappal a köröztetés után vé-
leményezésre be kell nyújtani a Szervezet Jogi Bizottságá-
hoz (Jogi Bizottság).

4. Minden Szerzõdõ Állam, akár tagja a Szervezetnek,
akár nem, jogosult részt venni a Jogi Bizottság által a mó-
dosítások megtárgyalása és elfogadása céljából lefolyta-
tott eljárásokban.

5. A módosításokat a 4. bekezdés rendelkezései szerint
kibõvített Jogi Bizottságban jelen levõ és szavazó Szerzõ-
dõ Államok kétharmados többségével kell elfogadni, azzal
a feltétellel, hogy a Szerzõdõ Államoknak legalább a fele
jelen legyen a szavazás idõpontjában.

6. A határértékek módosítását célzó javaslatra vonat-
kozó eljárás keretében a Jogi Bizottság köteles figyelembe
venni a balesetek tapasztalatait és különösen az azok kö-
vetkeztében keletkezõ károk összegét, valamint a monetá-
ris értékekben bekövetkezõ változásokat és a javasolt mó-
dosítás biztosítási költségekre gyakorolt hatását. Figye-
lembe veszi még a 9. cikk 1. bekezdésében és a 14. cikk
5. bekezdésében meghatározott határértékek közötti vi-
szonyt is.

7. a) Nem vehetõ figyelembe a határértékek jelen cikk
szerinti módosítása, a jelen Jegyzõkönyv aláírásra bocsá-
tása napjától számítva öt éven belül vagy a jelen cikk értel-
mében bevezetett korábbi módosítás hatálybalépésétõl
számított öt éven belül.

b) Egyik határérték sem növelhetõ úgy, hogy az ezen
egyezményben meghatározott, az ezen egyezmény aláírás-
ra történõ megnyitásának napjától számított, kamatos ka-
matszámítási módszerrel évi hat százalékkal megnövelt
valamely határértéknek megfelelõ összeget meghaladja.

c) Egyik határérték sem növelhetõ úgy, hogy megha-
ladja az ezen egyezményben meghatározott határérték há-
romszorosát.

8. Az 5. bekezdéssel összhangban elfogadott módosí-
tásról a Szervezet értesíti az összes Szerzõdõ Államot. A
módosítást az értesítést követõ 18 hónapos idõszak végétõl
kezdve tekintik elfogadottnak, kivéve, ha ez alatt az idõ-
szak alatt azon államoknak legalább a negyede, amely ál-
lamok a módosítás elfogadásának idõpontjában Szerzõdõ
Államok voltak, tájékoztatta a Fõtitkárt arról, hogy nem
fogadja el a módosítást. Ez esetben a módosítást elutasít-
ják és az nem lép hatályba.

9. A 8. bekezdéssel összhangban elfogadottnak tekin-
tett módosítás az elfogadást követõen 18 hónappal lép ha-
tályba.

10. A módosítás valamennyi szerzõdõ országra nézve
kötelezõ erejû, kivéve azokat, amelyek a 49. cikk 1. és
2. bekezdésével összhangban a jelen egyezményt a módo-
sítás hatálybalépése elõtt legalább hat hónappal felmond-
ják. Az ilyen jellegû felmondás a módosítás hatálybalépé-
sétõl hatályos.

11. Amennyiben egy adott módosítás megszavazásra
került, azonban az elfogadására rendelkezésre álló 18 hó-
napos idõszak még nem járt le, akkor a szerzõdést az ezen
idõszak során aláíró újonnan szerzõdõ országra nézve a
módosítás – amennyiben az hatályba lép – kötelezõ erejû.
A 8. bekezdéssel összhangban elfogadott módosítás köte-
lezõ érvényû a hivatkozott idõtartamot követõen aláíró új
szerzõdõ országra nézve. A jelen bekezdés szerinti esetek-
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ben adott államra nézve adott módosítás annak hatálybalé-
pésekor válik kötelezõ erejûvé, illetve akkor, amikor jelen
egyezmény az érintett államra vonatkozóan hatályba lép,
amennyiben ez utóbbi a késõbbi idõpont.

Felmondás

49. cikk

1. A jelen egyezményt bármely Szerzõdõ Fél a rá vo-
natkozó hatálybalépési határidõ után bármikor felmond-
hatja.

2. A felmondás a Fõtitkárnál letétbe helyezésre kerülõ,
felmondást tanúsító okirat útján történik.

3. A felmondás az okiratnak a Fõtitkárnál történõ letét-
be helyezését követõ 12 hónapon belül vagy a felmondás-
ról szóló okiratban meghatározott idõtartamon belül lép
hatályba.

4. Függetlenül attól, hogy egy részes állam e cikk alap-
ján az egyezményt felmondja, ezen egyezmény rendelke-
zései a 18. és 19. cikk, vagy a 21. cikk 5. bekezdése szerinti
hozzájárulásra vonatkozó fizetési kötelezettségekkel kap-
csolatban továbbra is érvényben maradnak az olyan kárté-
rítési kifizetések tekintetében, amelyekrõl a Közgyûlés a
felmondás életbe lépését megelõzõen bekövetkezett vala-
mely balesettel kapcsolatban határoz.

A Közgyûlés rendkívüli ülésszakai

50. cikk

1. Egy olyan felmondó okirat letétbe helyezését követõ
90 napon belül, amelynek hatására valamely részes állam
véleménye szerint jelentõs mértékben emelkedni fog a
többi részes állam tekintetében a fizetendõ hozzájárulás
szintje, e részes állam felkérheti az Igazgatót, hogy hívja
össze a Közgyûlés rendkívüli ülésszakát. Az Igazgató a
Közgyûlést úgy hívja össze, hogy az ülésszakra a kérés be-
érkezésétõl számított legalább 60 napos idõszak letelte
után kerüljön sor.

2. Az Igazgató kezdeményezheti a Közgyûlés rendkí-
vüli ülésszakának összehívását úgy, hogy az ülésszakra
bármely felmondó okirat letétbe helyezését követõ 60 na-
pos idõszakon belül kerüljön sor, amennyiben az Igazgató
úgy ítéli meg, hogy a kérdéses felmondás hatására jelentõs
mértékben emelkedni fog a többi részes állam részérõl fi-
zetendõ hozzájárulás szintje.

3. Ha a Közgyûlés az 1. vagy 2. bekezdés szerint össze-
hívott valamely rendkívüli ülésen úgy határoz, hogy a fel-
mondás hatására jelentõs mértékben emelkedni fog a többi
részes állam tekintetében a fizetendõ hozzájárulás szintje,
akkor ezen részes államok bármelyike a felmondás hatály-

balépésének napjánál legalább 120 nappal korábban
ugyanerre a napra esõ hatállyal felmondhatja ezen egyez-
ményt.

Megszûnés

51. cikk

1. Ez az egyezmény megszûnik:
a) azon a napon, amikor a részes államok száma hat alá

csökken; vagy
b) 12 hónappal azon nap után, amelyen a 21. cikkel

összhangban az Igazgató tudomására kellett hozni az elõzõ
naptári évre vonatkozó adatokat, amennyiben az adatok
alapján a részes államoknál az elõzõ naptári évben átvett, a
18. cikk 1. bekezdésének a) és c) pontja szerint az általá-
nos számlához tartozó, a járulékalapot képezõ rakomány
teljes mennyisége 30 millió tonnánál kevesebb volt.

A b) ponttól eltérõen, ha a 18. cikk 1. bekezdésének
a) és c) pontjával összhangban az általános számlához tar-
tozó, a járulékalapot képezõ, a részes államok által az elõ-
zõ naptári évben átvett rakomány teljes mennyisége
30 millió tonnánál kevesebb, de 25 millió tonnánál több
volt, úgy a Közgyûlés – amennyiben úgy ítéli, hogy ez
rendkívüli körülményeknek volt betudható és valószínû-
leg nem ismétlõdik meg – a fent említett 12 hónapos idõ-
szak letelte elõtt úgy határozhat, hogy az egyezmény
továbbra is hatályban marad. A Közgyûlés azonban nem
hozhat ilyen határozatot kettõnél több egymást követõ év-
ben.

2. Azon államok, amelyeket ez az egyezmény köt, az
egyezmény hatályának megszûnését megelõzõ napon fel-
jogosítják a HNS Alapot arra, hogy funkcióit az 52. cikk-
ben leírtak szerint tovább gyakorolja, és kizárólag e tekin-
tetben az egyezmény rájuk nézve továbbra is kötelezõ
marad.

A HNS Alap felszámolása

52. cikk

1. Ha ezen egyezmény hatálya megszûnik, a HNS Alap
mindazonáltal:

a) teljesíti kötelezettségeit az ezen egyezmény megszû-
nését megelõzõen bekövetkezett balesetek tekintetében; és

b) jogosult gyakorolni a hozzájárulásokhoz való jogát
olyan mértékben, amilyen mértékben e hozzájárulások
szükségesek az a) pont szerinti kötelezettségek teljesítésé-
hez, beleértve a HNS Alap e célokhoz szükséges igazgatá-
sának költségeit is.

2. A Közgyûlés minden indokolt intézkedést megtesz a
HNS Alap felszámolásának végrehajtása érdekében, bele-
értve az esetleg visszamaradó vagyon méltányos felosztá-
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sát azon személyek között, akik hozzájárultak a HNS
Alaphoz.

3. E cikk alkalmazásában a HNS Alap jogi személy
marad.

Letéteményes

53. cikk

1. Ezen egyezményt és a 48. cikk értelmében elfogadott
valamennyi módosítását a Fõtitkárnál kell letétbe helyezni.

2. A Fõtitkár köteles:
a) a jelen egyezményt aláíró vagy ahhoz csatlakozott

valamennyi államot, és a Szervezet összes tagját tájékoz-
tatni a következõkrõl:

(i) valamennyi új aláírásról, vagy újonnan letétbe he-
lyezett megerõsítõ, elfogadó, jóváhagyó vagy a csatlako-
zásról szóló okiratról, és azok dátumáról;

(ii) ezen egyezmény hatálybalépésének dátumáról;
(iii) minden olyan javaslatról, amely a 48. cikk 2. bekez-

désével összhangban a kártérítési összeg tekintetében
meghatározott értékhatárok módosítására irányul;

(iv) bármely, a 48. cikk 5. bekezdésével összhangban el-
fogadott módosításról;

(v) bármely a 48. cikk 8. bekezdése értelmében elfoga-
dottnak tekintett módosításról, és ezen módosításoknak a
hivatkozott cikk 9. és 10. bekezdésével összhangban törté-
nõ hatálybalépése dátumáról;

(vi) az ezen egyezményt felmondó bármely okirat letét-
be helyezésérõl, annak beérkezési dátumáról, valamint a
felmondás hatálybalépésének idõpontjáról; és

(vii) minden olyan közlésrõl, amelyet ezen egyezmény
valamelyik cikke ír elõ; és

b) ezen egyezmény hiteles másolatait eljuttatja minden
olyan államnak, amely aláírta ezen egyezményt vagy ah-
hoz csatlakozott.

3. A jelen egyezmény hatálybalépésekor annak egy hi-
teles másolati példányát a letéteményes – az Egyesült
Nemzetek Alapokmánya 102. cikkének értelmében – nyil-
vántartásba vétel és közzététel céljából eljuttatja az Egye-
sült Nemzetek Fõtitkárához.

Nyelvek

54. cikk

A jelen Egyezmény arab, kínai, angol, francia, orosz és
spanyol nyelven készült; mindegyik szöveg egyaránt hite-
les.

Készült Londonban, az ezerkilencszázkilencvenhatodik
év május hó harmadik napján.

Ennek hiteléül, a kormányaik részérõl erre kellõen fel-
hatalmazott alulírottak a jelen egyezményt aláírták.

[az aláírások elhagyva]
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I. Melléklet

Igazolás
a biztosításról vagy a veszélyes és ártalmas anyagokkal okozott kárért viselt felelõsség

egyéb pénzügyi biztosítékáról

Kiállítva a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos
felelõsségrõl és kártérítésrõl szóló 1996. évi nemzetközi egyezmény 12. cikkében foglalt

rendelkezéseknek megfelelõen

A hajó neve
A hajó megkülönböztetõ

száma vagy betûjele
IMO hajóazonosító szám Lajstromozási kikötõ

A hajólajstromba bejegyzett
tulajdonos neve és székhelye

Ezennel igazoljuk, hogy a fent nevezett hajó rendelkezik a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcso-
latos felelõsségrõl és kártérítésrõl szóló 1996. évi nemzetközi egyezmény 12. cikkében foglalt követelményeket kielégí-
tõ biztosítási kötvénnyel, illetve egyéb pénzügyi biztosítékkal.

A biztosíték neme .............................................................................................................................................................

A biztosíték érvényessége .................................................................................................................................................

A biztosító biztosító(k) és/vagy garanciát nyújtó(k) megnevezése és címe........................................................................

............................................................................................................................................................................................

Megnevezés .......................................................................................................................................................................

Cím ....................................................................................................................................................................................

Ez az igazolás ................................................................................................................................................ -ig érvényes

Kiállította, illetve tanúsította .............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... Kormánya
(az állam teljes megnevezése)

......................................... .............................................
(hely) (dátum)

.......................................................................
(az igazolást kiállító,

illetve tanúsító tisztviselõ aláírása
és beosztása)

Megjegyzések:

1. Igény esetén az állam megjelölése tartalmazhat az igazolást kibocsátó állam illetékes hatóságára való utalást.

2. Ha a szükséges biztosíték teljes összegét egynél több forrás garantálja, akkor az egyes források által biztosított
összeget elkülönítetten kell feltüntetni.

3. Ha a biztosíték több formában áll rendelkezésre, akkor az egyes formákat fel kell sorolni.

4. ,,A biztosíték érvényessége” rovatban fel kell tüntetni a biztosíték érvényességének kezdõ idõpontját.

5. A biztosító(k) és/vagy a garanciát nyújtó(k) „Címe” rovatban meg kell jelölni a biztosító(k) és/vagy a garanciát
nyújtó(k) gazdasági tevékenységének székhelyét. Adott esetben a biztosítás vagy az egyéb biztosíték létesítésének he-
lyét kell megjelölni.
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II. Melléklet

Az általános számlára érkezõ éves hozzájárulások kiszámításának szabályai

1. szabály

1. A 17. cikk 3. bekezdésében említett rögzített összeget minden egyes rovatra vonatkozóan e szabályokkal össz-
hangban kell megállapítani.

2. Ha az általános számla egynél több rovatára kell hozzájárulásokat számítani, akkor egy külön rögzített összeget
kell kiszámítani a járulékalapot képezõ rakomány egységeire – szükség szerint – a következõ rovatok mindegyikénél:

a) az 1. cikk 5. bekezdése a) pontjának (vii) alpontjában említett szilárd ömlesztett anyagok;

b) kõolaj, ha az olajszámla alkalmazását elhalasztották vagy felfüggesztették;

c) LNG, ha az LNG-számla alkalmazását elhalasztották vagy felfüggesztették;

d) LPG, ha az LPG-számla alkalmazását elhalasztották vagy felfüggesztették;

e) egyéb anyagok.

2. szabály

1. A járulékalapot képezõ rakomány egységenkénti rögzített összegét minden egyes rovatnál a HNS pontonkénti díj
és az adott rovattényezõ szorzataként kell kiszámítani.

2. A pontonkénti HNS díj az általános számlára beszedendõ teljes éves hozzájárulások és az összes rovatra összesített
HNS pontszám hányadosa.

3. Az egyes rovatok teljes HNS pontszáma a járulékalapot képezõ rakomány adott rovatba sorolt teljes, metrikus ton-
nában mért mennyisége és a megfelelõ rovattényezõ szorzata.

4. Az adott rovattényezõt e szabály értelmében a tárgyévben és az azt megelõzõ kilenc évben az adott rovatra jellem-
zõ követelés/mennyiség hányadosok súlyozott számtani középértéke határozza meg.

5. A 6. bekezdés rendelkezéseinek kivételével az említett évek mindegyikére a következõképpen kell kiszámítani a
követelés/mennyiség hányadost:

a) megalapozott követelések, a követelés pénznemébõl az adott baleset napján érvényes árfolyam segítségével átszá-
molt elszámolási egységekben mérve, az olyan anyagok által okozott károk tekintetében, amelyekre vonatkozóan a
HNS Alap részére hozzájárulások esedékesek a tárgyévre; osztva

b) a járulékalapot képezõ rakomány tárgyévi mennyiségével.

6. Olyan esetekben, amikor az 5. bekezdés a) és b) pontja által elõírt információk nem állnak rendelkezésre, a követ-
kezõ értékeket kell használni a hiányzó évekre vonatkozó követelés/mennyiség hányadosok helyett:

a) az 1. cikk 5. bekezdése a) pontjának (vii) alpontjában említett szilárd ömlesztett anyagok 0
b) olaj, ha az olajszámla alkalmazását elhalasztották 0
c) LNG, ha az LNG-számla alkalmazását elhalasztották 0
d) LPG, ha az LPG-számla alkalmazását elhalasztották 0
e) más anyagok 0,0001

7. A 10 év számtani középértékét csökkenõ lineáris skála szerint kell súlyozni úgy, hogy a tárgyév súlytényezõje 10,
a tárgyévet megelõzõ év súlytényezõje 9, az azt megelõzõ évé 8 stb. legyen, míg a tizedik év súlytényezõje 1.

8. Ha egy elkülönített számla alkalmazását felfüggesztették, a vonatkozó rovattényezõt e szabály azon rendelkezései
szerint kell kiszámítani, amelyeket a Közgyûlés megfelelõnek ítél.”
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4. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép ha-
tályba.

(2) E törvény 2. és 3. §-a az Egyezmény 46. cikkében
meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazza a kül-
politikáért felelõs minisztert, hogy a csatlakozási okirat le-
tétbe helyezésekor a következõ nyilatkozatot tegye:

„Az Egyezmény hatálya alá tartozó ügyekre vonatkozó
ítéleteket, ha azokat az Európai Unió valamely tagállamá-
nak – a Magyar Köztársaság és a Dán Királyság kivételé-
vel – bírósága hozza meg, el kell ismerni és végre kell haj-
tani a Magyar Köztársaságban a tárgyra vonatkozó belsõ
közösségi szabályok szerint.”

(4) Az Egyezmény, illetve e törvény 2. és 3. §-a hatály-
balépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs minisz-
ter annak ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben
haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja
meg.

(5) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedések-
rõl a közlekedésért felelõs miniszter gondoskodik.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2008. évi XXIV.
törvény

az egészségbiztosítási pénztárakról szóló
2008. évi I. törvény felülvizsgálatáról*

1. § Az egészségbiztosítási pénztárakról szóló 2008. évi
I. törvény hatályát veszti.

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép ha-
tályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továb-
biakban: Htv.) 52. § 22. pont k) alpontja, 52. § 35. pontjá-
ban a „ . Közszolgáltató szervezetnek minõsül az egész-
ségbiztosítási pénztár is” szövegrész,

b) a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 178. §
(1) bekezdés b) pontjában az „ , az egészségbiztosítási
pénztárak” szövegrész,

* A törvényt az Országgyûlés a 2008. május 26-i ülésnapján fogadta el.

c) az egészségbiztosítás hatósági felügyeletérõl szóló
2006. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Ebftv.) 1. §
(4) bekezdése, 7. § (3)–(4) bekezdése, 13. § (9) bekezdés
a)–b) pontja és 13/A. §-a,

d) a 2008. március 9-i országos ügydöntõ népszavazá-
sokon hozott döntések végrehajtásáról szóló 2008. évi
IX. törvény 2. §-a.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Htv. 52. § 22. pont h) alpontjában a „j)–k) alpon-

tokban” szövegrész helyébe a „j) alpontokban” szöveg,
b) az Ebftv. 1. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában az

„az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvény hatálya
alá tartozó egészségbiztosítási pénztárakra (a továbbiak-
ban: EBP)” szövegrész helyébe az „a kötelezõ egészség-
biztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
hatálya alá tartozó egészségbiztosítási szervekre” szöveg,
14. §-ában a „biztosítási” szövegrész helyébe a „finanszí-
rozási” szöveg
lép.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Bács-Kiskun Megyei Egészségbiztosítási Pénztár

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
b) a Baranya Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Zárt-

körûen Mûködõ Részvénytársaság,
c) a Békés Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Zártkö-

rûen Mûködõ Részvénytársaság,
d) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egészségbiztosí-

tási Pénztár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
e) a Buda és Környéke Egészségbiztosítási Pénztár

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
f) a Csongrád Megyei Egészségbiztosítási Pénztár

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
g) a Dél-Pest és Környéke Egészségbiztosítási Pénztár

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
h) az Észak-Pest és Környéke Egészségbiztosítási

Pénztár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
i) a Fejér Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Zártkö-

rûen Mûködõ Részvénytársaság,
j) a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Egészségbiztosítási

Pénztár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
k) a Hajdú-Bihar Megyei Egészségbiztosítási Pénztár

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
l) a Heves Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Zártkö-

rûen Mûködõ Részvénytársaság,
m) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségbiztosí-

tási Pénztár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
n) a Kelet-Pest és Környéke Egészségbiztosítási Pénz-

tár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
o) a Komárom-Esztergom Megyei Egészségbiztosítási

Pénztár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
p) a Nógrád Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Zárt-

körûen Mûködõ Részvénytársaság,
q) a Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Zárt-

körûen Mûködõ Részvénytársaság,
r) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségbiztosí-

tási Pénztár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
s) a Tolna Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Zártkö-

rûen Mûködõ Részvénytársaság,
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t) a Vas Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Zártkö-
rûen Mûködõ Részvénytársaság,

u) a Veszprém Megyei Egészségbiztosítási Pénztár
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, valamint

v) a Zala Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Zártkö-
rûen Mûködõ Részvénytársaság
e törvény erejénél fogva jogutód nélkül, az Egészségbizto-
sítási Felügyelet határozata nélkül megszûnik, és esetük-
ben a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiak-
ban: Ctv.) 116. § (1) bekezdése szerinti kényszer-végel-
számolásnak van helye.

(5) A hitelezõi igények bejelentésének határideje a vég-
elszámolás megindításáról szóló végzés Cégközlönyben
történõ közzétételét követõ tizenötödik nap.

(6) A követelések jegyzékét a végelszámoló az (5) be-
kezdésben meghatározott határidõ elteltét követõ nyolc
munkanapon belül nyújtja be a cégbíróságnak. A végel-
számoló intézkedése vagy mulasztása elleni végelszámo-
lási kifogás benyújtásának határideje a tudomásszerzéstõl
számított öt munkanap, de legfeljebb az intézkedéstõl
vagy a mulasztástól számított tizenöt munkanap.

(7) Az állami adóhatóság az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvény 89. § (1) bekezdés a) pontja és
92. § (4) bekezdése szerinti ellenõrzést a (4) bekezdésben
meghatározott gazdasági társaságok esetében legfeljebb
tizenöt munkanap alatt folytatja le.

(8) A cégbíróság által kirendelt végelszámoló az aláírási
címpéldányt a kirendelést követõ ötödik munkanapig
nyújtja be a cégbíróságnak.

(9) A végelszámoló a Ctv. 112. § (4) bekezdésében
meghatározott iratokat a végelszámolás üzleti évérõl ké-
szült számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegfordu-
lónapját követõ harmincadik napig nyújtja be a cégbíró-
ságnak.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2008. évi XXV.
törvény

az elektronikus információszabadságról szóló
2005. évi XC. törvény módosításáról*

1. § Az elektronikus információszabadságról szóló
2005. évi XC. törvény (a továbbiakban: Einfotv.) 12. §-át
megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„A jogszabályok és más jogi aktusok nyilvánossága”

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

2. § Az Einfotv. 12. §-a helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„12. § (1) A Magyar Közlönyt a kormányzati portálon tör-
ténõ, olyan elektronikus dokumentumként való közzététellel
kell kiadni, amelyet a Magyar Közlöny felelõs szerkesztõje a
minõsített elektronikus aláírásával és a közzététel idõpontjá-
ban olyan szolgáltató által kiadott idõbélyegzõvel lát el,
amely e szolgáltatást minõsített szolgáltatóként nyújtja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott elektronikus alá-
írás ellenõrzéséhez a felelõs szerkesztõ és a helyettesítésé-
re jogosult személy aláírásaihoz tartozó nyilvános kulcsok
a kormányzati portálnak a Magyar Közlöny közzétételére
szolgáló oldalán érhetõek el.

(3) A Magyar Közlöny tartalmazza a helyi önkormány-
zat képviselõ-testülete által alkotott rendeletek kivételével
a jogszabályokat, az Alkotmánybíróság azon határozatait
és végzéseit, amelyeknek a Magyar Közlönyben való köz-
zétételét jogszabály vagy az Alkotmánybíróság elrendelte,
az Országgyûlés határozatait, a jogegységi határozatokat,
az Országos Választási Bizottság állásfoglalásait, továbbá
a 12/A. § szerinti mellékleteket.

(4) A Magyar Közlöny közzétett számai a honlapról nem
távolíthatóak el, azok archiválására az elektronikus archivá-
lásról szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) A szerkesztõ a Magyar Közlöny oldalhû másolatát
papíron megküldi a köztársasági elnöknek, az Országgyû-
lés elnökének, az Alkotmánybíróság elnökének, a Legfel-
sõbb Bíróság elnökének, az Országos Széchényi Könyv-
tárnak és az Országgyûlési Könyvtárnak.

(6) A Magyar Közlöny oldalhû másolata papíron, illetve
digitális adathordozón is terjeszthetõ azzal, hogy ha az
(1) bekezdés szerint közzétett és a papíron, illetve digitális
adathordozón terjesztett változat szövege egymástól eltér,
az (1) bekezdés szerint közzétett változat szövegét kell hi-
telesnek tekinteni.

(7) A Kormány által rendeletben kijelölt szerv kérelemre,
igazgatási szolgáltatási díj ellenében a Magyar Közlönyrõl
vagy annak egy részérõl papírra oldalhû másolatot készít.”

3. § Az Einfotv. a következõ új 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § (1) A Határozatok Tárát és a Hivatalos Értesí-

tõt a Magyar Közlöny mellékleteként történõ közzététel-
lel, a 12. § alkalmazásával kell kiadni.

(2) A Határozatok Tára tartalmazza – a minõsített adatot
tartalmazó, valamint az érintetteknek közvetlenül megkül-
dött határozatok kivételével – a köztársasági elnök, a Kor-
mány, a miniszterelnök és az Országos Választási Bizott-
ság határozatait, valamint a miniszterek azon határozatait,
amelyeknek hivatalos lapban való közzétételét jogszabály
elrendeli vagy a miniszter kezdeményezi.

(3) A Hivatalos Értesítõ tartalmazza a jogalkotásról
szóló törvény szerinti utasítások és jogi iránymutatások
szövegét, valamint azokat a közleményeket, amelyeknek
a Magyar Közlönyben, illetve más hivatalos lapban való
közzétételét jogszabály elrendeli vagy miniszter, illetve a
közzététel kezdeményezésére jogszabály által kötelezett
személy kezdeményezi.
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(4) A (3) bekezdést a 12. § (3) bekezdésében és a 12/A. §
(2) bekezdésében meghatározott jogi aktusokra, valamint
a Közbeszerzési Értesítõben, a Cégközlönyben és a Ma-
gyar Szabadalmi Hivatal hivatalos lapjában közzétenni
rendelt közleményekre nem kell alkalmazni.”

4. § Az Einfotv. 13. § (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép, a § a következõ új (2)–(4) bekezdés-
sel egészül ki, egyben a jelenlegi (2) bekezdés számozása
(5) bekezdésre változik:

„(1) A 12–12/A. §-ban nem említett hivatalos lapokat a
minisztérium, az autonóm államigazgatási szerv és a kor-
mányhivatal a honlapján történõ közzététellel adja ki.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hivatalos lapban
olyan közlemény tehetõ közzé, amely a Magyar Közlöny-
ben megjelent.

(3) Egy központi államigazgatási szerv az (1) bekezdés
alapján egy hivatalos lapot adhat ki.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott hivatalos lap
oldalhû másolata nyomtatott formában akkor terjeszthetõ, ha
a tárgyévet megelõzõ év június 30-án a lap a központi költ-
ségvetéshez tartozó szerveken kívüli elõfizetõinek száma a
külön jogszabályban meghatározott számot meghaladja.”

5. § Az Einfotv. a következõ új 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) A Törvények és Rendeletek Hivatalos

Gyûjteményét és a Hatályos Jogszabályok Gyûjteményét
azok szerkesztõjének legalább fokozott biztonságú elekt-
ronikus aláírásával ellátott, elektronikus dokumentumként
a kormányzati portálon való közzététellel kell kiadni.

(2) A Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyûjteménye
és a Hatályos Jogszabályok Gyûjteménye digitális adat-
hordozón is terjeszthetõ.”

6. § (1) Az Einfotv. 22. § (1) bekezdése a következõ új
c) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben álla-
pítsa meg)

„c) a 12. § (7) bekezdése szerinti másolatot készítõ szerv
kijelölését.”

(2) Az Einfotv. 22. § (2) bekezdése a következõ új
e)–f) pontokkal egészül ki:

(Felhatalmazást kap)
„e) a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter, hogy az

elõfizetõknek a 13. § (4) bekezdése szerinti számát rende-
letben állapítsa meg,

f) a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter, hogy a
12. § (7) bekezdésében meghatározott igazgatási szolgál-
tatási díjat rendeletben állapítsa meg.”

7. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben meg-
határozott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép
hatályba.

(2) E törvény 1–2. §-a, – a (3) bekezdésben meghatáro-
zott kivétellel – 3. §-a, 5–6. §-a, 7. § (4)–(5) bekezdése és
8. § (5) bekezdése 2008. július 1-jén lép hatályba.

(3) Az Einfotv.-nek az e törvény 3. §-ával megállapított
12/A. § (1) bekezdésében a „Határozatok Tárát és a” szö-
vegrész, 12/A. § (2) bekezdése, 12/A. § (4) bekezdésében
az „és a 12/A. § (2) bekezdésében” szövegrész, valamint a
4. § és a 8. § (3) bekezdése 2009. január 1-jén lép hatályba.

(4) A Magyar Közlöny 2008. december 31-ig az Einfotv. e
törvény 2. §-ával megállapított 12. § (3) bekezdésében meg-
határozottakon túl tartalmazza a Kormánynak a Magyar Köz-
lönyben közzétenni rendelt határozatait és jogi iránymutatá-
sait, valamint a személyi kérdésekben hozott döntéseket, ide-
értve a köztársasági elnök és a Kormány által adományozott
kitüntetéseket is; azokra, valamint a Határozatok Tárában
2008. december 31-ig megjelent közleményekre az Einfotv.
12/A. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni.

(5) A Magyar Közlöny 1998. január 1-jétõl kezdõdõen,
de 2008. július 1-jét megelõzõen kiadott számait, valamint
a Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyûjteményének
2003. január 1-jét követõen, de 2008. július 1-jét megelõ-
zõen kiadott számait a Magyar Közlöny 2008. július 1-jén
hivatalban levõ felelõs szerkesztõjének a minõsített elekt-
ronikus aláírásával ellátott elektronikus dokumentumként
2008. július 31-ig a kormányzati portálon közzé kell tenni.

(6) Felhatalmazást kap a Miniszterelnöki Hivatalt veze-
tõ miniszter, hogy rendeletben szabályozza a hivatalos la-
pokkal és a hivatalos jogszabálygyûjteményekkel össze-
függõ adatbázisok felhasználói jogainak a Magyar Köz-
löny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság
részérõl a Miniszterelnöki Hivatalnak való átengedését.

8. § (1) A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló
1972. évi V. törvény 19. §-a a következõ új (7) bekezdéssel
egészül ki:

„(7) Az ügyészség hivatalos lapja az Ügyészségi Köz-
löny, amelynek kiadását, tartalmát és megjelenését a leg-
fõbb ügyész utasítással szabályozza.”

(2) A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (a továb-
biakban: Jat.) 57. § (4) bekezdésében és 58. § (4) bekezdé-
sében az „a Minisztertanács Titkársága” szövegrész helyé-
be az „a feladatkörrel rendelkezõ miniszter által kijelölt
személy” szöveg, 58. § (2) bekezdésében az „a Miniszter-
tanács Titkárságának a vezetõje” szövegrész és az 59. §
(3) bekezdésében az „a Minisztertanács Titkársága vezetõ-
jének az” szövegrész helyébe az „a Határozatok Tára szer-
kesztõje” szöveg, 60. §-ában az „Az igazságügyminiszter
és a Minisztertanács Titkárságának a vezetõje” szövegrész
helyébe az „A Kormány által kijelölt szerv vagy személy”
szöveg lép.

(3) A Jat. 59. §-át megelõzõ alcímben a „minisztérium
és az országos hatáskörû szerv” szövegrész helyébe a „mi-
nisztérium, az autonóm államigazgatási szerv és a kor-
mányhivatal” szöveg, 59. § (1) bekezdésében a „miniszté-
rium és az országos hatáskörû szerv” szövegrész helyébe a
„minisztérium, az autonóm államigazgatási szerv és – kü-
lön törvény rendelkezése alapján – a kormányhivatal” szö-
veg, 59. § (2) bekezdésében az „a minisztérium, az orszá-
gos hatáskörû szerv, illetõleg az általuk irányított vagy fel-
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ügyelt szerv” szövegrész helyébe az „a minisztérium, az
autonóm államigazgatási szerv, a kormányhivatal, illetve a
miniszter által irányított központi államigazgatási szerv”
szöveg, 59. § (3) bekezdésében a „minisztérium, illetõleg
az országos hatáskörû szerv” szövegrész helyébe a „mi-
nisztérium, az autonóm államigazgatási szerv vagy a kor-
mányhivatal” szöveg lép.

(4) Az Einfotv. 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „korlá-
tozástól mentesen, díjmentesen” szövegrész helyébe a
„korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is
kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a
kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díj-
mentesen” szöveg, 17. § (3) bekezdésében a „határozatok
anonimizált” szövegrész helyébe a „határozatoknak az Or-
szágos Igazságszolgáltatási Tanács által meghatározott el-
járásban a bíróság által anonimizált” szöveg lép.

(5) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 65. §-a a következõ új (5) bekez-
déssel egészül ki:

„(5) A Hivatalos Értesítõben központi államigazgatási
szervenkénti bontásban havonta közzé kell tenni a Miniszter-
elnöki Hivatalban és a minisztériumokban köztisztviselõi
jogviszony létesítésérõl és megszüntetésérõl, vezetõi megbí-
zás adásáról és visszavonásáról, címadományozásról és cím
visszavonásáról, illetve berendelésrõl, vezénylésrõl, valamint
azok megszüntetésérõl szóló közleményeket.”

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

A Kormány tagjainak
rendeletei

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter,
valamint az egészségügyi miniszter

5/2008. (VI. 5.) NFGM–EüM
együttes rendelete

az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
szervezeti egységének a 2004–2006. évi

Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program
egészségügyi és szociális intézkedései végrehajtásában

közremûködõ szervezetté történõ kijelölésérõl
és feladatairól szóló

10/2004. (IV. 7.) FMM–ESZCSM együttes rendelet
módosításáról

Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós
Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért
felelõs intézményekrõl szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet
20. § (5) bekezdésében, valamint 33. § (3) bekezdés

b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti fej-
lesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában,
illetve az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjá-
ban meghatározott feladatkörünkben a következõket ren-
deljük el:

1. §

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Miniszté-
rium szervezeti egységének a 2004–2006. évi Humánerõ-
forrás-fejlesztési Operatív Program egészségügyi és szo-
ciális intézkedései végrehajtásában közremûködõ szerve-
zetté történõ kijelölésérõl és feladatairól szóló 10/2004.
(IV. 7.) FMM–ESZCSM együttes rendelet (a továbbiak-
ban: FMM–ESZCSM R.) 1. §-a helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„1. § A rendelet hatálya kiterjed
a) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezetébe tar-

tozó, Humán Erõforrás Programok Irányító Hatóságára
(a továbbiakban: irányító hatóság), valamint az Egészség-
ügyi Minisztériumnak a 2004–2006. évi Humánerõfor-
rás-fejlesztési Operatív Program egészségügyi intézkedé-
sei végrehajtását ellátó háttérintézményére, a Strukturális
Alapok Programirodára (a továbbiakban: Programiroda),
valamint

b) arra a jogi személyre, a pártok kivételével, jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságra, amely a pro-
jektje, programja végrehajtásához – a 2004–2006. évi Hu-
mánerõforrás-fejlesztési Operatív Program egészségügyi in-
tézkedéseinek végrehajtása keretében – az Európai Unió ál-
tal, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott támo-
gatásokat, illetve az ezekhez társuló költségvetési forrásokat
kívánja felhasználni, illetõleg használja fel.”

2. §

Az FMM–ESZCSM R. 2. § (1) bekezdés b) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]
„b) egészségügyi intézkedések:
ba) Operatív Program 4.3. intézkedés: az egészségügy

infrastruktúrájának fejlesztése a hátrányos helyzetû ré-
giókban, valamint

bb) Operatív Program 4.4. intézkedés: az egészségügyi
információtechnológia fejlesztése a hátrányos helyzetû ré-
giókban.”

3. §

Az FMM–ESZCSM R. 3. §-a helyébe a következõ ren-
delkezés lép:
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„3. § Az Operatív Program egészségügyi intézkedései
végrehajtásában – az R. 20. § (1) bekezdésében meghatá-
rozott – közremûködõ szervezetként a Programiroda jár
el.”

4. §

Az FMM–ESZCSM R. II. Fejezetének címe helyébe a
következõ cím lép:

„A PROGRAMIRODA JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZKEDÉSEK

VÉGREHAJTÁSA SORÁN”

5. §

Az FMM–ESZCSM R. 4. §-ának felvezetõ szövegré-
sze, valamint a) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„4. § A Programiroda az egészségügyi intézkedések
végrehajtása során

a) beterjeszti az irányító hatóság felé jóváhagyásra az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó pénzesz-
közök fogadásával kapcsolatos eljárási szabályokat tartal-
mazó belsõ mûködési kézikönyvét,”

6. §

Az FMM–ESZCSM R. 5. § (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) Az egészségügyi intézkedések végrehajtása során
nyújtott támogatások pályázati dokumentációja elõkészítõ
munkacsoport (a továbbiakban: munkacsoport) elnöke az
irányító hatóság képviselõje. Tagjait az irányító hatóság
jelöli ki, a Programiroda javaslatára.”

7. §

Az FMM–ESZCSM R. 12. §-a és az azt megelõzõ alcím
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Monitoring tevékenység

12. § (1) Az Európai Regionális Fejlesztési Alap által
társfinanszírozott egészségügyi intézkedések esetében az
eljárásrendi és teljesítési monitoringért, a pénzügyi és a
szakmai monitoringért, valamint a monitoring folyamat ál-
talános összehangolásáért a Programiroda felelõs. A Prog-
ramiroda dönt az elõrehaladási jelentések elfogadásáról, és
javaslatot tesz az irányító hatóság részére az esedékes tá-
mogatási részlet kifizetésére, feltéve, hogy meggyõzõdött
a tény szerinti, eljárásrendi teljesítésrõl, igazolta a szakmai
és a pénzügyi teljesítést.

(2) A Programiroda az (1) bekezdésben meghatározott
eljárásrendi és teljesítési monitoring feladatkörében:

a) befogadja és feldolgozza a kedvezményezettek által
készített elõrehaladási jelentéseket,

b) nyomon követi az elõrehaladási jelentések beérkezé-
sét, és intézkedik a benyújtás érdekében,

c) ha a végsõ kedvezményezett a jelentéstételi határidõt
elmulasztja, írásban felszólítja a jelentés megküldésére,
eredménytelen felszólítás esetén kezdeményezheti a végsõ
kedvezményezettel kötött támogatási szerzõdéstõl való el-
állást,

d) ellenõrzi a kedvezményezettek elõrehaladási jelen-
téseit formai és tartalmi szempontból,

e) ellenõrzi a közbeszerzési eljárások lefolytatásának
szabályszerûségét,

f) biztosítja a monitoring folyamat során keletkezett
dokumentumokat az irányító hatóság részére,

g) részt vesz a monitoring folyamat az irányító hatóság
által jóváhagyott formadokumentumainak elõkészítésé-
ben,

h) összegyûjti az adott projekt monitoringjában részt
vevõ személyek elérhetõségét, rögzíti a felelõsöket, és a
projektekre lebontott adatbázist továbbítja az irányító ha-
tósághoz,

i) befogadja a jelentések pénzügyi elszámolásaként be-
nyújtott, külön jogszabályban meghatározott dokumentu-
mokat, különösen a kifizetést igénylõ dokumentumot, a
számlák másolatait és a számlaösszesítõket,

j) ellenõrzi, hogy a kedvezményezett az eredeti szám-
lán feltüntette-e azt, hogy az adott számú projektre történõ
elszámolásra nyújtották be,

k) biztosítja az egységes monitoring információs rend-
szer adatbázisának naprakész feltöltését,

l) kockázatelemzés alapján éves helyszíni ellenõrzési
tervet készít, és azt az irányító hatóságnak jóváhagyásra az
elõzõ év november 30-ig benyújtja,

m) lebonyolítja a projektek helyszíni ellenõrzését,
n) jegyzõkönyvet készít a helyszíni ellenõrzésrõl,
o) elkészíti az éves átfogó és a negyedéves intézkedés-

szintû jelentést, és továbbítja az irányító hatósághoz.
(3) A szakmai monitoring célja a szerzõdések teljesítése

szakmai megalapozottságának ellenõrzése. A Programiro-
da a szakmai monitoring feladatkörében:

a) a szakmai monitoring tevékenység ellátására – az
irányító hatóság által a szakmailag felelõs tárca iránymuta-
tásai szerint kidolgozott kiválasztási szempontok alapján –
az egészségügy tekintetében az Egészségügyi Miniszté-
riummal együttmûködve pályázati ablakonként, központi
programonként vagy intézkedésenként szakértõket, vala-
mint vezetõ monitort jelöl ki, felkészíti õket a feladatuk el-
látására, valamint összehangolja tevékenységüket,

b) adatokkal tölti fel és kezeli az egységes monitoring
információs rendszer szakmai adatbázisát,
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c) kockázatelemzés alapján biztosítja a monitoring
szakértõk látogatásait a projektek helyszínén, illetve,
amennyiben a projektrõl szerzett információk és problé-
mafeltárás alapján indokolt, a helyszíni ellenõrzést, ezek
alapján szükség esetén a vonatkozó jogszabályokban meg-
határozott beavatkozást kezdeményez, amelyrõl az irányí-
tó hatóságot tájékoztatja,

d) a külön jogszabályban elõírt módon benyújtott pro-
jekt-elõrehaladási jelentések szakmai hitelesítését, a szak-
mai hitelesítési jelentésrészlet elkészítését biztosítja,

e) befogadja és feldolgozza a monitoring szakértõk ál-
tal készített jelentéseket és jegyzõkönyveket, ezek alapján
pályázati ablakonként negyedévente szakmai jelentést ké-
szít a (2) bekezdés o) pontban meghatározott negyedéves
intézkedésszintû jelentés elkészítéséhez,

f) a projektszintû végrehajtási problémák kezelésére
szakmai konzultációt biztosít a projektek végrehajtói szá-
mára,

g) az Európai Bizottság részére továbbítandó éves vég-
rehajtási jelentés elõkészítése céljából évente átfogó szak-
mai jelentést készít az irányító hatóság részére.

(4) A Programiroda a pénzügyi monitoring feladatkör-
ben megvizsgálja a benyújtott elszámolásokat, a támoga-
tás alapjául szolgáló számlákat, egyéb számviteli bizony-
latokat, valamint elõleg esetén az elõlegfolyósítás doku-
mentumait. Ennek keretében

a) ellenõrzi és megállapítja, hogy az elszámolásra be-
nyújtott kiadások, költségek megfelelnek-e a szerzõdéses
feltételeknek és a hatályos, vonatkozó jogszabályokban
foglaltaknak,

b) ellenõrzi, hogy a számlák, a számlaösszesítõben
megadott számlatételek és egyéb számviteli bizonylatok a
támogatási szerzõdésben meghatározott jogcímre vonat-
koznak-e, és összegüket tekintve is megfelelnek-e az elõ-
irányzott költségeknek,

c) ellenõrzi a kedvezményezett nevének és bankszám-
laszámának a támogatási szerzõdéssel való összhangját,
valamint a szállító részére történõ közvetlen kifizetési
igény esetén ellenõrzi a számla alapján az elszámolásban
megjelölt és a szállítói számlán szereplõ bankszámlaszám
egyezõségét,

d) ellenõrzi, hogy a számlát, illetve egyéb számviteli
bizonylatot a támogatási szerzõdésben meghatározott pro-
jekt megvalósításához kapcsolódó kivitelezési szerzõdés-
ben meghatározott kivitelezõ, szállító állította-e ki,

e) ellenõrzi, hogy az elszámolásra benyújtott kiadások,
költségek teljesítése a pályázati kiírásban, illetve a támo-
gatási szerzõdésben elõírt határidõn belül történt-e,

f) a szerzõdéses kötelezettségek teljesítésének ellenõr-
zése során vizsgálja, hogy az elszámolásra benyújtott
számlát, illetve az egyéb számviteli bizonylatokat a ked-
vezményezett által lefolytatott közbeszerzési eljárás nyer-
tes szállítója állította-e ki,

g) ellenõrzi a saját erõ felhasználását,

h) ellenõrzi, hogy a kiadások a jogosultsági feltételek-
nek megfelelõen merültek-e fel,

i) ellenõrzi, hogy nem áll-e fenn köztartozás és támoga-
táshalmozódás,

j) biztosítja a projektszintû pénzügyi hitelesítési részje-
lentés elkészítését,

k) a támogatási keretbõl felhasznált források ismereté-
ben megállapítja az utalható támogatási összeget, és bizto-
sítja az elektronikus átutalás feltételeit.

(5) A Programiroda az ellenõrzést követõen a projekt-
szintû hitelesítési jelentések alapján összeállítja a kifizeté-
sekhez szükséges hazai forrás és közösségi hozzájárulás
biztosítására vonatkozó, intézkedésszintû forráslehívási
kérelmet és a forráslehíváshoz kapcsolódó hitelesítési je-
lentést, és azokat benyújtja az irányító hatóságnak.”

8. §

Az FMM–ESZCSM R. 13. §-a és az azt megelõzõ alcím
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Követeléskezelés

13. § (1) A Programiroda felelõs a 2. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott egészségügyi intézkedések
követeléskezeléséért, a jogtalanul igénybe vett vagy
visszafizetésre meghatározott összegek nyilvántartásáért
és beszedéséért.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatkörön belül a Prog-
ramiroda

a) intézkedik a megítélt visszafizetési kötelezettségek-
bõl eredõ pénzeszközök beszedésérõl, az Operatív Prog-
ram számlájára történõ utalásról, késedelmes törlesztés
esetén a kamattartozás megállapításáról, a kedvezménye-
zett értesítésérõl és a keletkezett követelés behajtásáról,

b) az irányító hatóság tájékoztatása alapján szerzõdésen-
ként nyilvántartja a jogtalanul igénybe vett vagy visszafize-
tésre meghatározott támogatásokból keletkezett követelések
tõke- és – a támogatási szerzõdés vonatkozó pontjai figye-
lembevételével megállapított – kamatösszegeit,

c) a b) pont szerinti tartozásról értesíti az érintett ked-
vezményezetteket, intézkedik a követelések beszedése ér-
dekében, ennek keretében – önkéntes teljesítés hiányá-
ban – érvényesíti a támogatási szerzõdésben kikötött biz-
tosítékot, indokolt esetben végrehajtási, illetve – az irányí-
tó hatóság elõzetes álláspontjának kikérése mellett és fel-
hatalmazása alapján – felszámolási eljárást kezdeményez,

d) naprakész nyilvántartást vezet a behajtott követelé-
sekrõl, negyedévenként tételesen egyeztet az irányító ha-
tósággal,

e) a kedvezményezettek teljes körére kiterjedõen figye-
lemmel kíséri a Cégközlönyt annak érdekében, hogy a
cégbíróságok által közzétett, más szervezetek által kezde-
ményezett csõd-, felszámolási és végelszámolási eljárás-
ban – az irányító hatóság képviseletében, nevében – a hite-
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lezõi igényt bejelentse és az eljárások során érdekeit kép-
viselje,

f) jogosult kiadni az azonnali beszedési megbízásra
szóló felhatalmazás visszavonására vonatkozó hozzájáru-
ló nyilatkozatot.”

9. §

Az FMM–ESZCSM R. 15. § (4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(4) A Programiroda a kézikönyvben foglaltak szerint
az egészségügyi intézkedések végrehajtására belsõ mûkö-
dési kézikönyvet készít, amelyet az irányító hatóság veze-
tõje hagy jóvá.”

10. §

Az FMM–ESZCSM R. 16. § (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(3) Az ellenõrzés vonatkozásában a Programiroda
a) megküldi az irányító hatóság részére a Programiroda

belsõ ellenõrzését ellátó részleg által az uniós támogatások
felhasználásával összefüggésben végrehajtott belsõ ellen-
õrzések ellenõrzési jelentéseit a jelentés kézhezvételét kö-
vetõ 15 napon belül,

b) megküldi az irányító hatóság részére az Európai
Számvevõszék, az Európai Bizottság, a kifizetõ hatóság, a
Kormányzati Ellenõrzési Hivatal, az Állami Számvevõ-
szék és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség belsõ ellenõrzé-
sért felelõs nemzeti egysége által végrehajtott ellenõrzé-
sekrõl szóló ellenõrzési jelentéseket azok kézhezvételét
követõ 15 napon belül,

c) megküldi az irányító hatóság részére az európai
uniós támogatások felhasználásával összefüggõ ellenõrzé-
si jelentések alapján készített intézkedési terveket azok el-
készültét követõ 15 napon belül,

d) a c) pontban említett intézkedési tervek végrehajtá-
sának helyzetérõl (a végrehajtott intézkedésekrõl, a végre
nem hajtott intézkedésekrõl és azok indokáról) évente egy
alkalommal – január 15-ig – összefoglaló keretében tájé-
koztatja az irányító hatóságot.”

11. §

Az FMM–ESZCSM R. 17. §-a a következõ (3) bekez-
déssel egészül ki:

„(3) A Programiroda köteles a feladatkörének ellátása
során bekövetkezett szabálytalansággal összefüggõ
visszafizetési kötelezettségének az Operatív Program
számlájára történõ befizetéssel eleget tenni.”

12. §

Az FMM–ESZCSM R. 19. §-a helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„19. § (1) A Programiroda a monitoring tevékenységgel
összefüggésben a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatá-
rozott egészségügyi intézkedések esetén

a) negyedévente átfogó jelentést készít az érintett pro-
jektek és intézkedések elõmenetelérõl, és azt eljuttatja az
irányító hatósághoz,

b) évente az irányító hatóság éves jelentéséhez átfogó
jelentést készít az érintett intézkedések elõrehaladásáról,
és azt eljuttatja az irányító hatóságnak.

(2) Az irányító hatóság eseti jelleggel egyéb, a 2. §
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott egészségügyi
intézkedésekhez kapcsolódó jelentés benyújtására jogo-
sult felhívni a Programirodát, amelynek az köteles eleget
tenni.”

13. §

Az FMM–ESZCSM R. 22. §-a a következõ (2) bekez-
déssel egészül ki, egyidejûleg a § eredeti szövegének szá-
mozása (1) bekezdésre módosul:

„(2) Ez a rendelet a strukturális alapok keretében nyúj-
tott támogatások irányítási és ellenõrzési rendszerei tekin-
tetében az 1260/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása
részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2001. már-
cius 2-i 438/2001/EK bizottsági rendelet végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

14. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon
lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

(2) Hatályát veszti az FMM–ESZCSM R. 20. §-a és az
azt megelõzõ alcím.

15. §

Ez a rendelet a strukturális alapok keretében nyújtott tá-
mogatások irányítási és ellenõrzési rendszerei tekinteté-
ben az 1260/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részle-
tes szabályainak megállapításáról szóló, 2001. március 2-i
438/2001/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szüksé-
ges rendelkezéseket állapít meg.

Bajnai Gordon s. k., Dr. Székely Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági egészségügyi miniszter

miniszter
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A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
6/2008. (VI. 5.) NFGM

rendelete

a Regionális operatív programok végrehajtásában
közremûködõ szervezetek kijelölésérõl szóló

14/2007. (V. 8.) MeHVM–ÖTM együttes rendelet
módosításáról

A 2007–2013 programozási idõszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból
és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásá-
nak alapvetõ szabályairól és felelõs intézményeirõl szóló
255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti fejlesz-
tési és gazdasági miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában megjelölt
feladatkörben – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl

szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel
egyetértésben – a következõket rendelem el.

1. §

A Regionális operatív programok végrehajtásában köz-
remûködõ szervezetek kijelölésérõl szóló 14/2007. (V. 8.)
MeHVM–ÖTM együttes rendelet melléklete helyébe az e
rendelet melléklete lép.

2. §

E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a
hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
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Melléklet a 6/2008. (VI. 5.) NFGM rendelethez

„Melléklet a 14/2007. (V. 8.) MeHVM–ÖTM együttes rendelethez

Operatív program
megnevezése

Prioritás megnevezése Közremûködõ szervezet

Dél-alföldi OP Regionális gazdaságfejlesztés Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kht.

Turisztikai célú fejlesztések Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kht.

Közlekedési infrastruktúra fejlesztés Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kht.

Humán-infrastruktúra fejlesztések VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urba-
nisztikai Kht.

Térségfejlesztési akciók Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kht.

Dél-dunántúli OP A városi térségek fejlesztésére alapozott ver-
senyképes gazdaság megteremtése

Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség Kht.

A turisztikai potenciál erõsítése a régióban Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség Kht.

Humán közszolgáltatások fejlesztése VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urba-
nisztikai Kht.

Integrált városfejlesztési akciók támogatása Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség Kht.

Az elérhetõség javítása és környezetfejlesztés Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség Kht.



Operatív program
megnevezése

Prioritás megnevezése Közremûködõ szervezet

Észak-alföldi OP Regionális gazdaságfejlesztés Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség Kht.

Turisztikai célú fejlesztés Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség Kht.

Közlekedési feltételek javítása Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség Kht.

Humán infrastruktúra fejlesztése VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urba-
nisztikai Kht.

Város- és térségfejlesztés Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség Kht.

Észak-magyarországi
OP

Versenyképes helyi gazdaság megteremtése Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési
Ügynökség Kht.

A turisztikai potenciál erõsítése Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési
Ügynökség Kht.

Településfejlesztés Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési
Ügynökség Kht.

Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urba-
nisztikai Kht.

Térségi közlekedés fejlesztése Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési
Ügynökség Kht.

Közép-dunántúli OP Regionális gazdaságfejlesztés Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség Kht.

Regionális turizmusfejlesztés Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség Kht.

Fenntartható településfejlesztés Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség Kht.

Helyi és térségi környezetvédelmi és közleke-
dési infrastruktúra fejlesztés

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség Kht.

Humán-infrastruktúra fejlesztés VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urba-
nisztikai Kht.

Nyugat-dunántúli OP Regionális gazdaságfejlesztés Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség Kht.

Turizmusfejlesztés – Pannon örökség megújí-
tása

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség Kht.

Városfejlesztés Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség Kht.

Környezetvédelmi és közlekedési infrastruk-
túra

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség Kht.

Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urba-
nisztikai Kht.

,,
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A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
7/2008. (VI. 5.) NFGM

rendelete

a Környezet és Energia Operatív Program
prioritásaira rendelt források felhasználásának

részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirõl
szóló 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet

módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
124. § (9) bekezdésében, illetve az egyes jogszabályok és
jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl
szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (4) bekezdés c) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság
2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. tör-
vény 53. § (6) bekezdésében és a nemzeti fejlesztési és
gazdasági miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meg-
állapított feladatkörömben eljárva, a pénzügyminiszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következõket
rendelem el:

1. §

A Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira
rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és
egyes támogatási jogcímeirõl szóló 23/2007. (VIII. 29.)
MeHVM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § 7. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]
„7. közszolgáltatás: a távhõszolgáltatásról szóló 2005.

évi XVIII. törvény rendelkezései alapján, közüzemi szol-
gáltatási szerzõdés keretében nyújtott távhõszolgáltatás és
a távhõszolgáltató által engedélyes távhõtermelõként e
célra végzett távhõtermelés;”

2. §

(1) A rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A Környezet és Energia Operatív Program forrásai álla-
mi támogatásokra az alábbi jogcímeken használhatók fel:]

„f) növényi és állati eredetû anyagokból, illetve szenny-
víztisztító telepeken képzõdõ szennyvíziszapból biogáz,
valamint depóniagáz közvetlen hõtermelés, közvetlen
vagy kapcsolt villamosenergia-termelés céljából való
termelése és felhasználása;”

(2) A rendelet 3. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A Környezet és Energia Operatív Program forrásai álla-
mi támogatásokra az alábbi jogcímeken használhatók fel:]

„g) a hazai geotermikus potenciál kihasználására épülõ
hõ-, illetve villamosenergia-elõállítás és -felhasználás
fejlesztése;”

(3) A rendelet 3. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A Környezet és Energia Operatív Program forrásai ál-
lami támogatásokra az alábbi jogcímeken használhatók
fel:]

„l) közvilágítás energia-megtakarítást eredményezõ át-
alakítása, korszerûsítése;”

(4) A rendelet 3. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A Környezet és Energia Operatív Program forrásai ál-
lami támogatásokra az alábbi jogcímeken használhatók
fel:]

„o) környezetbarát termékek és szolgáltatások minõsítõ
rendszereinek kialakítása, fejlesztése;”

(5) A rendelet 3. § (1) bekezdés p) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A Környezet és Energia Operatív Program forrásai ál-
lami támogatásokra az alábbi jogcímeken használhatók
fel:]

„p) környezetbarát termékek és szolgáltatások logiszti-
kájának, elérhetõségének fejlesztése;”

(6) A rendelet 3. § (1) bekezdés q) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A Környezet és Energia Operatív Program forrásai ál-
lami támogatásokra az alábbi jogcímeken használhatók
fel:]

„q) környezetvédelmet elõsegítõ szolgáltatások fejlesz-
tése, környezetbarát fogyasztási szokásokat népszerûsítõ
kampányok, rendezvények lebonyolítása;”

(7) A rendelet 3. § (1) bekezdése a következõ s) ponttal
egészül ki:

[A Környezet és Energia Operatív Program forrásai ál-
lami támogatásokra az alábbi jogcímeken használhatók
fel:]

„s) környezetvédelmi szempontú épületfejlesztések, át-
alakítások.”

(8) A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés d)–k), m), o)–q) és s) pontjai alap-
ján a közép-magyarországi régióban megvalósuló beruhá-
zásokhoz e rendelet alapján támogatás nem nyújtható.”

3. §

(1) A rendelet 5. § (1) bekezdés a)–b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A 3. §-ban megjelölt jogcímek alapján a következõ tí-
pusú állami támogatás nyújtható:]

„a) a 3. § (1) bekezdése alapján csekély összegû támo-
gatás nyújtható, amelyre a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a
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de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet-
ben, valamint e rendelet 6. §-ában foglaltak irányadók;

b) a 3. § (1) bekezdés a)–m), o), p) és r) pontjaiban
megjelölt jogcímek alapján regionális beruházási támoga-
tás nyújtható, amelyre e rendelet 7–12. §-ában, illetve a
Korm. Rendeletben, valamint a Szerzõdés 87. és 88. cikké-
nek a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2006. október 24-i 1628/2006/EK
bizottsági rendeletben foglaltak az irányadók;”

(2) A rendelet 5. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal
egészül ki:

[A 3. §-ban megjelölt jogcímek alapján a következõ tí-
pusú állami támogatás nyújtható:]

„d) a 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján közszolgáltatá-
sok ellentételezésére nyújtott támogatás nyújtható, amely-
re e rendelet 12/A. §-a, a Korm. rendelet VIII. fejezete, va-
lamint az EK-Szerzõdés 86. cikke (2) bekezdésének az ál-
talános gazdasági érdekû szolgáltatások mûködtetésével
megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatással járó ellen-
tételezés formájában megítélt állami támogatásokra törté-
nõ alkalmazásáról szóló, 2005. november 28-i
2005/842/EK bizottsági határozatban foglaltak az irány-
adók.”

4. §

A rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[Nem nyújtható e rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja
alapján meghatározott támogatás]

„a) azon projektekhez, amelyek esetében a 13. § (3) be-
kezdése szerinti közzététel elõtt merültek fel költségek;”

5. §

A rendelet a következõ 12/A. §-sal és az azt megelõzõ
alcímmel egészül ki:

„A közszolgáltatások finanszírozására vonatkozó
szabályok

12/A. § (1) Közszolgáltatás finanszírozásához támoga-
tást kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott
vállalkozás kaphat.

(2) A közszolgáltatások ellátásáért nyújtott támogatás
csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely min-
denképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.

(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszol-
gáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás
mûködtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ez-
zel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét,
figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kap-
csolódó sajáttõke-rész alapján várható ésszerû profitot is.

(4) A kedvezményezett a kapott támogatásról külön el-
számolást köteles vezetni, amely elszámolás alapján a
(2)–(3) bekezdésben foglaltak teljesülése ellenõrizhetõ.

(5) Az e § szerinti jogcímen történõ támogatás részletes
feltételrendszerét a pályázati útmutató tartalmazza.”

6. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba. E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévõ
ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Hatályát veszti a rendelet 11. § (2) bekezdés d) pont-
ja és az „Az NFT házhoz jön” programról, a Nemzeti Fej-
lesztési Terv regionális és helyi szintû pályázati támogató
rendszerérõl szóló 33/2005. (XII. 27.) TNM rendelet.

7. §

E rendelet 1–5. §-a és 6. § (2) bekezdése a hatályba-
lépését követõ napon hatályát veszti. E § e rendelet
hatálybalépését követõ második napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

A pénzügyminiszter
17/2008. (VI. 5.) PM

rendelete
az ingatlanértékelõi névjegyzékbe történõ felvételrõl

és a névjegyzék vezetésérõl szóló
25/2007. (XII. 18.) PM rendelet módosításáról

A jelzálog-hitelintézetrõl és a jelzáloglevélrõl szóló
1997. évi XXX. törvény 27. § (2) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben az aláb-
biakat rendelem el:

1. §

Az ingatlanértékelõi névjegyzékbe történõ felvételrõl
és a névjegyzék vezetésérõl szóló 25/2007. (XII. 18.) PM
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„1. § (1) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
(a továbbiakban: Felügyelet) gazdálkodó szervezet [Ptk.
685. § c) pontja] azon természetes személy alkalmazottját
vagy azt az egyéni vállalkozó szakértõt jegyzi be a jelzá-
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log-hitelintézeti ingatlanértékelõkrõl vezetett névjegyzék-
be (a továbbiakban: ingatlanértékelõi névjegyzék), aki

a) agrár, mûszaki, gazdasági, jogi egyetemi vagy fõis-
kolai alapképzésben, vagy agrár, mûszaki, gazdaságtudo-
mányok, jogi és igazgatási képzési területhez tartozó sza-
kon alap- vagy mesterképzésben szerzett oklevéllel,

b) az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetel-
ményeirõl és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intéz-
mények jegyzékérõl szóló 26/2005. (VIII. 5.) TNM rende-
letben [a továbbiakban: 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet],
ezt megelõzõen az egyes szakképesítések szakmai és vizs-
gakövetelményeinek kiadásáról szóló 16/2003. (IV. 18.)
BM rendeletben vagy az ingatlanközvetítõi szakképesítés
szakmai és vizsgáztatási követelményeirõl szóló 8/1995.
(V. 25.) BM rendeletben meghatározott ingatlanközvetítõi
szakképesítéssel, vagy az ingatlanközvetítési tevékenysé-
get végzõk szakmai képesítésérõl és képzésérõl szóló
8/1990. (II. 1.) BM rendeletben meghatározott középfokú
ingatlanközvetítõi tanfolyami képesítéssel, vagy a
26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet által meghatározott in-
gatlanvagyon-értékelõ és közvetítõ szakképesítéssel, vagy
ingatlanszakértõ, építõipari igazságügyi vagy ingatlangaz-
dálkodási szakirányú továbbképzési szakon szerzett felsõ-
fokú szakképzettséggel,

c) ingatlanértékelés területén szerzett legalább 5 év
szakmai gyakorlattal, és

d) Magyarország vagy más európai uniós tagország sze-
mélyi tanúsítványával
egyaránt rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen nem szük-
séges az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott szemé-
lyi tanúsítvány megszerzése, ha az ingatlanértékelõ ingat-
lanszakértõ, építõipari igazságügyi vagy ingatlangazdál-
kodási szakirányú továbbképzési szakon szerzett felsõfo-
kú szakképzettséggel rendelkezik.”

2. §

Az R. 4. §-a jelenlegi szövegének megjelölése (1) be-
kezdésre változik, ezzel egyidejûleg a § a következõ
(2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A külföldi bizonyítvánnyal, oklevéllel rendelkezõ
kérelmezõ esetében a névjegyzékbe való felvételhez az
1. §-ban meghatározott végzettséggel, képesítéssel Ma-
gyarországon egyenértékûnek elismert vagy honosított bi-
zonyítvány, oklevél fogadható el. Az elismerésre a külföl-
di bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001.
évi C. törvény rendelkezései az irányadóak.”

3. §

(1) Az R. 5. § (2) bekezdés a)–b) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[(2) A névjegyzékbe történõ felvétel iránti kérelemhez
mellékelni kell:]

„a) három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizo-
nyítványt vagy annak másolatát,

b) az iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló
okmányok másolatát,”

(2) Az R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(4) A névjegyzékbe bejegyzett szakértõ köteles a Fel-
ügyeletnek papír alapon vagy elektronikus úton haladékta-
lanul bejelenteni, ha a névjegyzékben szereplõ adataiban
változás áll be, valamint ha a névjegyzékbe vételre vonat-
kozó feltételek valamelyikének már nem felel meg.”

(3) Az R. 5. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A névjegyzékbe történõ felvétel iránti kérelem és a

(2) bekezdésben felsorolt dokumentumok elektronikus
úton is benyújthatóak.”

4. §

(1) Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) 2010. december 31-éig nem szükséges az 1. §
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott személyi tanúsít-
vány igazolása az ingatlanértékelõi névjegyékbe történõ
felvételhez, ha az ingatlanértékelõ legalább 5 év ingatlan-
értékelõi szakmai gyakorlattal rendelkezik, feltéve, hogy
ebbõl három évig pénzügyi intézmények részére végzett
ingatlanértékelést.”

(2) Az R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) Amennyiben 2010. december 31-éig a (2) bekezdés
alapján bejegyzett értékelõ nem igazolja az 1. § (1) bekez-
dés d) pontjában meghatározott személyi tanúsítvány meg-
szerzését, a Felügyelet 2011. január 1-jei hatállyal törli a
névjegyzékbõl.”

Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése 2009. december
28-án lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. 5. § (2) bekezdésének e) pontja.

(4) E rendelet kihirdetését követõ 30. napon hatályát
veszti az R. 2. §-a, 3. §-a és 5. § (3) bekezdése.
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(5) 2009. december 29-én hatályát veszti az R. 5. §-a
(2) bekezdésének a) pontja.

(6) Az R. e rendelettel megállapított 1. §-át, 4. § (2) be-
kezdését, 5. § (2) bekezdés a)–b) pontját és 6. § (2)–(3) be-
kezdését a már benyújtott kérelmekre is alkalmazni kell.
Az R. e rendelettel hatályon kívül helyezett 2. §-a, 3. §-a és
5. §-ának (3) bekezdése a már benyújtott kérelmek eseté-
ben még alkalmazandók.

(7) Az ingatlanértékelõi névjegyzékbe már bejegyzett
ingatlanértékelõket a módosítás nem érinti.

(8) E rendelet 2009. december 30-án hatályát veszti.

Jogharmonizációs záradék

6. §

E rendelet 2–4. §-a és 5. § (2)–(4) bekezdése a belsõ
piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i
2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
9. cikkének való megfelelést szolgálja.

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

III. rész HATÁROZATOK

A külügyminiszter
határozatai

A külügyminiszter
25/2008. (VI. 5.) KüM

határozata

az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet
kiváltságairól és mentességeirõl szóló Jegyzõkönyv

kihirdetésérõl szóló 2005. évi CXXVIII. törvény
2–3. §-ainak hatálybalépésérõl

A 2005. évi CXXVIII. törvénnyel a Magyar Közlöny
2005. november 30-ai, 155. számában kihirdetett, az Euró-
pai Nukleáris Kutatási Szervezet kiváltságairól és mentes-
ségeirõl szóló Jegyzõkönyv a 24. cikk 1. bekezdése értel-
mében a tizenkettedik megerõsítõ, elfogadó, jóváhagyó
vagy csatlakozási okiratnak az UNESCO Fõigazgatójánál

történõ letétbe helyezését követõ harmincadik napon lép
hatályba.

A Jegyzõkönyvet megerõsítõ okiratot hazánk 2005. de-
cember 15-én helyezte letétbe. A hatálybalépéshez szük-
séges tizenkettedik okirat letétbe helyezésére 2007. január
23-án került sor, ennek megfelelõen a Jegyzõkönyv 2007.
február 22-én lépett hatályba.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 2005. évi
CXXVIII. törvény 4. § (3) bekezdésével megállapítom,
hogy az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet kiváltságai-
ról és mentességeirõl szóló Jegyzõkönyv kihirdetésérõl
szóló 2005. évi CXXVIII. törvény 2–3. §-ai 2007. február
22-én, azaz kettõezer-hét február huszonkettedikén léptek
hatályba.

Dr. Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

A külügyminiszter
26/2008. (VI. 5.) KüM

határozata

a nukleáris terrorcselekmények visszaszorításáról
szóló Nemzetközi Egyezmény kihirdetésérõl szóló

2007. évi XX. törvény 3–4. §-ainak
hatálybalépésérõl

A 2007. évi XX. törvénnyel a Magyar Közlöny 2007.
április 2-ai, 40. számában kihirdetett, a nukleáris terrorcse-
lekmények visszaszorításáról szóló Nemzetközi Egyez-
mény a 25. cikk 1. bekezdése értelmében a huszonkettedik
megerõsítõ, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okirat-
nak az Egyesült Nemzetek Fõtitkáránál történõ letétbe
helyezését követõ harmincadik napon lép hatályba.

Az Egyezményt megerõsítõ okiratot hazánk 2007. áp-
rilis 12-én helyezte letétbe. Az Egyezmény letéteményese,
az Egyesült Nemzetek 2007. június 7-én kelt értesítése
szerint a hatálybalépéshez szükséges huszonkettedik
okirat letétbe helyezésére 2007. június 7-én került sor,
ennek megfelelõen az Egyezmény 2007. július 7-én lépett
hatályba.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 2007. évi
XX. törvény 5. § (4) bekezdésével megállapítom, hogy
a nukleáris terrorcselekmények visszaszorításáról szóló
Nemzetközi Egyezmény, valamint az Egyezmény kihirde-
tésérõl szóló 2007. évi XX. törvény 3–4. §-ai 2007. július
7-én, azaz kettõezer-hét július hetedikén léptek hatályba.

Dr. Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

5174 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/84. szám



VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
4/2008. (MK 84.) KvVM

u t a s í t á s a

a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló

17/2006. (MK 94.) KvVM utasítás
módosításáról

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szerve-
zeti felépítésérõl és mûködésrõl a központi államigazgatá-
si szervekrõl, valamint a kormány tagjai és az államtitká-
rok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 65. §-ának
(2) bekezdése alapján a miniszterelnök jóváhagyásával, fi-
gyelemmel az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ának (4) bekez-
désére, a következõ utasítást adom ki:

1. §

(1) A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 17/2006.
(MK 94.) KvVM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 1. §-a
a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A munkáltatói jogok gyakorlásának részletes sza-
bályait külön utasítás (Egységes Közszolgálati Szabály-
zat) állapítja meg.”

(2) Az Utasítás mellékleteként közzétett a Környezet-
védelmi és Vízügyi Minisztérium Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatát a jelen utasítás melléklete szerint mó-
dosítom.

2. §

(1) Ez az utasítás a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg a Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzat 2. §-ának (3) bekezdése,
6. §-ának (3) bekezdése, 20. § (3) bekezdésének d) pontja,
23. §-ának (4) és (6) bekezdése, 25/A. §-a, a 25/A. § feletti
alcíme és a 33. §-a, valamint a 33. § feletti alcím hatályát
veszti.

Szabó Imre s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet
a 4/2008. (MK 84.) KvVM utasításhoz

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítása

1. §

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 17/2006.
(MK 94.) KvVM utasítás mellékletét képezõ Szervezeti és
Mûködési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 2. §
(2) bekezdésének „a Minisztérium Fejlesztési Igazgatósá-
gára (a továbbiakban: FI)” szövegrésze helyébe „a KvVM
Fejlesztési Igazgatóságára (a továbbiakban: FI)” szöveg-
rész lép

2. §

(1) A Szabályzat 3. §-a (1) bekezdésének c) pontja he-
lyébe az alábbi rendelkezés lép:

[A miniszter]
„c) irányítja
ca) az államtitkár és a kabinetfõnök, valamint
cb) a Minisztérium ellenõrzési feladatot ellátó szerve-

zeti egysége vezetõjének
tevékenységét,”

(2) A Szabályzat 3. §-a (2) bekezdésének c) pontja he-
lyébe az alábbi rendelkezés lép:

[A miniszter az (1) bekezdés a) pontjában meghatáro-
zott feladatkörében]

„c) jóváhagyja a Minisztérium munkatervét, ellenõrzési
tervét és az annak végrehajtásáról szóló éves ellenõrzési
jelentést.”

(3) A Szabályzat 3. §-a (3) bekezdésének b) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[A miniszter]
„b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladat-

körében a szervezetirányítást a Fõfelügyelõség, a VKKI és
a területi szervek tekintetében a szakállamtitkárok”
[közremûködésével látja el.]

3. §

A Szabályzat 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„4. § (1) Az államtitkár – a köztársasági elnök intézke-
désének kezdeményezése és intézkedése ellenjegyzésé-
nek, valamint rendelet kiadásának kivételével – teljes
jogkörrel helyettesíti a minisztert.

(2) Az államtitkár a kormányzati döntés-elõkészítéssel
összefüggõ feladatkörében részt vesz az államtitkári érte-
kezleten, amelyrõl beszámol a miniszternek, illetõleg tájé-
koztatja a szakállamtitkárokat, és meghatározza az ebbõl
következõ elvégzendõ feladatokat.
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(3) Az államtitkár irányítja a szakállamtitkárok, vala-
mint az Államtitkári titkárság vezetõjének tevékenységét.

(4) Az államtitkárt – amennyiben nem a minisztert he-
lyettesítõ jogkörében jár el – a koordinációs és jogi szakál-
lamtitkár helyettesíti.”

4. §

A Szabályzat 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„5. § (1) A szakállamtitkár a Kormány általános politi-
kájának keretein belül a jogszabályoknak és a szakmai kö-
vetelményeknek megfelelõen irányítja a miniszter feladat-
és hatáskörének a Szabályzatban meghatározott része te-
kintetében a szakmai munkát, valamint dönt a hatáskörébe
utalt ügyekben, gondoskodik a feladatkörébe tartozó jogi
szabályozás szakmai elõkészítésérõl.

(2) A szakállamtitkárok tevékenységét a koordinációs
és jogi szakállamtitkár koordinálja.

(3) A szakállamtitkár közvetlenül irányítja a feladatkö-
rébe tartozó szakmai feladatot ellátó fõosztályok fõosz-
tályvezetõinek tevékenységét.

(4) A miniszter a Szabályzat 3. § (3) bekezdésének
b) pontja szerinti szervezetirányítást

a) az FI tekintetében, amely szervezet a Minisztérium
szervezeti egységeivel együttmûködési megállapodásban
rögzítettek szerint mûködik együtt – a szakállamtitkárok
bevonásával – a környezetgazdasági szakállamtitkár,

b) a Fõfelügyelõség és a környezetvédelmi, természet-
védelmi és vízügyi felügyelõségek tekintetében – a szakál-
lamtitkárok bevonásával – a koordinációs és jogi szakál-
lamtitkár,

c) a nemzeti park igazgatóságok tekintetében – a szak-
államtitkárok bevonásával – a természet- és környezet-
megõrzési szakállamtitkár,

d) a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok és a
VKKI tekintetében, amely szervezet a Minisztérium szer-
vezeti egységeivel együttmûködési megállapodásban rög-
zítettek szerint mûködik együtt – a szakállamtitkárok be-
vonásával – a vízügyi szakállamtitkár,

e) az Országos Meteorológiai Szolgálat tekintetében a
kabinetfõnök
közremûködésével látja el.

(5) Közigazgatási eljárásban a Fõfelügyelõség felettes
szerveként a koordinációs és jogi szakállamtitkár jár el.

(6) A szakállamtitkárt akadályoztatása esetén az általa ki-
jelölt, az irányítása alá tartozó fõosztályvezetõ helyettesíti.”

5. §

A Szabályzat a következõ új, 5/A. §-sal egészül ki:
,,5/A. § A koordinációs és jogi szakállamtitkár a minisz-

tériumi hivatali egységek összehangolt mûködésével kap-
csolatos feladatkörében

a) elõkészíti a minisztérium szervezeti és mûködési
szabályzatát,

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 munka-
tervében elõírt határidõs feladatokat és ellenõrzi végrehaj-
tásukat, valamint a végrehajtásról tájékoztatja a miniszté-
riumi vezetõket,

e) a feladatellátáshoz szükséges kormányzati és mi-
nisztériumi vezetõi döntésekrõl rendszeresen tájékoztatja
a szakállamtitkárokat és a fõosztályvezetõket,

f) felelõs a kormányzati döntés-elõkészítés keretében a
központi államigazgatási szervektõl beérkezõ elõterjesz-
tések, jelentések, jogszabályok és állami irányítás egyéb
jogi eszközei tervezetei észrevételezésének és véleménye-
zésének koordinációjáért, ellenõrzi az észrevételezési és
véleményezési határidõk megtartását,

g) a kormányzati döntés-elõkészítés keretében a mi-
nisztériumba érkezett egyéb megkeresések tekintetében
kijelöli a tárcaálláspont kialakítását összehangoló szerve-
zeti egységet, továbbá gondoskodik a beérkezett anyag ré-
szére 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) a államtitkár akadályoztatása esetén részt vesz az ál-
lamtitkári értekezleten.”

6. §

A Szabályzat 6. §-a feletti alcím helyébe a következõ al-
címmel lép:

„A MINISZTÉRIUM EGYÉB VEZETÕINEK
FELADATKÖRE

Kabinetfõnök”

7. §

A Szabályzat 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A fõosztályvezetõ a Szabályzat szerinti állami ve-
zetõ vagy a kabinetfõnök irányításával vezeti a miniszté-
riumi fõosztályt.”
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8. §

A Szabályzat 14. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) Több szakállamtitkárt érintõ ügy esetén az államtit-
kár vagy az államtitkárt helyettesítõ jogkörében a koordi-
nációs és jogi szakállamtitkár jelöli ki az ügyintézés koor-
dinálására jogosult és köteles szakállamtitkárt.”

9. §

(1) A Szabályzat 17. §-ának (3) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(3) A kabinetfõnök kiadmányozza a feladatkörében
keletkezett iratokat. A költségvetéssel és a humánpolitikai
ügyekkel kapcsolatos feladatkörében keletkezett iratok ki-
admányozásához az államtitkár ellenjegyzése szükséges.”

(2) A Szabályzat 17. §-ának (4) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(4) A miniszter által átruházott jogkörben, a miniszter
nevében eljárva a jogi szakállamtitkár – akadályoztatása
esetén a miniszter, illetõleg az államtitkár által kijelölt
szakállamtitkár – kiadmányozza

a) a közigazgatási egyeztetés során a más minisztérium
által küldött megkeresésre adandó választ;

b) a miniszter egyetértéséhez kötött más miniszter által
kiadásra kerülõ rendelet eredeti példányán feltüntetendõ
egyetértõ nyilatkozatot;

c) a miniszter, illetve minisztérium hatáskörébe tartozó
hatósági, szakhatósági, és a szabálysértésekrõl szóló 1999.
évi törvény 116. §-a (2) bekezdésének c) pontja alapján a
miniszter által gyakorolható méltányossági döntéseket;

d) a miniszter által irányított államigazgatási szervek
tevékenységének törvényességi, hatékonysági ellenõrzé-
sével kapcsolatos intézkedéseket;

e) jogszabályban meghatározott esetben a miniszter
irányítása alá tartozó államigazgatási szerv döntéseinek
elõzetes vagy utólagos jóváhagyása iránti intézkedést;

f) feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására irányu-
ló, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi fel-
ügyelõségek (a továbbiakban: felügyelõségek) részére
adott egyedi utasítást;

g) a felügyelõségek jelentéstételre vagy beszámolóra
való kötelezését.”

(3) A Szabályzat 17. §-ának (6) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(6) A területi szervek összességét érintõ intézkedés
(utasítás) kiadmányozása elõtt annak tartalmát egyeztetni
kell a koordinációs és jogi szakállamtitkárral.”

10. §

A Szabályzat 18. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) A Minisztérium más – hazai vagy külföldi – szerv
által létesített bizottságában, testületében történõ állandó
képviseletéhez a miniszter hozzájárulása szükséges. A tes-
tületi képviselet naprakész nyilvántartásáról a kabinetfõ-
nök gondoskodik.”

11. §

A Szabályzat 19. §-ának (2)–(5) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(2) A miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egysé-
gek:

A) Miniszteri kabinet, amelynek vezetõje, a kabinetfõ-
nök által közvetlenül irányított szervezeti egységek:

a) Miniszteri titkárság
b) Stratégiai fõosztály
ba) Környezetpolitikai osztály
bb) Szakmapolitikai kapcsolatok osztály
bc) Nemzetközi kapcsolatok osztály
c) Kommunikációs és humánpolitikai fõosztály
ca) Sajtó osztály
cb) Társadalmi kapcsolatok osztály
cc) Humánpolitikai osztály
d) Költségvetési fõosztály
da) Fejezeti költségvetési osztály
db) Pénzügyi és számviteli osztály
dc) Vagyongazdálkodási és vagyonkezelési osztály
B) Ellenõrzési fõosztály
a) Belsõ ellenõrzési osztály
b) Fejezeti ellenõrzési osztály
(3) Az államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti

egység:
Államtitkári titkárság
(4) A koordinációs és jogi szakállamtitkár irányítása alá

tartozó szervezeti egységek:
a) Koordinációs és jogi szakállamtitkári titkárság
b) Közigazgatási és jogi fõosztály
ba) Jogszabályelõkészítõ osztály
bb) Közigazgatási, koordinációs és hatósági osztály
bc) Szervezési és ügykezelési osztály
c) Európai közösségi jogi és koordinációs fõosztály
ca) EU osztály
cb) Biodiverzitás osztály
d) Környezetkutatási, oktatási és informatikai koordi-

nációs fõosztály
da) Ágazati informatikai koordinációs osztály
db) Kutatási, oktatási és innovációs osztály
(5) A környezetgazdasági szakállamtitkár irányításával

mûködõ szervezeti egységek:
a) Környezetgazdasági szakállamtitkári titkárság
b) Környezetgazdasági fõosztály
ba) Gazdasági szabályozási osztály
bb) Hulladékmegelõzési és kezelési osztály
c) Környezetfejlesztési fõosztály
ca) Levegõ, zaj és közlekedési osztály
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cb) Klímavédelmi és energia osztály
cc) Fejlesztéskoordinációs és környezettechnológiai

osztály”

12. §

(1) A Szabályzat 23. §-a feletti alcím helyébe a követke-
zõ alcím lép:

„Kommunikációs és humánpolitikai fõosztály”

(2) A Szabályzat 23. §-a (1)–(3) és (5) bekezdésének
felvezetõ mondatában a „Kommunikációs és koordinációs
fõosztály” szövegrész helyébe a „Kommunikációs és hu-
mánpolitikai fõosztály” szövegrész lép.

13. §

A Szabályzat a következõ új alcímmel és 23/A. §-sal
egészül ki:

„Költségvetési fõosztály

23/A. § A Költségvetési fõosztály
a) irányítja és segíti a KvVM fejezet felügyelete alá tar-

tozó szervek, illetve területi szervek költségvetési gazdál-
kodásával kapcsolatos tevékenységét;

b) elemzi a Minisztérium különbözõ idõtávú szakmai
programjainak költségvetési, gazdasági kihatásait, javas-
latot tesz a finanszírozásra, kezdeményezi ezek beépítését
az államháztartás alrendszereibe, gondoskodik gazdasági
értékelésükrõl, közgazdasági szempontú összehangoltsá-
gukról;

c) javaslatokat tesz a Minisztérium szakmai feladatai-
nak megvalósítása érdekében a központi költségvetés
KvVM fejezetéhez tartozó kiadási elõirányzatokra, a szük-
ségessé váló elõirányzat-módosításokra;

d) gondoskodik a KvVM fejezet költségvetésének
megtervezésérõl, a költségvetési beszámoló és zárszám-
adás elkészítésérõl, a fejezethez tartozó költségvetési cí-
mek és intézmények, valamint a fejezeti kezelésû elõirány-
zatok tervezési és beszámolási munkájának irányításáról;

e) kialakítja a fejezeti kezelésû elõirányzatok terhére
beérkezett pályázatok értékelésének rendjét, elvégzi a pá-
lyázatok elõkészítésével, lebonyolításával és értékelésével
kapcsolatos feladatokat, elõkészíti a pályázati döntéseket,
ellátja a pályázók kiértesítésével, a szerzõdéskötéssel, a ki-
fizetéssel, a módosítási kérelmekkel és a pályázatok
lezárásával kapcsolatos valamennyi adminisztrációs és
döntéselõkészítõ feladatot;

f) gondoskodik a fejezet közbeszerzési, beszerzési te-
vékenységérõl;

g) koordinálja az ágazat kiemelt fejlesztési, beruházási
tevékenységét;

h) bonyolítja a Minisztérium rekonstrukciós, beruházá-
si, vagyongazdálkodási, vagyonkezelõi, közbeszerzési,
beszerzési feladatait;

i) végzi a KvVM fejezet jogszabályokban és külön sza-
bályzatokban meghatározott költségvetési, pénzügyi és
számviteli feladatait;

j) irányítja a miniszter irányítása és felügyelete alá tar-
tozó szervek intézményi beruházási, vagyongazdálkodási
tevékenységét;

k) ellátja a központosított illetményszámfejtéssel kap-
csolatos feladatokat;

l) koordinálja a Minisztérium mûködtetésével kapcso-
latban felmerült igényeket és kapcsolatot tart a Központi
Szolgáltató Fõigazgatósággal;

m) ellátja az ágazat vagyonkezelésébe adott állami va-
gyon kezelésével, nyilvántartásával kapcsolatos ellenõrzé-
si, irányítási feladatokat, ennek érdekében kapcsolatot tart
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-vel;

n) ellátja a Minisztérium, mint igazgatás vagyonkeze-
lésében lévõ ingatlanok vagyongazdálkodási és üzemelte-
tési feladatait.”

14. §

A Szabályzat 25. §-a feletti alcímek, valamint a 25. § he-
lyébe a következõ alcímek és rendelkezés lép:

„AZ ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ
SZERVEZETI EGYSÉG FELADATA

Államtitkári titkárság

25. § (1) Az Államtitkári titkárság segíti az államtitkárt
tevékenységének ellátásában, ennek keretében

a) gondoskodik az államtitkárhoz érkezõ iratok feldolgo-
zásáról, intézésérõl, a titkársági ügyviteli munka ellátásáról;

b) továbbítja az államtitkár által meghatározott felada-
tokat, ellenõrzi azok végrehajtását, e jogkörében eljárva a
kijelölt felelõsöktõl tájékoztatást kérhet;

c) figyelemmel kíséri az államtitkár napi programjának
alakulását, a programok megvalósításához szükséges fel-
tételek biztosítását;

d) az államtitkár által meghatározott témakörökben vé-
leményezõ, javaslattevõ, illetve döntés-elõkészítõ tevé-
kenységet végez;

e) ellátja az államtitkár tevékenységével összefüggõ
operatív feladatokat;

f) szervezi az államtitkár által vezetett minisztériumi
munkaértekezleteket.

(2) Az Államtitkári titkárság ellátja az Országgyûlés tör-
vényalkotási és kormányzati munkát ellenõrzõ szerepébõl
adódóan a Minisztériumot érintõ feladatokat, ezen belül

a) koordinálja a választ igénylõ megkeresésre adandó
válasz elkészítését, elkészíti a szakmai és közéleti szem-
pontoknak megfelelõen – szükség szerint szakmai kom-
mentárral és változatokkal ellátott – választervezetet, vala-
mint gondoskodik a válaszadó felkészítésérõl;
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b) az Országgyûlés és a parlamenti bizottságok ülésein
gondoskodik a Minisztérium képviseletének megszerve-
zésrõl;

c) a miniszter feladatkörét érintõen figyelemmel kíséri,
és az ügyben érintett önálló szervezeti egységnek eljuttatja
az Országgyûlés és a bizottságok üléseinek napirendjén
szereplõ tárgyalási anyagokat, ügyeket;

d) az Országgyûlés és az illetékes országgyûlési bizott-
ságok határozati javaslatai és más hasonló dokumentumok
esetében az Országgyûlés döntéséig, és a döntés kihirdeté-
séig ellátja a Minisztériumra háruló összehangoló, egyez-
tetõ feladatokat;

e) szakmai és szervezési támogatást nyújt a miniszter, az
államtitkár, a szakállamtitkárok parlamenti munkájához;

f) szervezi és elkészíti a képviselõi fogadóórára érkezõ
kérdésekre a válaszokat.”

15. §

A Szabályzat 26. §-a feletti alcímek, továbbá a 26. §-a
helyébe a következõ alcímek, illetve rendelkezés lép:

„A KOORDINÁCIÓS ÉS JOGI SZAKÁLLAMTITKÁR
IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

FELADATAI

Koordinációs és jogi szakállamtitkári titkárság

26. § A Koordinációs és jogi szakállamtitkári titkárság
segíti a jogi szakállamtitkárt tevékenységének ellátásában,
ennek keretében

a) gondoskodik a szakállamtitkárhoz érkezõ iratok fel-
dolgozásáról, intézésérõl, a titkársági ügyviteli munka el-
látásáról;

b) továbbítja a szakállamtitkár által meghatározott fel-
adatokat, ellenõrzi azok végrehajtását, e jogkörében eljár-
va a kijelölt felelõsöktõl tájékoztatást kérhet;

c) figyelemmel kíséri a szakállamtitkár napi program-
jának alakulását, a programok megvalósításához szüksé-
ges feltételek biztosítását;

d) a szakállamtitkár által meghatározott témakörökben
véleményezõ, javaslattevõ, illetve döntés-elõkészítõ tevé-
kenységet végez;

e) közremûködik a szakállamtitkár szervezetirányítás-
sal kapcsolatos feladatainak ellátásában;

e) ellátja
fa) a Hágai Nemzetközi Bíróság ítéletének végrehajtá-

sából eredõ kormányzati feladatokat, valamint a Balaton
tárcaközi bizottság titkársági feladatait,

fb) a szakállamtitkár tevékenységével összefüggõ
egyéb operatív feladatokat.”

16. §

A Szabályzat a következõ új alcímmel és 28/A. §-sal
egészül ki:

„Környezetkutatási, oktatási és informatikai
koordinációs fõosztály

28/A. § (1) A Környezetkutatási, oktatási és informati-
kai koordinációs fõosztály ágazati informatikai feladat-
körében:

a) kialakítja az ágazati informatikai stratégiát és infor-
matikai biztonsági stratégiát, javaslatot tesz az informati-
kára fordítható belsõ és külsõ erõforrások megtervezésére
és elosztására;

b) irányítja a szakterületi információs rendszerek fej-
lesztését és mûködtetését;

c) koordinálja a környezetpolitikát, a döntéshozatalt és
a tájékoztatást szolgáló mutatók kifejlesztését, koordinálja
a miniszter Országos Statisztikai Adatgyûjtõ programmal
kapcsolatos feladatainak végrehajtását;

d) ellátja a központi (KEOP) és egyéb informatikai pá-
lyázati programok szakmai elõkészítését, illetve irányítja
azok megvalósítását;

e) koordinálja a magyarországi EIONET-hálózat kiala-
kítását, valamint az Európai Környezetvédelmi Ügynök-
séggel történõ együttmûködést;

f) összehangolja a miniszter távérzékeléssel összefüg-
gõ feladatait;

g) összehangolja a környezeti vonatkozású nemzetközi
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését;

h) gondoskodik a g) pont szerint szolgáltatott adatok
központi tárolásáról, rendszeres közzétételérõl;

i) biztosítja a környezeti adatok nyilvánosságra hozata-
lának informatikai hátterét;

j) GRID Budapest néven – együttmûködve a Környe-
zetvédelmi informatikai osztállyal és a Természetvédelmi
informatikai osztállyal – Környezeti Informatikai Köz-
pontként mûködik;

k) koordinálja az Országos Környezetvédelmi Informá-
ciós Rendszer és a Természetvédelmi Információs Rend-
szer mûködtetésével és fejlesztésével kapcsolatos felada-
tokat;

l) koordinálja az emisszió-kereskedelmi informatikai
rendszer mûködtetését;

m) ellátja a más tárcák által gyûjtött környezeti vonat-
kozású adatok Országos Környezetvédelmi Információs
Rendszerbe történõ bekapcsolását.

(2) A Környezetkutatási, oktatási és informatikai koor-
dinációs fõosztály kutatási, oktatási és innovációs feladat-
körében:

a) közremûködik az országos kutatás-fejlesztési, neve-
lési, oktatási, képzési koncepciók és végrehajtási tervek
kidolgozásában, továbbá ellátja az ezzel kapcsolatos tárca-
képviseletet;

b) koordinálja a környezeti neveléssel kapcsolatos or-
szágos és nemzetközi programok megvalósítását, valamint
közremûködik diákpályázatok, országos tanulmányi ver-
senyek elõkészítésében, lebonyolításában;

c) ellátja a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó ok-
tatással, szakképzéssel, szakirányú képesítéssel kapcsola-
tos feladatokat;
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d) közremûködik a Kormány középtávú tudomány- és
technológiapolitikai stratégiájának és akcióterveinek ki-
dolgozásában;

e) ellátja a tárca érdekeltségi körébe tartozó programok
tudományos megalapozásának koordinációját, az irányí-
tott szakterületek kutatási és mûszaki fejlesztési fõ irányai-
nak továbbfejlesztését és a tárca szempontrendszerének
érvényesítését a hazai tudomány- és innovációspolitiká-
ban;

f) közremûködik a Nemzeti Környezettechnológiai
Akcióterv (ETAP) K+F feladatainak végrehajtásában;

g) koordinálja – a Stratégiai fõosztállyal együttmûköd-
ve – a nemzetközi tudományos és technológiai két- és
többoldalú együttmûködések végrehajtását, szervezi és
elõsegíti az Európai Unió Kutatási, Fejlesztési és De-
monstrációs Keretprogramjában, az Európai Kutatási Tér-
ség fejlesztésében való hazai részvételt;

h) ellátja az Erdei Iskola Programmal kapcsolatos fel-
adatokat;

i) környezeti tudásbázist és információs teret létesít és
tart fenn a hazai és nemzetközi innovatív technológiákról,
fejlesztési projektekrõl és piaci információkról;

j) a határon túli magyarság szervezeteivel együttmû-
ködve egy Kárpát-medencei környezeti tudásbázist és in-
formációs platformot hoz létre és tart fenn a környezet- és
természetvédelemmel, környezetgazdálkodással, határ
menti projektekkel kapcsolatos információk és tapasztala-
tok megosztása céljából (Magyar-magyar Zöld Program);

k) segíti és ösztönzi – a Stratégiai fõosztállyal és a Kör-
nyezetfejlesztési fõosztállyal együttmûködve – a magyar
környezet- és vízipar külföldi szakkiállításokon történõ
részvételét, külpiaci megjelenését, illetve a külföldi befek-
tetéseket, programok, partnerségi (PPP) modellek kidol-
gozását és megvalósítását;

l) kapcsolatot tart innovációs üzleti tanácsokkal;
m) elõsegíti – a Stratégiai fõosztállyal és a Környezet-

fejlesztési fõosztállyal együttmûködve – a környezetipari
külgazdasági program (KEXPORT) végrehajtását és en-
nek keretében együttmûködik az illetékes minisztériu-
mokkal és más kormányzati szervekkel, valamint szakmai
szövetségekkel.”

17. §

(1) A Szabályzat 1–3. számú melléklete helyébe jelen
módosító szabályzat 1–3. számú melléklete lép.

(2) A Szabályzat 6. számú melléklete helyébe jelen mó-
dosító szabályzat 4. számú melléklete lép.

(3) A Szabályzat 7. számú melléklete helyébe a jelen
szabályzat 5. számú melléklete lép.

(4) A Szabályzat 9. számú melléklete helyébe a jelen
szabályzat 6. számú melléklete lép.

1. számú melléklet
a módosító szabályzathoz

[1. számú melléklet]

„A Minisztérium létszámkerete

A miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egységek: 9
A kabinetfõnök irányítása alá tartozó szervezeti egysé-

gek: 118
Az államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egysé-

gek: 11
A koordinációs és jogi szakállamtitkár irányítása alá tar-

tozó szervezeti egységek: 87
A környezetgazdasági szakállamtitkár irányítása alá tar-

tozó szervezeti egységek: 54
A természet- és környezetmegõrzési szakállamtitkár

irányítása alá tartozó szervezeti egységek: 72
A vízügyi szakállamtitkár irányítása alá tartozó szerve-

zeti egységek: 51”

2. számú melléklet
a módosító szabályzathoz

[2. számú melléklet]

„Fõosztályok, ahol osztályt nem vezetõ
fõosztályvezetõ-helyettes mûködhet

Kommunikációs és humánpolitikai fõosztály
Stratégiai fõosztály
Közigazgatási és jogi fõosztály
Európai közösségi jogi és koordinációs fõosztály
Környezetkutatási, oktatási és informatikai koordiná-

ciós fõosztály
Költségvetési fõosztály
Környezetgazdasági fõosztály
Környezetfejlesztési fõosztály
Vízgyûjtõgazdálkodási és vízvédelmi fõosztály”

3. számú melléklet
a módosító szabályzathoz

[3. számú melléklet]

„A miniszter hatáskörébe tartozó egyes ügyek
kiadmányozási rendje

I. A miniszter által átruházott jogkörben, a miniszter ne-
vében eljárva a természet- és környezetmegõrzési szakál-
lamtitkár kiadmányozza az alábbi
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1. egyetértési jogkörben hozott döntéseket:

a) állami tulajdonban lévõ, a Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelõ Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) nyilvántartásában
védett természeti területként, illetve Natura 2000 terület-
ként nyilvántartott ingatlan értékesítése [az állami vagyon-
nal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Kr.) 25. § (5) bekezdés];

b) állami tulajdonban lévõ, az MNV Zrt. nyilvántartá-
sában védett természeti területként, illetve Natura 2000 te-
rületként nyilvántartott ingatlan vagyonkezelésbe adása
[Kr. 8. § (4) bekezdés];

c) állami tulajdonban lévõ, az MNV Zrt. nyilvántartá-
sában védett természeti területként, illetve Natura 2000 te-
rületként nyilvántartott ingatlan tulajdonjogának ingyenes
átruházása [az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tör-
vény (a továbbiakban: Vagyon tv.) 37. § (1) bekezdés; a
természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény
(a továbbiakban: Tvt. 68. § (7) bekezdés, Kr. 25. § (5) be-
kezdés];

d) állami tulajdonban lévõ védett természeti terület vé-
dett természeti területtel történõ cseréje vagy törvényben
meghatározott elidegenítése [Vagyon tv. 37. § (1) bekez-
dés, Tvt. 68. § (7) bekezdés, Kr. 51. § (4) bekezdés];

e) az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996. évi
LIV. törvény (a továbbiakban: Evt.) 17. § (2) bekezdés
i) pontjában, illetve (3) bekezdésében felsorolt erdõk erdõ-
tervének megállapítása [Evt. 24. § (4) bekezdés];

f) társult vadászati jog esetén a Magyar Államot tulaj-
donjoga alapján megilletõ vadászati jog hasznosításával
kapcsolatos jognyilatkozat megtétele védett természeti te-
rület esetén [a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, vala-
mint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továb-
biakban: Vtv.) 11. §-a (3) bekezdés];

g) védett természeti területekre vonatkozó vadgazdál-
kodási terv kiadása [Vtv. 42. § (3) bekezdés];

h) a vízügyi szakállamtitkár véleményének kikérésével
védett természeti, illetve Natura 2000 területen lévõ halá-
szati vízterületen a Magyar Államot megilletõ halászati
jog gyakorlásával kapcsolatos jognyilatkozat tétele [a ha-
lászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény
(a továbbiakban: Htv.) 10. §];

i) a vízügyi szakállamtitkár véleményének kikérésével
védett természeti, illetve Natura 2000 területen lévõ halá-
szati vízterületen a Magyar Államot megilletõ halászati
jog haszonbérbe adására vonatkozó pályázat elbírálása
[a Htv. végrehajtásának egyes szabályairól szóló 78/1997.
(XI. 4.) FM rendelet 6. § (1) bekezdés];

2. hozzájárulási jogkörben hozott döntéseket:

a) az állam tulajdonában lévõ és az Evt. hatálybalépé-
sekor mûvelés alól kivettként nyilvántartott terület erdõ
mûvelési ágba vonása [Evt. 73. § (2) bekezdés c) pont];

b) önkormányzati tulajdonban lévõ védett természeti
területek és értékek vagyonkezelõi jogának átruházása

[a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
80/A. § (7) bekezdés];

c) a védett természeti területek védettségi szintjének
helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény (a továb-
biakban: Vszt.) hatálya alá tartozó, tájidegen fafajú, mes-
terséges vagy rontott erdõk, továbbá fokozott védettség
alatt nem álló növény- és állatfaj élõhelyéül szolgáló szán-
tó, kert, szõlõ és gyümölcsös mûvelési ágú, továbbá – el-
helyezkedésénél fogva – csekélyebb jelentõségû termé-
szeti értékkel rendelkezõ földterületek kisajátításának
mellõzése [Vszt. 4. § (2) bekezdés];

d) a Vszt. hatálya alá tartozó olyan földterület kisajátí-
tásának mellõzése, amelynek védettsége a kisajátítás kez-
deményezésének idõpontjában megszûnt, vagy védelmi
igénye olyan szintre csökkent, amelyre tekintettel a kisajá-
títás a Vszt. hatálybalépésének idõpontjában nem lett
volna indokolt [Vszt. 4. § (3) bekezdés];

3. véleményezési jogkörben hozott döntéseket:

– a körzeti erdõterv megállapítása [Evt. 24. § (4) bekez-
dés];

4. engedélyezési jogkörben hozott döntéseket:

– önkormányzati tulajdonba került védett természeti te-
rület elidegenítése, kezelõi vagy használati jogának átadá-
sa [egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkor-
mányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII.
törvény 7. §-a (4) bekezdés];

5. egyéb jogkörben hozott döntéseket:

a) a jogi és koordinációs szakállamtitkár véleményé-
nek kikérésével a természetvédelmi oltalom alatt álló terü-
letek értékesítése esetén az elõvásárlási jog gyakorlása [a
csõdeljárásról és a felszámolási eljárásáról szóló 1991. évi
XLIX. törvény 49/C. § (1) és (2) bekezdés];

b) önkormányzat tulajdonába került védett természeti
terület elidegenítése esetén az önkormányzatokat megelõ-
zõ elõvásárlási jog gyakorlása [egyes állami tulajdonban
lévõ vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásá-
ról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (3) bekezdés].

II. A miniszter által átruházott jogkörben, a miniszter
nevében eljárva a vízügyi szakállamtitkár kiadmányozza
az alábbi, egyetértési jogkörben hozott döntéseket:

a) a nem védett természeti, illetve Natura 2000 terüle-
ten lévõ halászati vízterületen a Magyar Államot megilletõ
halászati jog gyakorlásával kapcsolatos jognyilatkozat té-
tele [a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI.
törvény 10. §];

b) a nem védett természeti, illetve Natura 2000 terüle-
ten lévõ halászati vízterületen a Magyar Államot megilletõ
halászati jog haszonbérbe adására vonatkozó pályázat el-
bírálása [a Htv. végrehajtásának egyes szabályairól szóló
78/1997. (XI. 4.) FM rendelet 6. § (1) bekezdés].
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III. A miniszter által átruházott jogkörben, a miniszter
nevében eljárva a koordinációs és jogi szakállamtitkár ki-
admányozza:

– a költségvetési szerv alapításához, megszüntetésé-
hez, az alapító okirat módosításához a pénzügyminiszter
egyetértésének megszerzése iránti megkereséseket [Áht.
88. § (2) bekezdés, illetve Ámr. 10. § (3) bekezdés].

IV. A miniszter által átruházott jogkörben, a miniszter
nevében eljárva – az államtitkár ellenjegyzésével – a kabi-
netfõnök kiadmányozza az alábbi ügyekben keletkezett
intézkedéseket:

a) a költségvetési szerv felújítási elõirányzatának csök-
kentése a mûködési költségvetés javára [Áht. 24. §
(4) bekezdés];

b) az ágazathoz, illetve fejezethez tartozó költségvetési
elõirányzatok tervezésének és az azt megalapozó koncep-
ciók kidolgozásának szervezése és összehangolása [Ámr.
21. § (3) bekezdése];

c) az intézmények felújítási elõirányzata felújítási ter-
vének és módosításainak jóváhagyása [Ámr. 63. § (3) be-
kezdés];

d) az intézmények költségvetési javaslatainak összeál-
lításához szükséges tervezési követelmények és a feladat-
ellátásban megvalósítandó változások és azok feltételei-
nek meghatározása [Ámr. 25. §].

V. A miniszter által átruházott jogkörben, a miniszter
nevében eljárva a Költségvetési fõosztály fõosztályveze-
tõje kiadmányozza az alábbi ügyekben keletkezett intéz-
kedéseket:

a) a költségvetési szervek bevonásával a költségvetési
javaslat véglegezése [Ámr. 27. § (6) bekezdés];

b) a fejezeti kezelésû elõirányzatok egyes jogcímcso-
portjain vagy annak jogcímein belül az elõirányzat-cso-
portok, illetve a kiemelt elõirányzatok között év közbeni
átcsoportosítás [Áht. 24. § (5) bekezdés];

c) az intézmény házipénztárába befolyt összeg kész-
pénzben tartására az Ámr.-ben meghatározott forint érték-
határ felemelésének engedélyezése [Ámr. 133. § (6) be-
kezdés];

d) a fejezethez tartozó költségvetési szerveknek gazdál-
kodó szervezet alapítására történõ meghatalmazása kezde-
ményezésének véleményezése [Kr. 6. § (2) bekezdés];

e) a fejezethez tartozó költségvetési szerv által gazdál-
kodó szervezet alapítása vagy általa a Vagyon tv. alapján a
tulajdonosi jogok gyakorlása esetén állami vagyon nem
pénzbeli hozzájárulásként való szolgáltatásához, vagy
más módon a gazdálkodó szervezet tulajdonába adásához
a jóváhagyás kezdeményezésének véleményezése [Kr. 6. §
(2) és (4) bekezdés];

f) a fejezethez tartozó költségvetési szervvel kötött va-
gyonkezelési szerzõdéshez, a vagyonkezelési szerzõdés
rendes felmondással történõ megszüntetéséhez, az állami
vagyon értékesítéséhez szükséges egyetértés [Kr. 8. §
(3) bekezdés, 12. § (6) bekezdés, 25. § (4) bekezdés];

g) a fejezethez tartozó költségvetési szerv Kr.
53. §-ának (1)–(3) bekezdése szerinti elõzetes jóváhagyás
iránti kérelméhez egyetértés [Kr. 53. §. (4) bekezdés];

h) a Vagyon tv. hatálybalépésekor hatályos vagyonke-
zelési szerzõdéssel kapcsolatos döntés meghozatalához
egyetértés [Kr. 54. §. (6) bekezdés];

i) az állami vagyon értékesítésébõl származó bevétel
tekintetében a visszahagyási kérelem benyújtása [Ámr.
63/B. § (2) bekezdés];

j) a fejezethez tartozó költségvetési szerveknél az elõ-
irányzat-felhasználási keretszámla megnyitása, illetve
megszüntetése iránti intézkedés [Ámr. 99. § (2) bekezdés];

k) a fejezethez tartozó költségvetési szerveknél az elõ-
irányzat-felhasználási keretszámla, a fedezetbiztosítási
számla, a célelszámolási forintszámla, a központi beruhá-
zások elõirányzat-felhasználási keretszámla, a feladatfi-
nanszírozási elõirányzat-felhasználási keretszámla, a
kincstári kártyafedezeti számla és a devizaszámla megnyi-
tása, illetve megszüntetése iránti intézkedés [Ámr. 99. §
(3) bekezdés];

l) a fejezethez tartozó költségvetési szerveknél a költ-
ségvetési szerv költségvetésén kívüli pénzeszközök keze-
lésére szolgáló letéti számla megnyitása, illetve megszün-
tetése iránti intézkedés [Ámr. 99. § (4) bekezdés];

m) a fejezethez tartozó költségvetési szervek részére az
évközi és az éves beszámolók, valamint az egyéb adatszol-
gáltatások beküldési határidejének meghatározása, a felül-
vizsgálat idõpontjának kitûzése [Ámr. 149. § (2) bekezdés
a) pont];

n) a fejezethez tartozó költségvetési szervek részére az
éves költségvetési beszámoló szöveges indokolása részle-
tes – a szakmai feladatok és a költségvetés teljesítésére vo-
natkozó – tartalmi és formai követelményeinek meghatá-
rozása [Ámr. 149. § (2) bekezdés b) pont];

o) a fejezethez tartozó költségvetési szervek részére a
FEUVE rendszer mûködése értékelésének, valamint az
éves költségvetési beszámolóval együttesen történõ felter-
jesztésének elõírása [Ámr. 149. § (2) bekezdés c) pont];

q) a központilag elõírt nyomtatványokon túl a költség-
vetési beszámoló összeállításához szükséges a számszaki
és szöveges beszámolók – felügyeleti hatáskörben elren-
delt – további mellékletét képezõ adatszolgáltatás ûrlapjai-
nak megküldése a fejezethez tartozó költségvetési szervek
részére [Ámr. 149. § (2) bekezdés d) pont].”

4. számú melléklet
a módosító szabályzathoz

[6. számú melléklet]

A politikai tanácsadók, fõtanácsadók számáról
és munkakörérõl

1. A Minisztériumban legfeljebb 12 fõ politikai tanács-
adó vagy fõtanácsadó alkalmazható a miniszteri kabinet-
ben.
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2. A politikai tanácsadók, fõtanácsadók munkakörei:

a) a miniszter megbízása alapján képviseli a Miniszté-
riumot tanácskozásokon és rendezvényeken. A tevékeny-
sége által megkívánt körben kapcsolatot tart a Miniszterel-
nöki Kabinetirodával és más minisztériumok kabinetfõnö-
keivel;

b) feladata az ágazatközi együttmûködés elõsegítése és
figyelemmel kísérése;

c) részt vesz a társadalmi szervezetekkel való kapcso-
lattartás koordinálásában;

d) részt vesz a Minisztérium által nyújtott támogatások
szakmai elõkészítésében;

e) koordinálja a miniszter által irányított költségvetési
szervezetekkel történõ kapcsolattartást. A miniszter és ka-
binetfõnök eseti felkérése alapján segíti ezen szervezetek
munkáját és szakmai tevékenységét,

f) ellátja a miniszter által kiadott feladatokat.

5. számú melléklet
a módosító szabályzathoz

[7. számú melléklet]

„Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó
munkakörök

Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl
szóló 2007. évi CLII. törvény 4. §-ának a) pontja alapján
az egyes szervezeti egységek vagyonnyilatkozat-tételi kö-
telezettséggel járó munkakörei:

Miniszter, illetve a kabinetfõnök irányítása alá tartozó
szervezeti egységek

Ellenõrzési fõosztály
– valamennyi munkakör
Miniszteri kabinet
– valamennyi munkakör
Miniszteri titkárság
– valamennyi munkakör
Stratégiai fõosztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk munkakörei
Kommunikációs és humánpolitikai fõosztály Sajtóosz-

tály és Társadalmi kapcsolatok osztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk, a pénzeszközök felhasználására, a gazdál-
kodás ellenõrzésére jogosító munkakörök

Kommunikációs és humánpolitikai fõosztály Humánpo-
litikai osztály

– valamennyi munkakör
Költségvetési fõosztály Fejezeti költségvetési osztály,

valamint Pénzügyi és számviteli osztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk, a pénzeszközök felhasználására, a gazdál-
kodás ellenõrzésére jogosító munkakörök

Költségvetési fõosztály Vagyongazdálkodási és vagyon-
kezelési osztály

– valamennyi munkakör

Államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egység
Államtitkári titkárság
– valamennyi munkakör

Koordinációs és jogi szakállamtitkár irányítása alá
tartozó szervezeti egységek

Koordinációs és jogi szakállamtitkári titkárság
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködök munkakörei
Közigazgatás és jogi fõosztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk
Európai közösségi jogi és koordinációs fõosztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk, a pénzeszközök felhasználására, a gazdál-
kodás ellenõrzésére jogosító munkakörök

Környezetkutatási, oktatási és informatikai koordiná-
ciós fõosztály

– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban
közremûködõk, a pénzeszközök felhasználására, a gazdál-
kodás ellenõrzésére jogosító munkakörök

Környezetgazdasági szakállamtitkár irányítása alá
tartozó szervezeti egységek

Környezetgazdasági szakállamtitkári titkárság
– munkaköri leírás alapján a pénzeszközök felhaszná-

lására, a gazdálkodás ellenõrzésére jogosító munkakörök
Környezetgazdasági fõosztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk, a pénzeszközök felhasználására, a gazdál-
kodás ellenõrzésére jogosító munkakörök

Környezetfejlesztési fõosztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk, a pénzeszközök felhasználására, a gazdál-
kodás ellenõrzésére jogosító munkakörök

Természet- és környezetmegõrzési szakállamtitkár irá-
nyítása alá tartozó szervezeti egységek

Természet- és környezetmegõrzési szakállamtitkári tit-
kárság

– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban
közremûködõk munkakörei

Természetmegõrzési fõosztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk munkakörei, a pénzeszközök felhasználá-
sára, a gazdálkodás ellenõrzésére jogosító munkakörök

Nemzeti parki és tájvédelmi fõosztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk munkakörei
Környezetmegõrzési fõosztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk munkakörei
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Vízügyi szakállamtitkár irányítása alá tartozó szerve-
zeti egységek

Vízügyi szakállamtitkári titkárság
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk munkakörei
Víz- és környezeti kárelhárítási fõosztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk, a pénzeszközök felhasználására, a gazdál-
kodás ellenõrzésére jogosító munkakörök

Vízgyûjtõgazdálkodási és vízvédelmi fõosztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk, a pénzeszközök felhasználására, a gazdál-
kodás ellenõrzésére jogosító munkakörök

Vízgazdálkodási fõosztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk, a pénzeszközök felhasználására, a gazdál-
kodás ellenõrzésére jogosító munkakörök”

6. számú melléklet
a módosító szabályzathoz

[9. számú melléklet]

„A Minisztérium ellenõrzési nyomvonala

Az ellenõrzési nyomvonal jelentõsége a Minisztérium
mûködésében

Az ellenõrzési nyomvonal a folyamatokra vonatkozó
egyes tevékenységeket, a tevékenységek jogi alapját, fele-
lõsét, ellenõrzését, nyomon követését, a kapcsolódó
dokumentumokat öleli fel:

– a Minisztérium mûködésének, egyes tevékenységei-
nek egymásra épülõ eljárásrendjeit egységes folyamatként
mutatja, teljes egészében tartalmazza az ellenõrzési
pontok (típusok) összességét;

– kialakításával a Minisztériumra jellemzõ valamennyi
tevékenység, valamennyi „szereplõ”, funkció együttes
koordinálására kerül sor;

– valamennyi résztvevõ számára írott és átlátható for-
mában válik (követendõ eljárásként) feladattá az eljárások
és módszerek betartása, miközben a referenciák, doku-
mentumtípusok és maguk az eljárások is standardizáltakká
válnak;

– megmutatja a Minisztérium folyamatba épített ellen-
õrzési rendszerének hiányosságait, így felgyorsítja a pénz-
ügyi irányítás folyamatainak megfelelõ átalakítását, és a
mûködtetés színvonalának, a nyújtott szolgáltatások
értéknövekedését segíti elõ.

A felelõsségi szintek terén:

– az ellenõrzési nyomvonal egy standardot jelent, eljá-
rások együttesét, amelyek alapján meghatározhatók vala-
mennyi folyamatban a felelõsök, ellenõrzési pontok,

– az ellenõrzési nyomvonal segítségével könnyen és
gyorsan azonosítható a hibás mûködés, a hozzá tartozó
felelõs,

– megmutatja, hogy a teljes folyamat minõsége az
egyes résztevékenységekért felelõs közremûködõkön is
múlik.

Az ellenõrzési nyomvonal kialakításánál alkalmazott
tevékenységcsoportok meghatározása

Az ellenõrzési nyomvonal kialakításánál, modelljének
felépítésénél alapkövetelmény olyan tevékenységcsopor-
tok kialakítása, melyek több elemi tevékenységet
összefoglalóan képesek leírni.

Az egyes gazdasági eseményekkel kapcsolatos ellenõr-
zési nyomvonal kialakításának gyakorlati megvalósítása a
tervezés, végrehajtás és beszámolás folyamataihoz igazo-
dóan határozza meg azokat a folyamatokat, melyek a
rendszer alapjául szolgálnak.
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A tervezésre vonatkozó FEUVE rendszer és ellenõrzési nyomvonal

Ssz. A folyamat lépései Hivatkozás Dokumentum Feladatgazda Ellenõrzõ Ellenõrzési mód

1. Költségvetési
koncepció készí-
tés

Áht., Ámr., PM
irányelv

kalkulációk Költségvetési fõ-
osztály vezetõje

kabinetfõnök felülvizsgálat
– vezetõi ellen-
õrzés

2. Források felosz-
tása

jogszabályok,
belsõ szabályza-
tok

belsõ kalkulá-
ciók

Költségvetési fõ-
osztály vezetõje

kabinetfõnök felülvizsgálat
– vezetõi ellen-
õrzés

3. Költségvetési ja-
vaslat elkészítése

jogszabályok,
belsõ szabályza-
tok

belsõ kalkulá-
ciók, szabályza-
tok elõzõ évi tel-
jesítések

Költségvetési fõ-
osztály vezetõje

kabinetfõnök felülvizsgálat
– vezetõi ellen-
õrzés

4. Költségvetési ja-
vaslat elfogadása

jogszabályok javaslat teljes
anyaga

miniszter miniszter felülvizsgálat jó-
váhagyással

Rövidítések jegyzéke:
Áht. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
Ámr. az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet



A végrehajtásra vonatkozó FEUVE rendszer és ellenõrzési nyomvonal

Ssz. A folyamat lépései Hivatkozás Dokumentum Feladatgazda Ellenõrzõ Ellenõrzési mód

1. Rendszeres és
nem rendszeres
személyi juttatá-
sok folyósításá-
nak elõkészítése

Áht., Ámr., Ktv.,
Mt., belsõ szabá-
lyozások

kinevezési okirat Költségvetési fõ-
osztály vezetõje

kabinetfõnök felülvizsgálat
– vezetõi ellen-
õrzés

2. Megbízásokkal
kapcsolatos fel-
adatok

Áht., Ámr. megbízási szer-
zõdés

Költségvetési fõ-
osztály vezetõje

kabinetfõnök felülvizsgálat
– vezetõi ellen-
õrzés

3. Dologi jellegû
kiadások teljesí-
tése

jogszabályok,
belsõ szabályza-
tok

megrendelés
szerzõdés

Költségvetési fõ-
osztály vezetõje

kabinetfõnök felülvizsgálat
– vezetõi ellen-
õrzés

4. Közbeszerzések
lebonyolítása

jogszabályok,
belsõ szabályza-
tok

teljes iratanyag Költségvetési fõ-
osztály vezetõje

kabinetfõnök felülvizsgálat
– vezetõi ellen-
õrzés

5. Beruházások,
felújítások lebo-
nyolítása

jogszabályok,
belsõ szabályza-
tok

teljes iratanyag Költségvetési fõ-
osztály vezetõje

kabinetfõnök felülvizsgálat
– vezetõi ellen-
õrzés

6. Vagyongazdál-
kodással össze-
függõ feladatok
elvégzése

jogszabályok,
belsõ szabályza-
tok

teljes iratanyag
és analitika

Költségvetési fõ-
osztály vezetõje

kabinetfõnök munkafolyamat-
ba épített vezetõi
ellenõrzés

7. Vagyonnyilván-
tartással össze-
függõ feladatok

jogszabályok,
belsõ szabályza-
tok
KVI útmutatók

teljes iratanyag
és analitika

Költségvetési fõ-
osztály vezetõje

kabinetfõnök munkafolyamat-
ba épített vezetõi
ellenõrzés

8. Kötelezettség-
vállalás, utalvá-
nyozás,
érvényesítés sza-
bályainak betar-
tása

jogszabályok,
belsõ szabályza-
tok

teljes iratanyag
és analitika

Költségvetési fõ-
osztály vezetõje

kabinetfõnök munkafolyamat-
ba épített vezetõi
ellenõrzés

9. Kötelezettség-
vállalás nyilván-
tartása

jogszabályok,
belsõ szabályza-
tok

alapbizonylatok Költségvetési fõ-
osztály vezetõje

kabinetfõnök munkafolyamat-
ba épített vezetõi
ellenõrzés

10. Könyvelés,
számviteli tevé-
kenység

jogszabályok,
belsõ szabályza-
tok (számviteli
politika)

alapbizonylatok Költségvetési fõ-
osztály vezetõje

kabinetfõnök munkafolyamat-
ba épített vezetõi
ellenõrzés

11. Banki pénzügyi
tevékenység

jogszabályok,
belsõ szabályza-
tok (pénzkezelé-
si szabályzat)

alapbizonylatok,
bevallások

Költségvetési fõ-
osztály vezetõje

kabinetfõnök munkafolyamat-
ba épített vezetõi
ellenõrzés

12. Pénztári tevé-
kenység

jogszabályok,
belsõ szabályza-
tok (pénzkezelé-
si szabályzat)

alapbizonylatok Költségvetési fõ-
osztály vezetõje

kabinetfõnök munkafolyamat-
ba épített vezetõi
ellenõrzés
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13. Pénzügyi (pénz-
tári) tevékenység
és a könyvvitel
kapcsolata,
egyeztetések el-
végzése

jogszabályok,
belsõ szabályza-
tok (ügyrend)

alapbizonylatok,
könyvelési nap-
lók, analitikus
nyilvántartások

Költségvetési fõ-
osztály vezetõje

kabinetfõnök munkafolyamat-
ba épített vezetõi
ellenõrzés

14. Bérszámfejtés és
TB ügyintézés

jogszabályok,
belsõ szabályza-
tok

alapbizonylatok,
bevallások

Költségvetési fõ-
osztály vezetõje

kabinetfõnök munkafolyamat-
ba épített vezetõi
ellenõrzés

15. Bérszámfejtés és
könyvelés kap-
csolata, egyezte-
tések elvégzése

belsõ szabályza-
tok (ügyrend)

alapbizonylatok,
bérfeladás, köny-
velési naplók

Költségvetési fõ-
osztály vezetõje

kabinetfõnök munkafolyamat-
ba épített vezetõi
ellenõrzés

16. Személyügyi
ügyintézés

jogszabályok,
belsõ szabályza-
tok

alapbizonylatok Kommunikációs
és humánpoliti-
kai fõosztály ve-
zetõje

kabinetfõnök munkafolyamat-
ba épített vezetõi
ellenõrzés

Rövidítések jegyzéke:

Áht. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
Ámr. az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
Ktv. a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
Mt. a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény

A beszámolásra vonatkozó FEUVE rendszer és ellenõrzési nyomvonala

Ssz. A folyamat lépései Hivatkozás Dokumentum Feladatgazda Ellenõrzõ Ellenõrzési mód

1. Fõkönyvi kivo-
nat egyeztetése

jogszabályok,
belsõ szabályza-
tok (számviteli
politika, ügy-
rend)

könyvelési nap-
lók, alapbizony-
latok

Költségvetési fõ-
osztály vezetõje

kabinetfõnök munkafolyamat-
ba épített vezetõi
ellenõrzés

2. Leltározás,
egyeztetés, leltár
jóváhagyása

jogszabályok,
belsõ szabályza-
tok (leltározási)

analitikák listái,
leltározás bi-
zonylatai

Költségvetési fõ-
osztály vezetõje

kabinetfõnök munkafolyamat-
ba épített vezetõi
ellenõrzés

3. Könyvviteli mér-
leg összeállítása,
jóváhagyása

jogszabályok,
belsõ szabályza-
tok (számviteli
politika, ügy-
rend)

fõkönyvi kivo-
nat, leltár, mér-
leg

Költségvetési fõ-
osztály vezetõje

kabinetfõnök munkafolyamat-
ba épített vezetõi
ellenõrzés

4. Pénzforgalmi je-
lentés összeállí-
tása

jogszabályok,
belsõ szabályza-
tok (számviteli
politika, ügy-
rend)

fõkönyvi kivo-
nat, pénzforgal-
mi jelentés

Költségvetési fõ-
osztály vezetõje

kabinetfõnök munkafolyamat-
ba épített vezetõi
ellenõrzés

5. A pénzforgalmi
jelentés tájékoz-
tató adatai

jogszabályok,
belsõ szabályza-
tok

fõkönyvi kivo-
nat, bevallások,
analitikák

Költségvetési fõ-
osztály vezetõje

kabinetfõnök munkafolyamat-
ba épített vezetõi
ellenõrzés
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6. Kiegészítõ mel-
lékletek összeál-
lítása

jogszabályok,
belsõ szabályza-
tok

teljes iratanyag,
analitikák, fõ-
könyvi kivonat

Költségvetési fõ-
osztály vezetõje

kabinetfõnök munkafolyamat-
ba épített vezetõi
ellenõrzés

7. A beszámoló
szöveges indok-
lásának összeál-
lítása

jogszabályok,
belsõ szabályza-
tok felügyeleti
irányelvek

teljes beszámoló Költségvetési fõ-
osztály vezetõje

kabinetfõnök munkafolyamat-
ba épített vezetõi
ellenõrzés

8. A beszámoló jó-
váhagyása

jogszabályok,
belsõ szabályza-
tok felügyeleti
irányelvek

teljes beszámoló
és szöveges in-
doklás

Költségvetési fõ-
osztály vezetõje

miniszter a beszámoló jó-
váhagyása

2008/84. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5187

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács
2008. március 14-i és 28-i üléseirõl

Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács (a továbbiakban
OÉT) március 14-i ülésén a munkavállalói oldal részérõl
napirend elõtt az alábbiak hangzottak el.

– Az Alkotmánybíróság 2008. június 30-i hatállyal meg-
semmisítette a Munka Törvénykönyvének az ipari és ke-
reskedelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló
1/1990. (VIII. 21.) IKM rendelet negyedik szakaszát és an-
nak mellékletét, amely az egészségre ártalmas munkakör-
ben foglalkoztatottak jogait biztosította például a vegyipar-
ban és a kohászatban. A döntés indokolása szerint a június
30-i határidõ megjelölésével az Alkotmánybíróság megfe-
lelõ idõt kívánt biztosítani a jogalkotónak az alkotmányos
szabályozás kialakításához az érintett területeken. A mun-
kavállalói oldal úgy látja, hogy ennek a lehetõségnek a
megragadása társadalmi érdek, és erre tekintettel kérte a
kormányzati oldalt, tegyen lépéseket a megfelelõ jogi sza-
bályozás érdekében.

– A munkavállalói oldal elfogadhatatlannak minõsítette,
hogy a bíróság elõtti munkaügyi vitákban fizetendõ per-
költség viselésével kapcsolatos, 2007 decemberében elfo-
gadott jogi szabályozásról az OÉT-ben nem történt elõze-
tes egyeztetés. Az oldal álláspontja szerint a hazai munka-
ügyi bíróságok kormányzati oldal által jelzett túlterheltsé-
ge is csak relatív lehet, mivel a munkavállalók közül ha-
zánkban csupán az uniós átlag ötöde fordul munkaügyi bí-
rósághoz munkajogi sérelmeinek orvoslásáért. A kialakult
helyzet a munkavállalói oldal számára elfogadhatatlan a
munkavállalók súlyos kiszolgáltatottsága miatt, ezért az
ügyben tett korábbi lépéseit kiegészítve az oldal ezúton is
kezdeményezte, hogy sürgõsen kezdõdjön tripartit tárgya-
lás a helyzet érdemi módosítása céljából.

A kormányzati oldal javasolta, hogy szakértõi bizottság-
ban folytatódjanak az egyeztetések.

Az OÉT a március 14-i plenáris ülésre benyújtott elõter-
jesztéseket – a kialakult vitára való tekintettel – már-
cius 28-án ismét napirendre tûzte.

1. Az OÉT az elsõ napirendi pontban szereplõ „Elõter-
jesztés a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét
érintõ törvények módosításáról” címû anyagot tárgyalta. A
kormányzati oldal elõterjesztésében szóban is összefoglal-
ta az írásos dokumentum fõbb elemeit, ismertette a törvé-
nyek módosításának szükségességét (egységesítés).

A munkavállalói oldal a kormányzati oldal elõterjeszté-
sét elfogadta. Kiegészítésül annak tisztázását igényelte,
hogy mi a jogszabály-elõkészítõk szándéka azokra az ese-
tekre nézve, ha a kedvezmények megítélése után követke-
zik be súlyos jogsértés a munkáltatónál. Az oldal álláspont-
ja szerint az ilyen helyzetekre vonatkozóan elõ kell írni a
támogatások visszafizetésének kötelezettségét.

A munkáltatói oldal kifejtette, hogy a munkaügyi szabá-
lyok egységesítésének szándékával egyetért, de a szigorí-
tást nem támogatja. A feketegazdaság elleni küzdelem a
munkáltatói oldalnak is érdeke, a többi jogsértéssel kap-
csolatos elõírást azonban túl szigorúnak találja, megítélése
szerint azok nem életszerû elvárásokat tükröznek. Állás-
pontja szerint a tervezet – további egyeztetést követõen –
átdolgozásra szorul, ezért azt jelenlegi formájában nem tá-
mogatja.

A 2008. március 28-i ülésen hozott döntés értelmében az
OÉT eseti bizottságot hoz létre a téma további tárgyalására, a
részletek kidolgozására. A Kormány ezért a törvényjavaslatot
az Országgyûlés tavaszi ülésszakán nem nyújtja be.

2. a) Elõterjesztés a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997.
évi CLV. törvény, valamint egyéb fogyasztóvédelmi ren-
delkezéseket tartalmazó törvények módosításáról

A kormányzati oldal – az elõterjesztést szóban kiegészít-
ve – ismertette, hogy a fogyasztóvédelmi törvény, valamint
a fogyasztóvédelmi rendelkezéseket tartalmazó törvények
módosításának indoka az uniós irányelvekben foglalt sza-
bályozás átvezetése a magyar jogrendszerbe (fogyasztóvé-
delmi kormányhatározatban foglaltak szerint).



Az elõterjesztõ szóbeli kiegészítésben felsorolásszerûen
kitért a leglényegesebb változtatásokra, módosításokra.

A munkavállalói oldal a kormányzati oldal elõterjeszté-
sét támogatta.

A munkáltatói oldal az elõterjesztést nem támogatta,
idõt kért egy, a tervezet egyes szakaszaira vonatkozó új ja-
vaslat elkészítésére.

A kormányzati oldal az észrevételekre reagálva – a
munkáltatói oldal javaslatát figyelembe véve – indítvá-
nyozta, hogy a témában szükséges további egyeztetések
szakbizottságban történjenek. Az OÉT plenáris ülése a ja-
vaslatot elfogadta.

2. b) A kormányzati oldal ismertette a Fogyasztóvédel-
mi Tanács létrehozásáról szóló elõterjesztést.

A munkavállalói oldal a kormányzati oldal elõterjesz-
tését támogatta, azzal a módosító javaslattal, hogy a Fo-
gyasztóvédelmi Tanács összetételét illetõen a munkáltatói
és a munkavállalói oldal szervezetenként, konföderáción-
ként 1-1 fõt delegálhasson a testületbe.

A munkáltatói oldal – a létrehozandó Tanács összeté-
telére vonatkozó módosításokkal – az elõterjesztést elfo-
gadta.

A kormányzati oldal a Fogyasztóvédelmi Tanács össze-
tételére vonatkozó módosító javaslatokra reagálva jelezte
aggályát, miszerint a javaslat elfogadása esetén olyan lét-
számúvá duzzadna a testület, amely ellehetetlenítené a ha-
tékony munkát. Ezzel indokolva kérte a szociális partnere-
ket, szíveskedjenek átgondolni a létszámra vonatkozó el-
képzeléseiket, s a Fogyasztóvédelmi Tanács hatékony
munkavégzése érdekében tekintsenek el javaslatuktól. Az
OÉT plenáris ülése végül abban állapodott meg, hogy az
OÉT munkavállalói és munkáltatói oldalát egy-egy fõ kép-
viseli, míg az országos gazdasági érdekképviseletek közül
– a munkáltatói oldallal történõ egyeztetést követõen – a
szociális és munkaügyi miniszter kér fel nyolc szervezetet
részvételre a Fogyasztóvédelmi Tanácsba.

3. Az OÉT Titkársága ismertette az Országos Érdek-
egyeztetõ Tanács 2008. I. félévi munkatervére vonatkozó
javaslatot.

A munkavállalói oldal az OÉT 2008. I. félévi munkater-
vét elfogadta, azzal a kitétellel, hogy kérte a kormányzati
oldalt: mindent tegyen meg annak érdekében, hogy a mun-
kaügyi perek költségtérítésének megszüntetését célzó na-
pirendi pont tárgyalására mielõbb, lehetõleg már május
hónapban sor kerüljön.

A munkáltatói oldal az elõterjesztést támogatta.

Az OÉT 2008. I. félévre vonatkozó munkatervét a mel-
lékletben foglaltak szerint fogadta el.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács
Titkársága

Melléklet

Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács
2008. I. félévi munkaterve

I.
Plenáris ülésre javasolt témák

Január

1. Jelentés a Nyugdíjbiztosítási Ellenõrzõ Testület
2007. évi tevékenységérõl

Elõterjesztõ: Nyugdíjbiztosítási Ellenõrzõ Testület

2. Elõterjesztés az egészségbiztosítási pénztárakról
szóló törvényjavaslat egyes végrehajtási rendeleteinek
koncepciójáról

Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Szociális Bizottság

3. Elõterjesztés az egyes egészségügyi tárgyú törvények
módosításáról (törvényjavaslat)

Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Szociális Bizottság

Február

Informális tanácsülés

Március

1. Elõterjesztés az adóterhek csökkentésére, a munka-
vállalás ösztönzésére kidolgozott javaslatokról (az „Új
Magyarország” program részét képezõ, az adókkal és a
foglalkoztatással kapcsolatos koncepció)

Elõterjesztõ: kormányzati oldal

2. Elõterjesztés a rendezett munkaügyi kapcsolatok kö-
vetelményét érintõ törvények módosításáról

Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Bér- és Kollektív Megállapodások Bizott-

sága, valamint a Munkajogi Bizottság együttes ülése

3. a) Elõterjesztés a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997.
évi CLV. törvény, valamint egyéb fogyasztóvédelmi ren-
delkezéseket tartalmazó törvények módosításáról

b) Elõterjesztés a Fogyasztóvédelmi Tanács létrehozá-
sáról

Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Gazdasági Bizottság

4. Javaslat az Országos Érdekegyeztetõ Tanács 2008.
I. félévi munkatervére

Elõterjesztõ: OÉT Titkársága

Április

1. Elõterjesztés az „Új Magyarország” c. program részét
képezõ, adókról szóló törvénytervezetrõl
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Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Gazdasági Bizottság

2. Elõterjesztés az „Új Magyarország” program részét
képezõ, foglalkoztatásról szóló törvénytervezetrõl

Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Munkaerõ-piaci Bizottság

3. Elõterjesztés az „Új Tulajdonosi Program” szakmai
tervezetrõl

Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Gazdasági Bizottság

4. Elõterjesztés az Új Polgári Törvénykönyv – munka
világát érintõ – tervezetérõl

Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Munkajogi Bizottság

5. Elõterjesztés az egyes társadalombiztosítási ellátá-
sokra vonatkozó szabályozásról

Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Szociális Bizottság

6. Elõterjesztés a Konvergencia-program végrehajtá-
sáról

Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Gazdasági Bizottság

7. Elõterjesztés az egészségbiztosítási pénztárakról és a
kötelezõ egészségbiztosítás természetbeni ellátásai igény-
bevételének rendjérõl szóló törvényhez kapcsolódó egyéb
törvények módosításáról

Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Szociális Bizottság

8. Elõterjesztés az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai
folyósításának és elszámolásának rendjérõl (törvény-
javaslat)

Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Szociális Bizottság

9. Elõterjesztés a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi
CXXIX. törvény módosításáról (törvényjavaslat)

Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Gazdasági Bizottság

10. Elõterjesztés a vegyiparban és más ágazatokban dol-
gozó munkavállalók munkavédelmének biztosításáról a
heti 36 órás munkaidõ eltörlését követõ helyzetben

Elõterjesztõ: munkavállalói oldal
Tárgyalja: Munkajogi Bizottság

11. Tájékoztató a Társadalmi Párbeszéd Központ (TPK)
2007. évi munkájáról

a) Tájékoztató az Ágazati Párbeszéd Bizottságok
2007. évi munkájáról

b) Tájékoztató a Munkaügyi és Döntõbírói Szolgálat
2007. évi munkájáról

Elõterjesztõ: TPK

12. Tájékoztató az Egyenlõ Bánásmód Hatóság
2007. évi tevékenységérõl

Elõterjesztõ: Egyenlõ Bánásmód Hatóság

Május

1. Elõterjesztés az Új Tulajdonosi Programról szóló tör-
vénytervezetrõl

Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Gazdasági Bizottság

2. Elõterjesztés a magán-nyugdíjpénztári járadékszabá-
lyozásról, illetve a kapcsolódó intézményi és egyéb kér-
désekrõl

Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Gazdasági Bizottság

3. Elõterjesztés a munkavállalók utazási kedvezményei-
nek visszaállításáról

Elõterjesztõ: munkavállalói oldal
Tárgyalja: Gazdasági Bizottság

Munkajogi Bizottság

4. Elõterjesztés a 2009–2012. év közötti idõszakról szó-
ló nemzeti munkavédelmi politikáról szóló OGY hatá-
rozatról

Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Munkavédelmi Bizottság

5. Tájékoztató a nemzetgazdaság 2007. évi munkavé-
delmi helyzetérõl a Kormány részére készített jelentésrõl

Elõterjesztõ: kormányzati oldal

6. Tájékoztató a munkavédelem országos programjáról
szóló 20/2001. (III. 30.) OGY határozat végrehajtásáról

Elõterjesztõ: kormányzati oldal

Június

1. Elõterjesztés az euróra való nemzeti átállási tervrõl
Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Gazdasági Bizottság

2. Elõterjesztés a munkaügyi perek tárgyi költségmen-
tességének megszüntetésébõl eredõ helyzet megoldására
irányuló javaslatokról

Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Munkajogi Bizottság

3. Tájékoztató a korkedvezményes nyugdíjrendszer
korszerûsítését szolgáló elõkészületek állásáról, az e célra
létrehozott munkacsoport tevékenységérõl

Elõterjesztõ: kormányzati oldal
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Tárgyalja: Szociális Bizottság
Munkavédelmi Bizottság

4. Elõterjesztés a szervezkedési szabadság jogának
megerõsítését célzó jogszabály-módosításról és egyéb in-
tézkedésrõl

Elõterjesztõ: munkavállalói oldal
Tárgyalja: Munkajogi Bizottság

5. Elõterjesztés a munkahelyi stressz kezelését szolgáló
megállapodásról

Elõterjesztõ: munkavállalói oldal
Tárgyalja: Munkajogi Bizottság

II.
További, bizottsági tárgyalásra javasolt témák

Január

Az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvényjavas-
lat egyes végrehajtási rendeleteinek koncepciója (Szo-
ciális Bizottság)

Elõterjesztés a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finan-
szírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.)
Korm. rendelet módosításáról (Szociális Bizottság)

Február

A Budapestbõl és Pest megyébõl álló térség négy terü-
letre történõ – a kötelezõ egészségbiztosítási pénztárakról
szóló törvényben foglaltak szerinti – felosztásának szabá-
lyairól szóló kormányrendelet tervezete (Szociális Bizott-
ság)

A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében tör-
ténõ kiküldetésérõl szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK
parlamenti és tanácsi irányelvvel kapcsolatos luxemburgi
bírósági ítéletek megvitatása, különös tekintettel a
Laval-ügyre (Munkajogi Bizottság)

A migráció területén tárgyalás alatt lévõ irányelvterve-
zetek (Munkajogi Bizottság)

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény módosításáról szóló, a KOMT számára
készült elõterjesztésbõl a Munka Törvénykönyvére vonat-
kozó rész (Munkajogi Bizottság)

Március

Elõterjesztés az „Új Magyarország” program részét ké-
pezõ, oktatásról szóló jogszabálytervezet koncepciójáról
(Szakképzési Bizottság)

Az elérési szabályokról szóló kormányrendelet koncep-
ciója (Szociális Bizottság)

A beutaló nélkül igénybe vehetõ szakellátások, a beuta-
lásra jogosult orvosok körének, a beutalási rend és a beuta-
lás szakmai szabályairól, valamint a betegút-szervezési
szabályzat kötelezõ tartalmi elemirõl szóló kormányrende-
let koncepciója (Szociális Bizottság)

Az egészségügyi szolgáltatóknak a tevékenységük
progresszivitási szintje szerinti besorolására vonatkozó
szabályokról szóló kormányrendelet koncepciója (Szociá-
lis Bizottság)

Elõterjesztés a kollektív szerzõdések bejelentésének és
nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004.
(I. 15.) FMM rendelet módosításáról – SZMM rendelet

(A kollektív szerzõdések elektronikus formában történõ
bejelentésének bemutatója és szakmai konzultációja)
(Bér- és Kollektív Megállapodások Bizottság)

Elõterjesztés a munkaerõ-piaci szolgáltatásokról, vala-
mint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról
szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet módosításáról –
SZMM rendelet (Munkaerõ-piaci Bizottság)

Elõterjesztés a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosításáról
[Benne: SZMM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szol-
gáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet módosí-
tásáról] (Munkavédelmi Bizottság)

Április

Elõterjesztés az „Üzletre Hangolva” program 2008. évi
végrehajtásáról (Gazdasági Bizottság)

Elõterjesztés a szakképzés megkezdésének és folytatá-
sának feltételeirõl, valamint a térségi integrált szakképzõ
központ tanácsadó testületérõl szóló 8/2006. (III. 23.) OM
rendelet módosításáról – SZMM rendelet (Szakképzési
Bizottság)

Alapkoncepció a fekete- és szürkefoglalkoztatás elleni
fellépésrõl (Gazdasági Bizottság)

Elõterjesztés a közfoglalkoztatási formák egységesíté-
sérõl – koncepció (Munkajogi Bizottság)

Elõterjesztés a munkavédelmi jellegû bírságok pályá-
zati, valamint információs célú felhasználásáról szóló
5/2002. (XI. 12.) FMM rendelet módosításáról (Munkavé-
delmi Bizottság)

Elõterjesztés a regionális képzõ központok feladatairól,
irányításáról, a Munkaerõpiaci Alap foglalkoztatási alap-
részén belül elkülönített képzési keret felhasználásáról,
valamint a regionális képzõ központok és a megyei (fõvá-
rosi) munkaügyi központok együttmûködésérõl szóló
23/2005. (XII. 26.) FMM rendelet módosításáról – SZMM
rendelet (Szakképzési Bizottság)

Elõterjesztés a megváltozott munkaképességû szemé-
lyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás
megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005.
(IX. 2.) FMM rendelet módosításáról – SZMM rendelet
(Esélyegyenlõségi Bizottság)
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Elõterjesztés az Egyenlõ Bánásmód Hatóságról és eljárá-
sának részletes szabályairól szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm.
rendelet módosításáról (Esélyegyenlõségi Bizottság)

Május

Elõterjesztés a rendezett munkaügyi kapcsolatok felté-
teleinek igazolására alkalmas iratokról szóló 1/2006.
(II. 2.) FMM rendelet módosításáról – SZMM rendelet
(Bér- és Kollektív Megállapodások Bizottság)

Elõterjesztés az adótörvényekrõl (Gazdasági Bizottság)

Június

Javaslat a Munka Törvénykönyve aktuális módosításai-
ra (Munkajogi Bizottság)

Elõterjesztõ: munkaadói oldal és munkavállalói oldal

III.
Aktualitása esetén plenáris vagy bizottsági üléseken

folytatott konzultáció

Konzultáció az Európai Unió vezetõ szervei elõtt sze-
replõ, a munka világát érintõ kérdésekben a magyar kor-
mányzati álláspontról

Elõterjesztés az egészségügyi tárgyú – a munkaadókat,
munkavállalókat érintõ – jogszabály-módosításokról

IV.
Javaslat az Ad-hoc bizottság programjához

A 2009. évi adóváltozások irányai
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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 lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
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Személyi rész

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi munkakör betöltésére

A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiak-
ban: Ktv.) alapján kerül sor.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, az
Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által
teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudomá-
nyos fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább 10 éves közigazgatási gyakorlat,
– legalább 5 éves közigazgatásban eltöltött vezetõi

gyakorlat.

A jegyzõ a Ktv. 22/A. § (8) bekezdése alapján vagyon-
nyilatkozat-tételre köteles.

A kinevezés – 6 hónapos próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan idõre szól, az illetmény és juttatások megállapítása a
Ktv., továbbá a helyi önkormányzati rendelet alapján tör-
ténik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõjében történõ megjelenéstõl számított
15. nap.

A pályázat tartalmazzon:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (illet-

ve megkérésérõl szóló igazolást),
– végzettsége(ke)t igazoló okirat(ok) közjegyzõ által

hitelesített másolatát,
– szakvizsgát igazoló oklevél közjegyzõ által hitelesí-

tett másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképze-

léseket,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vál-

lalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget,

– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy személyes ada-
tainak a pályázatban részt vevõ személyek általi megisme-
réséhez hozzájárul.

A pályázatot Miskolc Megyei Jogú Város polgármeste-
réhez kérjük benyújtani (3525 Miskolc, Városház tér 8.)
„Pályázat jegyzõi álláshelyre” felirattal ellátva.

A pályázatot elõkészítõ-bizottság értékeli.
A pályázat elbírálása a benyújtási határidõt követõ elsõ

képviselõ-testületi üléskor történik.
Az állás a testület döntése után azonnal betölthetõ.

Szigetmonostor Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
adóügyi ügyintézõ

– 4 órás munkakör –
2009. március 31-ig tartó határozott idejû betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõ-

képesség;
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendeletben meghatározott középfokú vég-
zettség:

= középiskolai végzettség és közgazdasági szakkép-
zettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés;

= középiskolai végzettség és az OKJ szerint: gazda-
sági elemzõ és szakstatisztikai ügyintézõ, banki
ügyintézõ, számítógép-kezelõi és számítástechni-
kai szoftverüzemeltetõi szakképesítés;

– legalább felhasználói szintû számítógépes ismeret.

Ellátandó feladatok:
– adóbehajtással kapcsolatos feladatok (adózók nyil-

vántartásának teljes körû áttekintése, adóhátralékosok ki-
szûrése, tartozással rendelkezõ tényleges adózói állomány
összeállítása, fizetési felszólítások, inkasszó).

Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– adóhatósági területen szerzett közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes fényképes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban

részt vevõk a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.
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A pályázó pályázatában adja meg (mobil) telefon-
számát.

Illetmény és juttatások a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvényben meghatározottak
szerint.

A pályázat beérkezésének határideje:

2008. június 16.

Elbírálási határidõ: 2008. június 30.
A munkakör eredményes pályázat esetén a kiválasztást

követõen azonnal betölthetõ.
A kinevezés határozott idõre 2009. március 31-ig szól, a

próbaidõ három hónap.
A pályázatot zárt borítékban „Adóügyi ügyintézõi pá-

lyázat” megjelöléssel Szigetmonostor Község Önkor-
mányzatának jegyzõjéhez lehet benyújtani: 2015 Sziget-
monostor, Fõ u. 26.

Eszteregnye és Rigyác községek
önkormányzatának képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– igazgatásszervezõi fõiskolai vagy állam- és jogtudo-

mányi doktori, vagy okleveles közigazgatási menedzser
képesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-
gos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a tel-
jeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudomá-
nyos fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– vezetõi gyakorlat,
– számítástechnikai ismeret.

A kinevezés – 6 hónapos próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan idõre szól. Az illetmény és a juttatások megállapítá-
sa a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.,
a helyi rendelet, valamint a Közszolgálati szabályzatban
foglaltak alapján történik.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló okiratok másolatát,

– részletes szakmai önéletrajzot,
– a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképze-

léseket,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vál-

lalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget.

A pályázat benyújtásának határideje: a Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõjében történõ megjelenéstõl számított
15. nap.

A pályázatot a képviselõ-testületek a pályázat benyújtá-
sára rendelkezésre álló határidõ lejártát követõ 15 napon
belül bírálják el.

A körjegyzõi állás 2008. július 1. napjától tölthetõ be.
A pályázatokat lezárt borítékban „Körjegyzõi pályázat”

jeligével ellátva Eszteregnye község polgármesterének
kell benyújtani (Kele Lajos polgármester, 8882 Esztereg-
nye, Kossuth L. u. 3.).

A pályázattal kapcsolatban információ Kele Lajos pol-
gármestertõl kérhetõ a (93) 375-425-ös telefonszámon.

Nyírmada Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
a Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Közmûvelõdési Intézmény
(4564 Nyírmada, Ady Endre út 9.)

intézményvezetõi álláshelyének betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség,
– 5 év szakmai gyakorlat.

A pályázathoz csatolandó:
– diploma, oklevél közjegyzõ által hitelesített másolata,
– erkölcsi bizonyítvány (30 napnál nem régebbi),
– szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program a szak-

mai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel.

A vezetõi megbízás 2008. július 8.–2013. június 30-ig,
5 év idõtartamra szól.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv. szerint.

Juttatás: vezetõi pótlék.

A pályázat benyújtásának helye: a pályázatokat Nyír-
mada nagyközség polgármesteréhez kell benyújtani, cím:
4564 Nyírmada, Ady Endre út 16. Telefon: (45) 492-100,
(45) 492-049.
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A pályázat benyújtásának határideje: a Kulturális Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tási határidejét követõ 30. nap.

Csömödér Község Önkormányzata
pályázatot hirdet

a Csömödéri Idõsek Otthona
(8957 Csömödér, Rákóczi u. 49.)

intézményvezetõi munkakörének betöltésére

Az intézmény szolgáltatásai:
– étkeztetés,
– házi segítségnyújtás,
– idõsotthoni ellátás.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: az intéz-
mény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetõi irá-
nyítása és ellenõrzése, munkáltatói jogok gyakorlása.

Pályázati feltételek:
– a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmé-

nyek szakmai feladatairól és mûködési feltételeirõl szóló
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet 9. pontjá-
ban elõírt képesítés,

– büntetlen elõélet,
– a szociális ellátás területén végzett munkakörben

szerzett legalább ötéves felsõfokú végzettséget vagy felsõ-
fokú szakmai képesítést igénylõ szakmai gyakorlat,

– az intézményben fennálló határozatlan idõre szóló ki-
nevezés, illetõleg a vezetõi megbízással egyidejûleg felsõ-
fokú végzettségû vagy felsõfokú szakmai képesítést
igénylõ munkakörben határozatlan idõre szóló kinevezés.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai életrajzát,
– képesítési okiratának másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a

szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anya-

gában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.

Juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv. alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatot a
Szociális Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 na-
pon belül egy példányban, zárt borítékban „Idõsek Ottho-
na – vezetõi pályázat” megjelöléssel kell benyújtani az
alábbi címre: Csömödér Község Önkormányzata, 8957
Csömödér, Rákóczi u. 49.

A pályázatokat Csömödér Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete bírálja el a pályázat benyújtási határ-
idejét követõ 60 napon belül.

A magasabb vezetõi megbízás 5 év idõtartamra szól,
melynek legkorábbi kezdõ idõpontja (a pályázati eljárás
befejezésétõl függõen) 2008. szeptember 1., megszûnésé-
nek idõpontja a betöltéstõl számított ötödik év utolsó
napja.

A pályázattal kapcsolatban információt Kovácsné Hor-
váth Anikó körjegyzõ [Körjegyzõség épülete, 8957 Csömö-
dér, Rákóczi u. 49., tel.: (92) 378-033, (92) 579-037] ad.
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MÉRLEGBESZÁMOLÓK

A Nyomdászokért Alapítvány közhasznú alapítvány 2007. évi éves egyszerûsített beszámolója

MÉRLEG
Adatok E Ft-ban

Eszközök 2006 2007 Források 2006 2007

A) Befektetett eszközök C) Saját tõke 1765 1574
I. Immateriális javak I. Induló tõke 2500 2500
II. Tárgyi eszközök II. Tõkeváltozás 484 –735
III. Befektetett pénzügyi eszközök III. Tárgyévi eredmény –1219 –191

B) Forgóeszközök 1765 1574 D) Tartalék
I. Készletek E) Céltartalék
II. Követelések F) Kötelezettségek
III. Értékpapírok 1035 1231 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
IV. Pénzeszközök 730 343 II. Rövid lejáratú kötelezettségek

Eszközök összesen 1765 1574 Források összesen 1765 1574

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

EREDMÉNYKIMUTATÁS
Adatok E Ft-ban

2006 2007

A) Összes közhasznú tevékenység bevétele 12 423 12 133
B) Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0
C) Összes bevétel 12 423 12 133
D) Közhasznú tevékenység költségei 13 642 12 324
E) Vállalkozási tevékenység költsége 0 0
F) Összes költség, ráfordítás 13 642 12 324
G) Adózás elõtti eredmény –1 219 –191
H) Adófizetési kötelezettség 0 0
I) Tárgyévi eredmény –1 219 –191

A Tempus Közalapítvány (1093 Budapest, Lónyay u. 31.) 2007. évi közhasznú egyszerûsített éves beszámolója

MÉRLEG
Adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése Elõzõ év
Elõzõ év(ek)
helyesbítései

Tárgyév

a b c d e

1. A) Befektetett eszközök (2–4. sorok) 18 272 11 625
2. I. Immateriális javak 1 444 2 756
3. II. Tárgyi eszközök 16 828 8 869
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök
5. B) Forgóeszközök (6–9. sorok) 2 745 699 2 834 308
6. I. Készletek
7. II. Követelések 10 386 2 649
8. III. Értékpapírok 20 704 20 029
9. IV. Pénzeszközök 2 714 609 2 811 630
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Sor-
szám

A tétel megnevezése Elõzõ év
Elõzõ év(ek)
helyesbítései

Tárgyév

a b c d e

10. C) Aktív idõbeli elhatárolások 164 293 105 309
11. Eszközök (aktívák) összesen (1.+5.+10. sor) 2 928 264 2 951 242
12. D) Saját tõke (13–18. sorok) 120 028 112 987
13. I. Induló tõke/jegyzett tõke 23 702 23 702
14. II. Tõkeváltozás/eredmény 64 542 96 326
15. III. Lekötött tartalék
16. IV. Értékelési tartalék
17. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl (közhasznú tevékenységbõl) 5 499 814
18. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbõl 26 285 –7 855
19. E) Céltartalékok
20. F) Kötelezettségek (21–23. sorok) 81 952 46 310
21. I. Hátrasorolt kötelezettségek
22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 81 952 46 310
24. G) Passzív idõbeli elhatárolások 2 726 284 2 791 945
25. Források (passzívák) összesen (12.–19.+20.+24. sor) 2 928 264 2 951 242

Budapest, 2008. március 31.

Dr. Galambos Gábor s. k., Bajor Lászlóné s. k.,
a kuratórium elnöke bejegyzett könyvvizsgáló

A közhasznú jelentés teljes terjedelmében megtalálható a Tempus Közalapítvány honlapján:
www.tka.hu > Bemutatkozunk > Közérdekû adatok

A Segítõ Jobb Egészségügyi és Humanitárius Alapítvány
2007. évi éves beszámolója

A Segítõ Jobb Egészségügyi és Humanitárius Alapítvány 1991 óta foglalkozik a határon túl élõ magyarság rászo-
rultjainak Magyarországon történõ gyógykezelésével. Az alapítványt a Fõvárosi Bíróság 8.Pk.64.517/4. számú végzésé-
vel, 974. sorszám alatt vette nyilvántartásba, közhasznúsági fokozata kiemelkedõen közhasznú.

A 2007. évi gazdálkodással kapcsolatos fõbb adatok az alábbiak:

Adatok E Ft-ban

Mérlegfõösszeg 48 739
Összes bevétel 51 791
Összes kiadás 148 432
Adózás elõtti eredmény –96 641
Adófizetési kötelezettség –

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Támogatóink által nyújtott adományokat ezúton is hálásan köszönjük.

Budapest, 2008. május 28.
Szedõ István s. k.,

gazdasági igazgató
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közleményei

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
47/2008 (IV. 17.) MVH

közleménye
az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezõgazdasági termelõknek

nyújtott elkülönített cukortámogatás 2008. évi igénybevételérõl

I. A támogatásban való részvétel feltételei

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó a Tanács 319/2006/EK rendelete, a Bizottság
660/2006/EK rendelete, valamint a Bizottság 659/2006/EK rendelete alapján az intézkedésben csak az a termelõ sze-
mély, szervezet vehet részt, aki/amely az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú
támogatás (SAPS) 2008. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 39/2008. (III. 29.) FVM rendeletben,
valamint az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezõgazdasági termelõknek nyúj-
tott elkülönített cukortámogatásról szóló 48/2006. (VI. 22.) FVM rendeletben foglalt kötelezettségeknek, illetve a mezõ-
gazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 28–30. §-ok alapján az ügyfél-regisztrációs kötelezettségnek eleget tett.

II. A támogatásban részesülõk köre, támogatás mértéke, kiszámítás módja

A támogatásra azok a termelõk jogosultak, akik a következõ feltételeknek megfelelnek:
– Támogatási kérelmet nyújtanak be (K0801-Területalapú támogatáshoz kapcsolódó cukortámogatás 2008

Igénylõlap) (1. sz. melléklet);
– A tárgyévben (2008/2009 gazdasági évben) a külön jogszabály szerinti egységes területalapú támogatásra jogo-

sultak;
– A referencia-idõszakban répaszállítási jogosultsággal, vagy Szlovénia cukorkvótája alapján szerzõdéssel rendel-

keztek;
– A cukorrépa szállítási joggal kapcsolatos kötelezettségeiket teljesítették;
– Rendelkeznek a támogatáshoz szükséges igazolásokkal.

Támogatás mértéke:
x = támogatás mértéke
a = a pályázó szállítási jogának mértéke 2004. július 1-jén (tonna) / Szlovéniába termelõknél a 2004/2005. évi szerzõ-

dött mennyiség (tonna)
b = a pályázó szállítási jogának mértéke 2005. július 1-jén (tonna) / Szlovéniába termelõknél a 2005/2006. évi szerzõ-

dött mennyiség (tonna)
c = a termeltetési szerzõdés alapján leszállított „A” és „B” cukorrépa mennyisége a 2004/2005 gazdasági évben (tonna)
d = a termeltetési szerzõdés alapján leszállított „A” és „B” cukorrépa mennyisége a 2005/2006 gazdasági évben (tonna)
e = összes igényelt mennyiség (tonna)
f = az egy évben kiosztható támogatás összértéke

Kiszámítás módja:
x = (a+b+c+d)/4/e*f
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III. Az integrátor, TÉSZ, illetve BÉSZ-ek tekintetében alkalmazandó további elõírások

– Amennyiben a támogatást integrátor, TÉSZ, illetve BÉSZ igényli, úgy az igénylõnek ki kell tölteni a K0900-Integ-
rált termelõk, illetve BÉSZ, TÉSZ tagok listája nyomtatványt (2. sz. melléklet). Ezekben az esetekben az integrátor,
a TÉSZ, illetve a BÉSZ köteles a támogatást a jogosult cukorrépa-termelõk részére a kifizetést követõ 15 napon belül to-
vábbítani. A támogatás továbbításánál az elosztás arányai tekintetében a támogatás mértékére és kiszámítási módjára vo-
natkozó szabályok irányadóak.

– Az integrátor, a TÉSZ, illetve a BÉSZ köteles a támogatási összegek utalását követõ 40 napon belül az MVH felé
benyújtani az egyes integrált termelõkre vonatkozó támogatási összeg részletes kiszámítását a K0990 – Integrátor, il-
letve BÉSZ, TÉSZ jelentés a támogatási összeg továbbításáról formanyomtatványon (3. sz. melléklet) és a hozzá
kapcsolódó Excel táblázaton (4. sz. melléklet), valamint az átutalás tényét bizonyító dokumentumokat (pl. bankszámla-
kivonat másolata). Amennyiben a támogatás nem kerül továbbításra határidõn belül, úgy jogosulatlanul igénybe vett tá-
mogatásnak minõsül, és az integrátor, a TÉSZ, illetve a BÉSZ a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten köteles azt
visszafizetni.

– Az integrátor, a TÉSZ, a BÉSZ – a Cukor Terméktanács írásos engedélyével – a szállítási joga szerinti leszállított
mennyiség figyelembevételével dönthet úgy, hogy integrált termelõinek, illetve tagjainak a támogatás közvetlen igény-
lésének jogosultságát átengedi.

Ez esetben:
a) a szállítási jogot
aa) egyes integrált termelõre esõ mértékét az integrátor,
ab) a TÉSZ egyes tagjára esõ mértékét a TÉSZ,
ac) a BÉSZ egyes tagjára esõ mértékét a BÉSZ igazolja;
b) az integrátor, a TÉSZ, illetve a BÉSZ által átadott összes mennyiségrõl a feldolgozók, az összes mennyiséghez az

integrált termelõk, illetve a tagok által teljesített hozzájárulásról pedig az integrátor, TÉSZ, BÉSZ állítja ki az igazolást.

IV. A támogatási kérelem és egyéb nyomtatványok benyújtása

A támogatási kérelem tartalma:
– K0801 – Területalapú támogatáshoz kapcsolódó cukortámogatás 2008 Igénylõlap
– A K0801 Igénylõlap 5. pontjában felsorolt igazolások és mellékletek

Figyelem! Amennyiben a korábbi években (2006-ban és/vagy 2007-ben) már nyújtott be cukortámogatási ké-
relmet és az ahhoz kapcsolódó igazolásokat, akkor 2008. évben csak a K0801 Igénylõlapot kell kitölteni és az
MVH-hoz benyújtani, mivel az igazolások már rendelkezésünkre állnak.

A támogatási kérelmet és azok mellékleteit az MVH Központi Hivatalához kell benyújtani postai úton. A kérelmet
célszerû tértivevényes küldeményként postára adni.

A K0801 – Igénylõlap benyújtási határideje:
2008. május 15.

A támogatási kérelem fenti határidõt követõen még 25 naptári napig (2008. június 9.) benyújtható (késedelmes be-
nyújtás), de ebben az esetben a jogosult támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökken. Az e határidõn túl benyúj-
tott kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A K0900-Integrált termelõk, illetve BÉSZ, TÉSZ tagok listája benyújtás határideje:

2008. október 1.

A K0990-Integrátor, illetve BÉSZ, TÉSZ jelentés a támogatási összeg továbbításáról benyújtás határideje:

„A támogatási összeg utalását követõ 40 napon belül.”

Figyelem! Az Excel táblázatot e-mailen is be kell nyújtani a ktiadatszolg@mvh.gov.hu e-mail címre.
Felhívjuk a figyelmét, amennyiben a Excel táblázat több oldalas, minden oldalát el kell látni aláírással.
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A támogatási kérelem és egyéb nyomtatványok benyújtásának helye:

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Közvetlen Támogatások Igazgatósága

1385 Budapest 62., Pf. 867.

V. A támogatási adatok nyilvánosságra hozatala

A közlemény 5. sz. melléklete tartalmazza az Európai Mezõgazdasági Garancialapból, az Európai Halászati Alapból,
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésbõl származó pénzeszközök ked-
vezményezettjére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról szóló tájékoztatót.

VI. Kapcsolódó jogszabályok

– 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 Tanács 319/2006/EK rendelete (2006. február 20.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási
rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támogatási rend-
szerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet módosításáról;

– a Bizottság 660/2006/EK rendelete (2006. április 27.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet a IV: és IVa. címeiben
meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetõen
ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályainak megállapításáról szóló 1973/2004/EK rendelet módosí-
tásáról;

– a Bizottság 659/2006/EK rendelete (2006. április 27.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási
rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támogatási rend-
szerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet által elõírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint in-
tegrált igazgatási és ellenõrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló
796/2004/EK rendelet módosításáról;

– a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény;

– a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet;
– a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 39/2008. (III. 29.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Ga-

rancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) 2008. évi igénybevételével kapcsolatos egyes
kérdésekrõl;

– az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezõgazdasági termelõknek nyújtott el-
különített cukortámogatásról szóló 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet.

VII. A közlemény hatálya

Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.

További információ a www.mvh.gov.hu honlapon található, valamint az ktiadatszolg@mvh.gov.hu e-mail címen
kérhetõ.

Budapest, 2008. április 17.

Margittai Miklós s. k.,
elnök
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BÉSZ/TÉSZ/Integrátor neve:

BÉSZ/TÉSZ/Integrátor regisztrációs száma:
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Tájékoztató az Európai Mezõgazdasági Garancialapból, az Európai Halászati Alapból,
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésbõl származó

pénzeszközök kedvezményezettjére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról

Tájékoztatom, hogy a Bizottság az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Garanciaalapból
(EMGA) és az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) származó pénzeszközök kedvezményezettjeire
vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalának tekintetében történõ alkalmazása részletes szabályainak megállapí-
tásáról szóló 259/2008/EK rendeletének 1. cikke, valamint a mezõgazdasági agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 24. §
(2) bekezdése alapján az alábbi adatok közzétételre kerülnek a www.mvh.gov.hu weboldalon:

I. Ügyfél-azonosító adatok

Természetes személy ügyfél esetében a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ügyfélregisztrációs rendszerében
nyilvántartott

a) vezeték- és utónév,
b) lakcím, amely tartalmazza a település nevét és postai irányítószámát is,
c) regisztrációs szám.

Nem természetes személy ügyfél (gazdasági társaságok, alapítványok, egyesületek stb.) esetében az ügyfél-regisztrá-
ciós rendszerben nyilvántartott

a) bejegyzés szerinti teljes név,
b) székhely/telephely szerint a település neve és postai irányítószáma,
c) regisztrációs szám.

II. Kifizetésre vonatkozó adatok

Az ügyfél részére
a) az Európai Mezõgazdasági Garancia Alap terhére a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme, összege és ezek

pénzneme,
b) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap terhére a pénzügyi évben teljesített közfinanszírozás jogcíme, – a

közösségi és a nemzeti hozzájárulásokat is magában foglaló – teljes összege és ezek pénzneme,
c) az a) és b) pontban meghatározott kifizetett összegek együttesen, és ezek pénzneme,
d) az Európai Halászati Alap terhére a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme, összege és ezek pénzneme,
e) a központi költségvetésbõl a pénzügyi évben teljesített kifizetések jogcíme, összege és ezek pénzneme.

Tájékoztatom továbbá, hogy
– a fenti adatait a Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme céljából a Közösségek és a tagállamok pénzügyi ellenõr-

zõ és vizsgálati szervei feldolgozhatják, azzal, hogy tevékenységük során az ügyfél alapvetõ jogait és szabadságait tisz-
teletben tartják;

– az I. és II. pontban meghatározott adatok az elsõ közzétételüktõl számított két évig elérhetõek maradnak a
www.mvh.gov.hu weboldalon;

– az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének
védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvnek megfelelõen, a személyes adatok védel-
mérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 11. § (1) bekezdése alapján a való-
ságnak meg nem felelõ adat helyesbítését kezdeményezheti, továbbá a 12. §-a alapján az MVH az általa kezelt, közér-
dekbõl nyilvános adatokkal kapcsolatosan kérelmemre tájékoztatást ad;

– amennyiben ezen adatok nyilvánosságra hozatalával összefüggésben bármilyen jogsérelem éri, úgy annak orvoslá-
sára a Közösségek és a tagállami jogrendszer szabályai – az Avtv. 17. §-ában meghatározott bírósági jogérvényesítés –
által biztosított lehetõségeket igénybe veheti.
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A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

48/2008. (IV. 21.) MVH

közleménye

a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok mûködési támogatásának igénybevételérõl

I. A támogatás igénybevételének elsõdleges feltételei

A Tanács 1996. október 28-i, a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezésérõl szóló 2200/96/EK rendelete, valamint a
Tanács 2007. szeptember 26-i, a gyümölcs- és zöldségágazat tekintetében különleges szabályok megállapításáról, a

2001/112/EK és a 2001/113/EK irányelv, valamint a 827/68/EGK, a 2200/96/EK, a 2201/96/EK, a 2826/2000/EK, az

1782/2003/EK és a 318/2006/EK rendelet módosításáról, továbbá a 2202/96/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl

szóló 1182/2007/EK rendelete (a továbbiakban: tanácsi rendelet) és a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelõi

szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 19/2008. (II. 19.) FVM rendelet alapján a zöldség-gyümölcs termelõi csopor-
tok létrejöttük ösztönzésére és adminisztratív mûködésük elõsegítésére mûködési támogatást vehetnek igénybe.

A támogatás igénybevételének elõfeltétele, hogy a termelõi csoport rendelkezzen a földmûvelésügyi és vidékfejlesz-
tési miniszter (a továbbiakban: miniszter) által jóváhagyott elismerési tervvel, illetve teljesítse a mezõgazdasági, agrár-

vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl

szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: eljárási törvény) 28. §-ában elõírt regisztrációs kötelezettségét. A regiszt-
rációs kérelem legkésõbb az elsõ támogatási kérelemmel egyidejûleg nyújtható be az 1. számú melléklet szerinti
G001 számú nyomtatványon.

II. A támogatás alapja, mértéke, kiszámításának módja

A támogatás alapja: a termelõi csoport tagjai által megtermelt és az elismerési terv végrehajtásának éves, illetve – ha
a miniszter az elismerési tervet féléves szakaszokra bontva hagyta jóvá – féléves idõszaka alatt forgalomba hozott azon
termékmennyiség értéke, amely az elismerési tervben jóváhagyott és a 2200/96/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésé-

ben felsorolt termékek értékesítésébõl származik.

A forgalomba hozott termékek értéke az alábbiakból tevõdik össze:
1. a termelõi csoport tagjai által megtermelt, termelõi csoporttól kiszállított – adott esetben csomagolt, elõkészített

vagy elsõ szintû feldolgozáson átment, – értékesített termésmennyiség értéke az áfa és a belsõ szállítási költségek
nélkül1;

(A friss termékek forgalmazási célú tisztítása, darabolása, nyesése, szárítása és csomagolása nem minõsül elsõ szintû

feldolgozásnak.)

2. a melléktermékek nettó értéke2.

Amennyiben a termelõi csoport központosított begyûjtõ vagy csomagoló pontjai és elosztási pontjai között legalább
200 kilométer távolság van, úgy a két pont között szállított áru vonatkozásában a termelõi csoport tagjai által megtermelt
értékesített termék nettó árbevétel értékének kiszámításakor a számlán szereplõ értéket 0,4%-kal csökkenteni kell.

A támogatás mértéke:

2007. évben
3

forgalomba hozott termékek esetében

A termelõi csoport tagjai által megtermelt és forgalomba hozott, 1 000 000 millió eurót meg nem haladó nettó árbevé-

tel értékének:

– 5%-a az elsõ évben (az elsõ és második félévre),

1 A Bizottság 2007. december 21-i, a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és a 1182/2007/EK rendeletre vonatkozó végrehajtási sza-
bályok megállapításáról szóló 1580/2007/EK rendelete (a továbbiakban: bizottsági rendelet) értelmében elsõ szintû feldolgozásnak minõsül valamely gyü-
mölcs- vagy zöldségtermék feldolgozása egy másik, az EK-Szerzõdés I. mellékletében felsorolt termékké.
2 Mellékterméknek minõsül a bizottsági rendelet szerint az olyan termék, amely gyümölcs- vagy zöldségtermék elõkészítésébõl és/vagy feldolgozásából ered,
amelynek pozitív gazdasági értéke van, de nem a kívánt késztermék.
3 A támogatási összeg kiszámításakor a 2007. vagy 2008. évre alkalmazandó értékhatárokat az elszámolható értékesítési számlák teljesítési dátuma függvé-
nyében kell alkalmazni.
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– 5%-a a második évben (a harmadik és negyedik félévre),
– 4%-a a harmadik évben (az ötödik és hatodik félévre),
– 3%-a a negyedik évben (a hetedik és nyolcadik félévre),
– 2%-a az ötödik évben (a kilencedik és tizedik félévre).

A támogatás mértéke az 1 000 000 euró összértéket meghaladó értékesítések esetén:

– 2,5%-a az elsõ évben (az elsõ és második félévre),
– 2,5%-a a második évben (a harmadik és negyedik félévre),
– 2%-a a harmadik évben (az ötödik és hatodik félévre),
– 1,5%-a a negyedik évben (a hetedik és nyolcadik félévre),
– 1,5%-a az ötödik évben (a kilencedik és tizedik félévre).

2008. január 1-jétõl
4

forgalomba hozott termékek esetében

A termelõi csoport tagjai által megtermelt és forgalomba hozott, 1 000 000 millió eurót meg nem haladó nettó árbevé-

tel értékének:

– 10%-a az elsõ évben (az elsõ és második félévre),
– 10%-a a második évben (a harmadik és negyedik félévre),
– 8%-a a harmadik évben (az ötödik és hatodik félévre),
– 6%-a a negyedik évben (a hetedik és nyolcadik félévre),
– 4%-a az ötödik évben (a kilencedik és tizedik félévre).

A támogatás mértéke az 1 000 000 euró összértéket meghaladó értékesítések esetén:

– 5%-a az elsõ évben (az elsõ és második félévre),
– 5%-a a második évben (a harmadik és negyedik félévre),
– 4%-a a harmadik évben (az ötödik és hatodik félévre),
– 3%-a a negyedik évben (a hetedik és nyolcadik félévre),
– 2%-a az ötödik évben (a kilencedik és tizedik félévre).

A támogatási összeg felsõ értékhatára minden egyes termelõi csoport vonatkozásában éves szakaszonként 100 000
euró. Amennyiben a végrehajtási szakasz nem tölt ki egy teljes naptári évet, úgy a 100 000 eurós felsõ határ arányos
csökkentésre kerül.

A támogatási összeg 100 000 eurós felsõ értékhatára az adott évre összesen igényelhetõ támogatási összegre vonat-
kozik.

(Például: Azon (2004. május 1-jén) elismert termelõi csoportok esetében, amelyek a 2007. évre vonatkozó 7. féléves
mûködési támogatási kérelmüket 2007. december 31-ig benyújtották és rendelkeznek az MVH kérelmet jóváhagyó hatá-
rozatával, a 4. év fennmaradó idõszakára (a 8. félévre) igényelhetõ támogatási összeget úgy kell meghatározni, hogy a
7. féléves idõszakra már megkapott támogatási összeg és az igényelhetõ támogatási összeg együttesen nem haladhatja
meg a 100 000 eurós értékhatárt).

A támogatás kiszámításának módja:

A támogatási összeget a forgalomba hozott termékek értékébõl az elismerési terv megfelelõ félévére/évére a fentiek-
ben részletezett arányok, illetve felsõ határok figyelembevételével kell kiszámítani.

A támogatási összeg meghatározásakor alkalmazandó átváltási árfolyam az az árfolyam, amelyet az Európai Központi
Bank annak az idõszaknak az elsõ napját megelõzõ legközelebbi napon hirdetett ki, amelyre vonatkozóan a szóban forgó
támogatást a termelõi csoport igényli. (Például a 2007. május 1-jétõl 2008. április 30-ig tartó idõszakra vonatkozóan be-

nyújtott kérelem esetében az Európai Központi Bank által 2007. április 30-án kihirdetett árfolyam [247,18 Ft/euró] al-

kalmazandó.)

4 A támogatási összeg kiszámításakor a 2007. vagy 2008. évre alkalmazandó értékhatárokat az elszámolható értékesítési számlák teljesítési dátuma függvé-
nyében kell alkalmazni.
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III. A támogatás igénylésének módja

A támogatás igénylésének a zöldség-gyümölcs termelõi csoport miniszter általi elismerésének idõpontjához kell iga-
zodnia. Ennek megfelelõen a támogatás igénylése történhet:

– éves kérelem

– féléves kérelem

benyújtásával. Féléves kérelem csak akkor nyújtható be, ha a miniszter az elismerési tervet féléves idõszakokra bontva
hagyta jóvá.

IV. A támogatás igénybevételének részletes feltételei

A miniszter által jóváhagyott elismerési tervvel rendelkezõ termelõi csoport a II. pontban foglaltak szerinti támogatási
kérelmét az V. pontban meghatározott módon nyújthatja be.

Benyújtandó dokumentumok:

– a közlemény 2. számú melléklete szerinti B0870 számú Fõlap;

– a közlemény 3. számú melléklete szerinti B0871 számú Betétlap;

A kérelem betétlapján egy termék csak egyszer tüntethetõ fel.

V. A támogatási kérelmek benyújtása

A féléves és éves támogatási kérelmeket a IV. pontban meghatározott nyomtatványokon az elismerési terv végrehajtá-
sának éves, illetve féléves periódusainak végétõl számított 3 hónapon belül, kizárólag postai úton az alábbi címre kell
benyújtani:

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága

1385 Budapest 62., Pf. 867.

A fenti határidõben a B0871 számú betétlapot a zoldseg-gyumolcs@mvh.gov.hu e-mail címre is meg kell küldeni.
A támogatási kérelem csak az elektronikus úton benyújtott betétlap beérkezését követõen minõsül teljesnek.

Ha a termelõi csoport végleges elismerése egyéves vagy féléves idõszak vége elõtt következik be, akkor az így kelet-
kezõ töredékidõszakra vonatkozó támogatási kérelmet a végleges elismerés idõpontjától számított 3 hónapon belül kell
benyújtani.

VI. A támogatási kérelmek elbírálása

A kérelmek az MVH-ba történõ beérkezés sorrendjében kerülnek elbírálásra.
Hiányosan benyújtott kérelem esetében az MVH a termelõi csoportot hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlást a fel-

szólításban megjelölt módon és határidõben kell teljesíteni. Az MVH a vonatkozó jogszabályokkal összhangban a kérel-
mek elbírálásához a közleményben foglaltakon túl egyéb dokumentumokat is bekérhet. Hiánypótolt kérelmek esetében
az elbírálás sorrendjét a maradéktalan hiánypótlás beérkezésének idõpontja határozza meg.

Az MVH a kérelmet elutasítja, ha a termelõi csoport a vonatkozó közösségi, illetve nemzeti jogszabályokban megha-
tározott bármely feltételt nem teljesíti.

Az MVH a támogatási feltételek teljesítését helyszíni ellenõrzés keretében is ellenõrizheti. A helyszíni ellenõrzés so-
rán az MVH az elismerési feltételek teljesítését is vizsgálja.

Az MVH a támogatást a hiánytalan, illetve végleges kérelem beérkezésétõl számított hat hónapon belül fizeti ki.
A termelõi csoportnak a kérelemcsomaghoz tartozó iratok egy eredeti vagy másolati példányát a támogatás esedékes-

sége naptári évének utolsó napjától számított legalább nyolc évig kell megõriznie.
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VII. Jogkövetkezmények

Amennyiben a termelõi csoport a kérelmét a benyújtásra nyitva álló 3 hónapos határidõn túl terjeszti elõ, a kérelem ér-
demi vizsgálat nélküli elutasításra kerül.

A jelen közlemény mellékletét képezõ nyomtatványoktól eltérõ adattartalmú nyomtatvány benyújtása esetén a kére-
lem elutasításra kerül.

Amennyiben az MVH az adminisztratív vagy a helyszíni ellenõrzése során azt állapítja meg, hogy a termelõi csoport a
támogatás igénylése során valótlan adatokat közölt, vagy az ellenõrzést akadályozta, úgy igénylését jogosulatlannak mi-
nõsíti és az eljárási törvény 69. §-ában meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza.

Amennyiben a termelõi csoport által igényelt támogatási összeg több mint 3%-kal meghaladja a kérelem alapján meg-
ítélhetõ, jogos támogatási összeget, úgy a jóváhagyott támogatási összeget az MVH a különbözet mértékével csökkenti.

VIII. A közlemény hatálya

Jelen közlemény a kihirdetésének napján lép hatályba.

IX. Kapcsolódó jogszabályok

– a Tanács 1996. október 28-i 2200/96/EK rendelete a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezésérõl;
– a Tanács 2007. szeptember 26-i 1182/2007/EK rendelete a gyümölcs- és zöldségágazat tekintetében különleges

szabályok megállapításáról, a 2001/112/EK és a 2001/113/EK irányelv, valamint a 827/68/EGK, a 2200/96/EK, a
2201/96/EK, a 2826/2000/EK, az 1782/2003/EK és a 318/2006/EK rendelet módosításáról, továbbá a 2202/96/EK ren-
delet hatályon kívül helyezésérõl;

– a Bizottság 2007. december 21-i 1580/2007/EK rendelete a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a
2201/96/EK és az 1182/2007/EK rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról;

– a 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;
– a 2007. évi XVII. törvény a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb in-

tézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl;
– a 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekrõl;
– a Kormány 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelete a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról;
– a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 19/2008. (II. 19.) FVM rendelete a zöldség-gyümölcs termelõi cso-

portos és termelõi szervezetek nemzeti szabályozásáról;
– a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 28/2008. (III. 18.) FVM rendelete a zöldség-gyümölcs termelõi cso-

portok támogatásáról.

Az intézkedéssel kapcsolatos további információk megtalálhatók az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), a „Támo-
gatások – EU Belpiaci intézkedések – Zöldség-gyümölcs termékpálya” cím alatt, illetõleg tájékoztatás kérhetõ az ugy-
felszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen.

Budapest, 2008. április 21.

Margittai Miklós s. k.,
elnök
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A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

49/2008. (IV. 21.) MVH

közleménye

a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok beruházási támogatásának igénybevételérõl

I. A támogatás igénybevételének elsõdleges feltételei

A Tanács 1996. október 28-i, a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezésérõl szóló 2200/96/EK rendelete, valamint a
Tanács 2007. szeptember 26-i, a gyümölcs- és zöldségágazat tekintetében különleges szabályok megállapításáról, a
2001/112/EK és a 2001/113/EK irányelv, valamint a 827/68/EGK, a 2200/96/EK, a 2201/96/EK, a 2826/2000/EK, az
1782/2003/EK és a 318/2006/EK rendelet módosításáról, továbbá a 2202/96/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl
szóló 1182/2007/EK rendelete és a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelõi szervezetek nemzeti szabályozásá-
ról szóló 19/2008. (II. 19.) FVM rendelet alapján a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok az elismerési tervben elõírt be-
ruházásaik megvalósításához beruházási támogatást vehetnek igénybe.

A támogatás igénybevételének elõfeltétele, hogy a termelõi csoport rendelkezzen a földmûvelésügyi és vidékfejlesz-
tési miniszter (a továbbiakban: miniszter) által jóváhagyott elismerési tervvel, illetve teljesítse a mezõgazdasági, ag-
rár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl
szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: eljárási törvény) 28. §-ában elõírt regisztrációs kötelezettségét. A regiszt-
rációs kérelem legkésõbb az elsõ kérelemmel egyidejûleg nyújtható be az 1. számú melléklet szerinti G001 számú nyom-
tatványon.

II. A támogatás alapja, mértéke, kiszámításának módja

A támogatás alapja: a támogatás alapját a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok által az elismerési terv adott féléves
vagy éves idõszakában megvalósított azon beruházások képezik, amelyek az elismerési tervben elõírt, és a zöldség-gyü-
mölcs termelõi szervezetként való elismerés megszerzését szolgáló intézkedések megvalósítását segítik elõ.

A támogatás mértéke: a támogatási összeg közösségi és nemzeti részbõl tevõdik össze:
– a közösségi támogatás maximális mértéke a számlával igazolt nettó beruházási költségek 50%-a;
– a nemzeti támogatás mértéke ugyanezen költségek 5%-a.

Az elszámolható kiadások maximuma:

– új beruházás esetén:

= építési beruházások esetén: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvaló-
suló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján a beru-
házás teljesítésekor érvényes, az MVH által közzétett Építési Norma Gyûjteményben szereplõ értékek;

= gépvásárlási beruházások esetén: a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján, a beruházás teljesítésekor érvé-
nyes, az MVH által közzétett Gépkatalógusban szereplõ nettó referenciaárak;

– használt beruházás és a gépkatalógusban nem szereplõ eszközvásárlás tekintetében az elismerési tervben jó-
váhagyott összegek.

A támogatás kiszámításának módja: A támogatási összeget a miniszter által jóváhagyott elismerési terv megfelelõ
félévében/évében felmerült költségek összesítésével és a fentiekben meghatározottak szerint történõ arányosítással kell
kiszámítani. (Adott költség felmerülésének idõpontja a vonatkozó számlán szereplõ teljesítési dátum.)

A használt berendezések, illetve ingatlanok esetében a támogatási összegbõl le kell vonni az eladó vagy bármely ko-
rábbi tulajdonos, illetve használó által – berendezés esetében a megelõzõ hét évben, ingatlan esetében a megelõzõ tíz év-
ben – kapott köztámogatás összegét. Köztámogatásnak minõsül az 1997. évi CXIV. törvény, a 2003. évi LXXIII. tör-
vény, valamint a 2007. évi XVII. törvény alapján nyújtott támogatás.
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III. A támogatás igénylésének módja

A támogatás igénylésének a zöldség-gyümölcs termelõi csoport miniszter általi elismerésének idõpontjához kell iga-
zodnia. Ennek megfelelõen a támogatás igénylése történhet:

– éves kérelem,

– féléves kérelem

benyújtásával. Féléves kérelem csak akkor nyújtható be, ha a miniszter az elismerési tervet féléves idõszakokra bontva
hagyta jóvá.

IV. A támogatás igénybevételének részletes feltételei

A miniszter által jóváhagyott elismerési tervvel rendelkezõ termelõi csoport a II. pontban foglaltak szerinti támogatási
kérelmét az V. pontban meghatározott módon nyújthatja be.

A támogatási igény alapjául szolgáló beruházásokat a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvénnyel össz-
hangban kell megvalósítani. Amennyiben e törvény megköveteli, a termelõi csoportoknak a beruházás kivitelezését
megelõzõen közbeszerzési eljárást kell lefolytatniuk.

A támogatással megvalósított beruházás a termelõi szervezetként való elismerés megszerzését követõ öt évig nem ide-
geníthetõ el.

Benyújtandó dokumentumok:

– a közlemény 2. számú melléklete szerinti B0860 számú Fõlap;

– a közlemény 3. számú melléklete szerinti B0861 számú Betétlap;

– az egyes intézkedések keretében megvalósított, a betétlapon feltüntetett beruházásokat alátámasztó bizonylatok
másolatai:

= a számlák másolatai;
= a kifizetést igazoló bizonylatok másolatai;

– amennyiben a megvalósított beruházások alapjául olyan szerzõdés szolgál, amelynek másolatát az elismerési terv-
hez nem csatolták, úgy ezen szerzõdés(ek) másolatát is csatolni kell a támogatási kérelemhez.

V. A támogatási kérelmek benyújtása

A féléves és éves támogatási kérelmeket a IV. pontban meghatározott nyomtatványokon és csatolandó mellékletekkel
az elismerési terv végrehajtásának éves, illetve féléves periódusainak végétõl számított 3 hónapon belül, kizárólag pos-

tai úton az alábbi címre kell benyújtani:

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága

1385 Budapest 62., Pf. 867.

Ha a termelõi csoport végleges elismerése egyéves vagy féléves idõszak vége elõtt következik be, akkor az így kelet-
kezõ töredékidõszakra vonatkozó támogatási kérelmet a végleges elismerés idõpontjától számított 3 hónapon belül kell
benyújtani.

VI. A támogatási kérelmek elbírálása

A kérelmek az MVH-ba történõ beérkezés sorrendjében kerülnek elbírálásra.
Hiányosan benyújtott kérelem esetében az MVH a termelõi csoportot hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlást a fel-

szólításban megjelölt módon és határidõben kell teljesíteni. Az MVH a vonatkozó jogszabályokkal összhangban a kérel-
mek elbírálásához a közleményben foglaltakon túl egyéb dokumentumokat is bekérhet. Hiánypótolt kérelmek esetében
az elbírálás sorrendjét a maradéktalan hiánypótlás beérkezésének idõpontja határozza meg.
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Az MVH a kérelmet elutasítja, ha a termelõi csoport a vonatkozó közösségi, illetve nemzeti jogszabályokban megha-
tározott bármely feltételt nem teljesíti.

Az MVH a támogatási feltételek teljesítését helyszíni ellenõrzés keretében is ellenõrizheti. A helyszíni ellenõrzés
során az MVH az elismerési feltételek teljesítését, illetve a beruházások elismerési tervhez való illeszkedését is vizs-
gálja.

Az MVH a támogatást a hiánytalan, illetve végleges kérelem beérkezésétõl számított hat hónapon belül fizeti ki.
A termelõi csoportnak a kérelemcsomaghoz tartozó iratok egy eredeti vagy másolatai példányát a támogatás esedékes-

sége naptári évének utolsó napjától számított legalább nyolc évig kell megõriznie.

VII. Jogkövetkezmények

Amennyiben a termelõi csoport a kérelmét a benyújtásra nyitva álló 3 hónapos határidõn túl terjeszti elõ, a kérelem ér-
demi vizsgálat nélküli elutasításra kerül.

A jelen közlemény mellékletét képezõ nyomtatványoktól eltérõ adattartalmú nyomtatvány benyújtása esetén a kére-
lem elutasításra kerül.

Amennyiben az MVH az adminisztratív vagy a helyszíni ellenõrzés során azt állapítja meg, hogy a termelõi csoport a
támogatás igénylése során valótlan adatokat közölt, vagy az ellenõrzést akadályozta, úgy az igénylést jogosulatlannak
minõsíti és az eljárási törvény 69. §-ában meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza.

A beruházási támogatást igénylõ termelõi csoportok sem közvetlenül, sem közvetve nem részesülhetnek kettõs
közösségi vagy nemzeti finanszírozás elõnyében azon intézkedések és tevékenységek tekintetében, amelyekre az
1580/2007/EK rendelet alapján közösségi támogatás vehetõ igénybe.

Amennyiben a termelõi csoport által igényelt támogatási összeg több mint 3%-kal meghaladja a kérelem alapján
megítélhetõ, jogos támogatási összeget, úgy a jóváhagyott támogatási összeget az MVH a különbözet mértékével
csökkenti.

VIII. A közlemény hatálya

Jelen közlemény a kihirdetésének napján lép hatályba.

IX. Kapcsolódó jogszabályok

– a Tanács 1996. október 28-i 2200/96/EK rendelete a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezésérõl;
– a Tanács 2007. szeptember 26-i 1182/2007/EK rendelete a gyümölcs- és zöldségágazat tekintetében különleges

szabályok megállapításáról, a 2001/112/EK és a 2001/113/EK irányelv, valamint a 827/68/EGK, a 2200/96/EK, a
2201/96/EK, a 2826/2000/EK, az 1782/2003/EK és a 318/2006/EK rendelet módosításáról, továbbá a 2202/96/EK ren-
delet hatályon kívül helyezésérõl;

– a Bizottság 2007. december 21-i 1580/2007/EK rendelete a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a
2201/96/EK és az 1182/2007/EK rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról;

– a 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;
– a 2007. évi XVII. törvény a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb in-

tézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl;
– a 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekrõl;
– a Kormány 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelete a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról;
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– a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vi-
dékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól;

– a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 19/2008. (II. 19.) FVM rendelete a zöldség-gyümölcs termelõi cso-
portok és termelõi szervezetek nemzeti szabályozásáról;

– a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 28/2008. (III. 18.) FVM rendelete a zöldség-gyümölcs termelõi
csoportok támogatásáról.

Az intézkedéssel kapcsolatos további információk megtalálhatók az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), a „Támo-
gatások – EU Belpiaci intézkedések – Zöldség-gyümölcs termékpálya” cím alatt, illetõleg tájékoztatás kérhetõ az
ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen.

Budapest, 2008. április 21.

Margittai Miklós s. k.,
elnök
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A Miniszterelnöki Hivatal,
valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium tájékoztatója

IV. rész

Tájékoztató
a helyi önkormányzatok mûködését érintõ egyes jogszabályok véleményezésérõl

A belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvbõl fakadó egyes önkormányzati feladatok
– Az önkormányzati rendeletek harmonizációja és az ahhoz kapcsolódó jelentéstételi kötelezettség,

valamint az elektronikus egyablakos ügyintézés, illetve a hatóságok közötti együttmûködés

Az Önkormányzati Tájékoztató 2007/12. számában jelent meg a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK
irányelvrõl1 (a továbbiakban: irányelv) készült tájékoztató az irányelv célkitûzéseirõl, az általa érintett, illetve hatálya
alá nem tartozó szolgáltatások körérõl. Az irányelv megteremti annak lehetõségét, hogy az Európai Közösséget létreho-
zó Szerzõdésben (EK-Szerzõdésben) lefektetett négy alapszabadság közül a szolgáltatásnyújtás szabad áramlása a gya-
korlatban minél szélesebb körben megvalósulhasson. Az EK-Szerzõdés 49. cikke értelmében nem lehet korlátozni a
szolgáltatásnyújtás szabadságát a tagállamok azon állampolgárai tekintetében, akik a szolgáltatás igénybe vevõjének or-
szágától eltérõ államban telepedtek le. Az irányelv fõ célja, hogy ezen rendelkezésnek érvényt szerezzen, s megszüntes-
se, vagy legalábbis jelentõsen csökkentse a jogi és adminisztratív korlátozásokat a szolgáltatások piacán. A belsõ piacon
jelenleg számos akadály gátolja a szolgáltatókat, különösen a kis- és középvállalkozásokat abban, hogy mûködésüket or-
száguk határain túlra is kiterjeszthessék, és a belsõ piac nyújtotta elõnyöket teljes mértékben kihasználhassák. Ilyen aka-
dályok merülhetnek fel akkor, amikor az egyik tagállamból jövõ szolgáltatók le akarnak telepedni egy másik tagállam-
ban (azaz ott egy állandó jelenlétet kívánnak teremteni), vagy amikor a szolgáltatók saját, eredeti tagállamukból kíván-
nak szolgáltatást nyújtani egy másik tagállamba, például ideiglenesen a másik tagállamba költözve. A jogi és adminiszt-
ratív akadályok gyengítik az EU szolgáltatóinak világpiaci versenyképességét és a versenyképes szolgáltatási piac ki-
alakulását, amely nélkülözhetetlen a gazdasági növekedés ösztönzéséhez és a munkahelyteremtéshez. A fogyasztók szá-
mára szélesebb körû választási lehetõséget, valamint jobb és olcsóbb szolgáltatásokat biztosít majd egy olyan szabad
piac, amely a tagállamokat arra készteti, hogy megszüntessék a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás korlátozásait,
ugyanakkor növeljék az átláthatóságot, és bõvítsék a fogyasztók számára nyújtott tájékoztatást.

Az irányelv hazai átültetésének folyamatában 2007 második félévében sor került a törvények, a kormány-, illetve mi-
niszteri rendeletek átvilágítására az irányelvvel való összhang biztosítása szempontjából; a közelmúltban került sor az
irányelvvel esetlegesen érintett önkormányzati rendeletek felmérésére is. Az összesített országos adatok alapján 3194
önkormányzatnak összesen 31 306 olyan rendelete van, amely az elõzetes felmérés alapján érintett lehet az irányelv ren-
delkezéseivel való jogharmonizáció során. Ezek elõzetes elemzése alapján az irányelvvel ténylegesen érintett önkor-
mányzati rendeletek száma várhatóan kevesebb lesz. A feladat végrehajtása érdekében az önkormányzatok valamennyi
rendeletüket áttekintették, így meghatározható az irányelvvel nem érintett önkormányzati rendeletek száma is (a közölt
adatok szerint 68 561 önkormányzati rendelet nem érintett). Az átvizsgált önkormányzati rendeletek számából kitûnik,
hogy az önkormányzatok tájékoztatása szerint az összes önkormányzati rendelet kétharmada valószínûleg nem érintett
az irányelv által. Ennek pontosítása és a ténylegesen érintett rendeletek meghatározása érdekében szükséges a valójában
érintett rendeletek meghatározása és a jogharmonizáció elvégzése.

Az irányelvbõl fakadó harmonizációs kötelezettség teljesülése érdekében az önkormányzatoknak 2008. június 30-áig
meg kell jelölniük a már beazonosított önkormányzati rendeletek irányelvvel érintett konkrét rendelkezéseit; ez azt je-
lenti, hogy az elõzetes felmérés során beazonosított rendeleteket szakaszról szakaszra meg kell vizsgálni annak megálla-
pítása érdekében, hogy azokat mennyiben érintik az irányelv rendelkezései.

1 Az irányelv az alábbi címen érhetõ el: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:HU:PDF
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A jelen ismertetõ tájékoztatást nyújt az irányelvbõl fakadó, az illetékes hatóságot (így az önkormányzatokat is) érintõ
legfontosabb feladatokról:

I. az önkormányzati rendeletek átvilágítása és jelentéstételi kötelezettség,
II. az elektronikus egyablakos ügyintézés,
III. hatóságok közötti igazgatási együttmûködés.

I. Az önkormányzati rendeletek átvilágítása és a jelentéstételi kötelezettség

A tájékoztatónak ez a pontja segítséget nyújt az önkormányzatoknak az irányelvvel ténylegesen érintett önkormány-
zati rendeletek megállapításához, a beazonosított önkormányzati rendeletek irányelvvel érintett konkrét rendelke-
zései meghatározásához, valamint útmutatóul szolgál a jogharmonizációs munkához. Javaslatot tesz az átvilágítás le-
folytatásának módszerére, továbbá az egyes rendeletalkotási tárgykörökre vonatkozóan ismerteti az irányelvvel való
érintettség eseteit, az esetleges ütközés feloldására irányuló javaslatokat. Az összeállításhoz felhasználtuk a közigazga-
tási hivatalok által a témában készített tanulmányokat, és figyelembe vettük a Külügyminisztérium javaslatait is.

Az irányelv 44. cikkének (1) bekezdése kötelezi a tagállamokat arra, hogy hatályba léptessék azokat a törvényi, rende-
leti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az irányelvnek 2009. december 28-áig megfe-
leljenek. A hatályos önkormányzati rendeletek harmonizációját úgy kell tehát elvégezni, hogy az irányelvnek megfelelõ
rendelkezések a fenti idõpontig hatályba lépjenek. Külön figyelmet kell fordítani azokra a rendeletekre, amelyek eseté-
ben külön jogszabályok az elõkészítés szakaszában a tervezettel kapcsolatban meghatározott szervezeteknek vélemé-
nyezési jogosultságot írnak elõ, illetve amelyekkel az adott rendelet elfogadása elõtt egyeztetni kell (pl. HÉSZ, környe-
zetvédelmi rendelet, zaj-, rezgésvédelem, hatósági árak megállapításának egyes esetei, vállalkozások támogatásáról
szóló rendeletek stb.). Tekintettel a jelentéstételi kötelezettség teljesítésére és a véleményezéshez, egyeztetéshez szüksé-
ges idõtartamra, az önkormányzati rendeletek módosításának mielõbb, de legkésõbb 2009. november 30-áig kell
megtörténnie.

Az önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos jogharmonizáció két feladatot foglal magában:
A) az önkormányzati rendeletek átvilágítása és szükség szerinti módosítása és esetleges hatályon kívül helyezése,
B) a fenntartható, módosított vagy hatályon kívül helyezett rendelkezésekkel kapcsolatos jelentéstételi kötelezettség

az Európai Bizottság számára (lásd 39. cikk).

A) Az önkormányzati rendeletek átvilágítása és szükség szerinti módosítása, illetve esetleges hatályon kívül helyezése
A hazai jogszabályok (így az önkormányzati rendeletek) az irányelvnek való megfelelõség szempontjából való átvilá-

gításának célja az állampolgárok és vállalkozások Európai Unión belüli szabad áramlását gátoló hazai szabályozások
feltárása és egy egyszerûbb szabályozási környezet létrehozása a hatályos törvények, kormányrendeletek, miniszteri
rendeletek és önkormányzati rendeletek esetleges módosítása révén.

Az átvilágítás folyamatának javasolt lépései
a) Meg kell vizsgálni, hogy az elõzetes felmérés során érintettnek talált valamennyi önkormányzati rendeletre kiter-

jed-e az irányelv tárgyi hatálya.
b) Ezek után meg kell vizsgálni, hogy a rendelet tartalmaz-e a valamely szolgáltatásra, szolgáltatóra vagy szolgáltatást

igénybe vevõre vonatkozóan engedélyezési eljárást (pl. telephely-engedély) vagy más – a szolgáltatás tartalmát érintõ –
korlátozást, követelményt, tilalmat (pl. meghatározott jogi formában történõ mûködés elõírása, minimális vagy maximá-
lis díjszabás elõírása).

c) Minden egyes szolgáltatásnyújtásra való jogosultságot adó engedélyezési eljárás, illetve szolgáltatásnyújtással
szemben támasztott követelmény vizsgálatakor a következõkre kell figyelemmel lenni: a szolgáltatás nyújtására vonat-
kozó engedélyezési rendszer, illetve a szolgáltatás nyújtásával szemben támasztott követelmény csak abban az esetben
tartható fenn, amennyiben ez megfelel a megkülönböztetésmentesség, a szükségesség, valamint az arányosság követel-
ményének.

Tehát elõször meg kell vizsgálni, hogy az önkormányzati rendelet nem tartalmaz-e diszkriminatív rendelkezést, illet-
ve megfelel-e az egyenlõ bánásmód követelményének. Ki kell térni az adott korlátozás alóli mentességi, illetve kedvez-
ményes esetek kontrollálására is, mivel az ilyen szabályozás is lehet diszkriminatív. Amennyiben a jogszabály tartalmaz
diszkriminatív rendelkezés(eke)t, javaslatot kell tenni az állampolgárok közötti megkülönböztetés megszüntetésére.
Ezután arra kell figyelemmel lenni, hogy az engedélyezési rendszerek, illetve korlátozó rendelkezések fenntartása szük-
séges-e, azaz indokolható-e az irányelv által elismert közérdekû céllal. Amennyiben nem, azok módosítására, illetve
esetleges hatályon kívül helyezésére kell javaslatot tenni.
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Ezt követõen vizsgálni kell, hogy az engedélyezési rendszerek, illetve korlátozások arányosak-e, nem túlzóak-e, illet-
ve az adott közérdekû cél nem érhetõ-e el más módon (pl. elõzetes engedélyezés helyett utólagos ellenõrzéssel). Az en-
gedélyezések esetén szükséges megvizsgálni azt is, hogy az eljárási szabályok egyszerûek-e, biztosítják-e a gyors elbírá-
lás lehetõségét. Számos esetben az engedélyezés kiváltható egyszerûbb eljárással, például bejelentési kötelezettség
elõírásával.

Ha a vizsgálat során az állapítható meg, hogy az adott rendelkezés megfelel a fent említett hármas követelménynek
(megkülönböztetésmentesség, szükségesség, arányosság), illetve az adott rendeleti tárgykörre vonatkozó egyéb követel-
ményeknek, a rendelkezést nem szükséges módosítani, az továbbra is fenntartható. Ugyanakkor, ha az adott norma nem
felel meg az irányelvben elõírt követelményeknek, módosításuk vagy hatályon kívül helyezésük szükséges. Minden
egyes önkormányzati rendelet esetében a fenti feladatokat kell elvégezni mindaddig, amíg valamennyi érintett rendelet
vizsgálata le nem zárul.

d) A tényleges érintettség megállapítása után kerülhet sor az önkormányzati rendeletek harmonizációjára. Amennyi-
ben a már felülvizsgált rendeleteket érintõ magasabb szintû jogszabályok módosulnak, a hazai vonatkozó módosított
jogszabályokkal harmonizálni kell a rendeletet. A törvények, kormány- és miniszteri rendeletek átvilágítása során meg-
határozásra kerültek az érintett hazai jogszabályok és hazai jogalapjuk, valamint az, hogy az irányelv mely rendelkezése-
ivel ellentétes a szabályozás, a jogszabály mely rendelkezései tartalmaznak az irányelvvel ellentétes korlátozásokat és a
korlátozások szükségesek-e (annak indoklása), továbbá a jelentéstételi kötelezettség és az illetékes hatóság. Azokat a
rendeleteket javasoljuk korábbi idõpontra tervezni, amelyek tárgykörében az illetékes minisztérium azt állapította meg,
hogy az ágazati jogszabályi környezet megfelel az irányelv követelményeinek, mivel ezek körében a harmonizáció miatt
nem várható jogszabályváltozás. Ahol a minisztérium az ágazati joganyagban az irányelvvel ütközést állapított meg, ott
várható a magasabb szintû jogszabályok módosítása, ezért az ilyen tárgykörbe tartozó helyi rendeletek harmonizációját
késõbbi idõpontra kell tervezni.

A szolgáltatókat jelentõsebben érintõ rendeletek felülvizsgálatát indokolt korábbi idõpontban tervezni (pl. közterü-
let-használati rendeletek, vásár-, piacrendeletek). Javasoljuk ütemterv készítését a feladat elvégzéséhez, és az ütemterv
alapján célszerû a képviselõ-testület munkatervében is megjeleníteni a felülvizsgálat ütemezését. Külön ki kell térni
azokra a tárgykörökre, amelyek esetében kétfordulós testületi tárgyalásra van szükség.

e) A felülvizsgált rendelet tervezetét elfogadásra a képviselõ-testület/közgyûlés elé kell terjeszteni. Ha valamely jog-
szabályi rendelkezés szerint adott szervezet véleményét, állásfoglalását be kell szerezni, illetve tájékoztatásul meg kell
küldeni valamely szervezetnek, akkor a felülvizsgálat alapján kidolgozott tervezetet a testület határozati formában elsõ
olvasatban fogadja el, és csak a második fordulóban fogadhatja el a jogalkotó. Az irányelv 44. cikkének (1) bekezdése
szerint, amikor a tagállamok elfogadják az irányelv átültetéséhez szükséges rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell az
irányelvre. A hivatkozás módját a tagállamok maguk határozzák meg. Eszerint Magyarországon a 12/1987. (XII. 29.) IM
rendelet 7. §-ának (3) bekezdése, valamint annak melléklete értelmében jogharmonizációs záradékkal kell ellátni az
érintett önkormányzati rendeletet: „E rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

f) Az átvilágított és elfogadott rendeleteket – elektronikusan is – meg kell küldeni a közigazgatási hivatal részére. En-
nek betartása kiemelkedõen fontos, mivel az irányelv 44. cikkének (1) bekezdése arra is kötelezi a tagállamokat, hogy az
irányelv átültetésével kapcsolatos tagállami rendelkezések szövegét küldjék meg az Európai Bizottságnak. E kötelezett-
séget hazánk csak akkor tudja teljesíteni, ha az önkormányzatok által alkotott rendeletekben meghatározott követelmé-
nyekrõl, engedélyezési eljárásokról is rendelkezésre állnak az elõbbiekben ismertetett adatok. Ezért felhívjuk az önkor-
mányzatok figyelmét, hogy az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény értelmében 2008. jú-
lius 1-jét követõen valamennyi önkormányzat köteles rendeleteit elektronikus úton is megküldeni a közigazgatási hiva-
talok részére.

Az önkormányzati rendeletek érintettségének vizsgálatához az alábbiak figyelembevételét javasoljuk. A szolgáltatás-
nyújtás kétféleképpen valósulhat meg: egyik esete, amikor a szolgáltató Magyarországon letelepszik, vagyis valamely
szolgáltatást, tevékenységet határozatlan ideig, állandó jelleggel Magyarország területén nyújt; másik esete, amikor egy
másik tagállamban letelepedett szolgáltató határon átnyúló, ideiglenes jelleggel nyújt szolgáltatás(oka)t Magyarorszá-
gon. Az irányelv e két szolgáltatástípussal szemben különbözõ követelményeket támaszt.

1. Letelepedés keretében nyújtott szolgáltatások
Az irányelv foglalkozik az engedélyezési rendszerekkel, meghatározza az engedélyezéssel kapcsolatos feltételeket,

követelményeket, tilalmakat, az engedélyezési eljárás fõbb elveit, az ezek során alkalmazott tiltott, illetve értékelendõ
követelményeket. A szolgáltatás gyakorlása fõszabályként nem köthetõ engedélyhez. A tevékenység gyakorlása feltéte-
leként akkor állapítható meg valamely engedély beszerzése, ha az nem tartalmaz hátrányos megkülönböztetést, azt köz-
érdeken alapuló kényszerítõ indok támasztja alá, ha a kitûzött cél kevésbé korlátozó intézkedés útján nem valósítható
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meg, különösen azért, mert az utólagos ellenõrzésre túl késõn kerülne sor ahhoz, hogy az valóban hatékony legyen
[9. cikk (1) bekezdés]. Az engedély megadásának feltételeit úgy kell meghatározni, hogy megakadályozzák az illetékes
hatóságot abban, hogy vizsgálati jogkörüket önkényesen alkalmazzák [10. cikk (1) bekezdés].

Ennek érdekében a feltételeknek:
a) megkülönböztetés-mentesnek,
b) közérdeken alapuló kényszerítõ indok által alátámasztottnak,
c) a közérdekhez kapcsolódó céllal arányosnak,
d) világosnak és egyértelmûnek,
e) objektívnek,
f) elõzetesen nyilvánosságra hozottnak,
g) átláthatónak,
h) hozzáférhetõnek kell lenniük [10. cikk (2) bekezdés a)–g) pontok].

Tilos a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos alábbi követelmények alkalmazása (14. cikk):
a) közvetve vagy közvetlenül az állampolgárságon, a jogi személy székhelyén alapuló megkülönböztetõ követelmé-

nyek, különösen a szolgáltatóra, alkalmazottaira, a társaság tulajdonosainak, igazgatósági vagy felügyelõtestületek tag-
jaira vonatkozó állampolgársági követelmények, illetve az olyan elõírás, hogy az elõbbieknek az adott állam területén
lakóhellyel kell rendelkezniük;

b) egynél több tagállamban telephellyel való rendelkezésre, egynél több tagállamban nyilvántartásába való bejegyzés-
re, szakmai szervezetben, szövetségben való tagsággal rendelkezésre irányuló követelmények;

c) a szolgáltatás elsõdleges vagy másodlagos telephely közti választási szabadságára vonatkozó korlátozások, illetve a
telephely jogi formája megválasztásának szabadságát korlátozó elõírások;

d) a telephely létesítése tekintetében viszonosság megkövetelése;
e) gazdasági típusú elõzetes vizsgálatok elõírása;
f) versengõ gazdasági szereplõk közvetlen vagy közvetett részvétele az engedélyek megadásában;
g) pénzügyi garancia esetén annak megkövetelése, hogy azt az adott állam területén mûködõ szervezettõl kell besze-

rezni;
h) az adott állam nyilvántartásában meghatározott ideje tett bejegyzés, illetve a tevékenységnek az adott tagállam terü-

letén meghatározott idõtartamig való ellátása.

A vizsgálat során értékelni kell, hogy a szolgáltatási tevékenység nyújtására való jogosultságot, illetve a szolgáltatási
tevékenység gyakorlását az alábbi megkülönböztetésmentes követelmények bármelyikének való megfeleléshez köti-e
az önkormányzati rendelet [15. cikk (2) bekezdés]:

a) mennyiségi vagy területi korlátozások,
b) a szolgáltató kötelezettsége meghatározott jogi formában való mûködésre,
c) a társaság tulajdonlására vonatkozó követelmények,
d) bizonyos szolgáltatók számára tartják-e fenn a szolgáltatási tevékenységre való jogosultságot,
e) a tagállam területén egynél több telephellyel rendelkezés elõírása,
f) alkalmazottak minimális számát elõíró követelmények,
g) rögzített legalacsonyabb/legmagasabb díjtételek,
h) a szolgáltatáshoz kiegészítõ szolgáltatás nyújtásának elõírása.

Ez a jogrendszerben az irányelv szempontjából történõ beazonosítás, átvilágítás (screening) szakasza. Amely jogsza-
bály tartalmaz rendelkezést a fenti körben, az minden esetben érintettnek minõsül.

Az érintett jogszabályi rendelkezéseket értékelni kell, hogy megfelelnek-e az alábbi, egyéb feltételeknek [15. cikk
(3) bekezdés]:

a) hátrányos megkülönböztetés tilalma (állampolgárság, székhely szerint);
b) szükségesség (a követelményeket a közérdeken alapuló kényszerítõ indok támasztja-e alá);
c) arányosság (a követelményeknek alkalmasaknak kell lenniük a célok teljesítésének biztosítására, de nem haladhat-

ják meg a cél eléréséhez szükséges mértéket és nem válthatók ki más, ugyanazt az eredményt biztosító, kevésbé korláto-
zó intézkedéssel).

Az irányelv alkalmazása szempontjából – tekintettel az Európai Bíróság esetjogára – a közérdekû célok lehetnek külö-
nösen:

a) közrend,
b) közbiztonság,

3224 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/23. szám



c) közegészségügy,
d) rendfenntartás,
e) szociálpolitikai célok,
f) szolgáltatást igénybe vevõk védelme,
g) fogyasztóvédelem,
h) munkavállalók védelme,
i) állatok jóléte,
j) szociális biztonsági rendszer pénzügyi egyensúlyának megõrzése,
k) csalások megakadályozása,
l) tisztességtelen verseny megakadályozása,
m) környezet, városi környezet védelme,
n) hitelezõk védelme,
o) igazságszolgáltatás megóvása,
p) közúti biztonság,
q) szellemi tulajdon védelme,
r) kultúrpolitikai célok,
s) magas szintû oktatás biztosításának szükségessége,
t) sajtó sokszínûségének fenntartása,
u) nemzeti nyelv támogatása,
v) nemzeti történelmi és mûvészeti örökség megõrzése,
w) állat-egészségügyi politika [Preambulum (40) bekezdés].

2. Határon átnyúló, ideiglenes jelleggel nyújtott szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések

A határon átnyúló szolgáltatást letelepedés nélkül nyújtó vállalkozások esetében az irányelv megerõsíti a szolgáltatás
nyújtásának szabadságát (pl. a tagállamok nem írhatják elõ, hogy egy átmeneti jelleggel szolgáltatást nyújtani akaró, más
tagállamban letelepedett vállalkozás területükön telephellyel rendelkezzen, vagy engedélyt szerezzen be az illetékes ha-
tóságoktól, beleértve a nyilvántartásba vételi kötelezettséget is). Rögzíti az irányelv továbbá, hogy tagállami korlátozá-
sokat, követelményeket csak a közrend, közbiztonság, közegészségügy, környezetvédelem és foglalkoztatási feltételek
vonatkozásában lehet fenntartani. A tagállami követelményeknek azonban meg kell felelniük a diszkriminációmentes-
ség, illetve az arányosság elveinek is. Egyes szolgáltatásokra azonban nem vonatkoznak a határokon átnyúló szolgáltatá-
sokra vonatkozó szabályok (pl. ügyvédi szolgáltatások, postai, gáz-, villamosenergia-szolgáltatások, könyvvizsgálói
szolgáltatások).

3. Az eljárások egyszerûsítésére vonatkozó szabályok

Az irányelv a túlzottan nehézkes engedélyezési rendszerek, eljárások és alaki követelmények felszámolása érdekében
számos rendelkezést tartalmaz.2 Az egyik alapvetõ nehézség a szolgáltatásra való jogosultság és a szolgáltatási tevé-
kenység gyakorlása terén – különösen a kis- és középvállalkozások számára – a közigazgatási eljárások összetettsége,
hosszas idõtartama és az eljárásokkal kapcsolatos jogbizonytalanság. Az ügyintézés egyszerûsítése az olyan késedel-
mek, költségek és visszatartó hatások kiküszöbölését szolgálja, amelyek például a szükségtelen vagy túlzottan összetett
és megterhelõ, illetve az egymást átfedõ eljárásokból, a dokumentumok benyújtásával kapcsolatos túlzott adminisztratív
akadályokból, az illetékes hatóságok diszkrecionális jogköreinek alkalmazásából, a válaszadás meghatározatlan vagy
túlzottan hosszú határidejébõl, a megadott engedélyek érvényességének korlátozott idõtartamából, valamint az arányta-
lan díjakból és büntetésekbõl erednek. Az ilyen gyakorlatok különösen erõs visszatartó erõvel hatnak az olyan szolgálta-
tókra, akik vagy amelyek tevékenységüket más tagállamokra is ki kívánják terjeszteni, továbbá összehangolt korszerûsí-
tést tesznek szükségessé a huszonhét tagállamból álló, kibõvített belsõ piacon.

2 A jelenleg Magyarországon érvényes, valamennyi (nem kizárólag az irányelv hatálya alá esõ tevékenységek tekintetében) hatósági engedélyhez kötött gaz-
dasági tevékenységek katalógusa megtalálható a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján: www.profitalhatsz.mkik.hu/index.php?p=adattar_hatosagi
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Az eljárások egyszerûsítésének része, hogy amennyiben a tagállamok a szolgáltatótól vagy a szolgáltatás igénybe ve-
võjétõl igazolást, tanúsítványt vagy bármely egyéb olyan iratot kérnek, amely valamely követelménynek való megfele-
lést bizonyít, minden olyan, más tagállamból származó iratot el kell fogadniuk, amely ezzel egyenértékû célt szolgál,
vagy amelybõl egyértelmûen kiderül a szóban forgó követelménynek való megfelelés. A tagállamok fõszabályként nem
követelhetik meg, hogy valamely más tagállamból származó irat esetében az eredeti példányt, vagy annak hiteles máso-
latát vagy hiteles fordítását nyújtsák be.

A tagállamok kötelesek biztosítani, hogy a szolgáltatási tevékenység nyújtására való jogosultsággal, valamint a szol-
gáltatási tevékenység gyakorlásával kapcsolatos minden eljárás és alaki követelmény egyszerûen teljesíthetõ legyen tá-
volról és elektronikus úton az érintett egyablakos ügyintézési pontoknál és az érintett illetékes hatóságoknál (8. cikk).
Mint láttuk, elõre kell lépnünk az elektronikus ügyintézés területén is, nem egyeztethetõ össze az irányelv 8. cikkével az
elektronikus ügyintézés kizárása a hatósági ügyekben, beleértve az önkormányzati hatósági ügyeket is.

4. A szolgáltatás igénybe vevõinek jogai

Az irányelv nemcsak az illetékes hatóságok és a szolgáltatók viszonyára tartalmaz rendelkezéseket, hanem a szolgál-
tatás igénybe vevõjének a helyzetét érintõ tagállami elõírásokra is. A szolgáltatást igénybe vevõ szempontjából a megkü-
lönböztetésmentesség elve a belsõ piacon azt jelenti, hogy a szolgáltatás igénybe vevõje és különösen a fogyasztó hozzá-
férését a nyilvánosság számára kínált szolgáltatásokhoz nem lehet megtagadni vagy korlátozni a nyilvánosság számára
hozzáférhetõvé tett általános feltételekben szereplõ olyan követelmény alkalmazásával, amely az igénybe vevõ állam-
polgárságához vagy lakóhelyéhez kapcsolódik [Preambulum (95) bekezdés; 20. cikk (2) bekezdés]. Ez az általános tila-
lom azonban nem zárja ki eleve az igénybevételi feltételek különbözõségének lehetõségét, amennyiben azt objektív kri-
tériumok közvetlenül indokolják (pl. földrajzi távolságok) [20. cikk (2) bekezdés].

Tilos továbbá a szolgáltatás igénybe vevõjének állampolgársága vagy nemzeti vagy helyi lakóhelye szerinti megkü-
lönböztetés [20. cikk (1) bekezdés]. Ilyen lehet a csak más tagállam állampolgárára vonatkozó kötelezettség, amely egy
szolgáltatásból, vagy a kedvezõbb feltételekbõl vagy árakból való részesedés érdekében eredeti okiratok, hitelesített má-
solatok, állampolgársági igazolás vagy különbözõ okiratok hivatalos fordításának bemutatását írja elõ, kivéve, ha az elõ-
nyök kizárása jogos és objektív követelményeken alapul [Preambulum (94) bekezdés].

A tagállamok nem támaszthatnak a szolgáltatás igénybe vevõjével szemben olyan követelményeket, amelyek egy má-
sik tagállamban letelepedett szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételét korlátozzák, különös tekintettel az
alábbi követelményekre (19. cikk):

a) saját illetékes hatóságaiktól engedély beszerzésére, vagy a saját illetékes hatóságaiknak szóló nyilatkozat tételére
vonatkozó kötelezettség, vagy

b) pénzügyi támogatás nyújtásának megkülönböztetõ korlátozása a szolgáltató egy másik tagállamban történt letele-
pedése vagy a szolgáltatásnyújtás helye okán.

5. A szolgáltatókra és szolgáltatásaikra vonatkozó információk

Az irányelv nagy hangsúlyt fektet arra, hogy mind a szolgáltatók, mind a szolgáltatást igénybe vevõk megfelelõ infor-
mációkkal rendelkezzenek. A tagállamoknak biztosítani kell, hogy mind a szolgáltatók, mind a szolgáltatást igénybe ve-
võk az egyablakos ügyintézési pontokon egyszerûen hozzáférhetõ módon világos és egyértelmû információkat szerez-
hessenek az alábbi kérdésekrõl [7. cikk (1) bekezdés]:

– a tagállam területén letelepedett szolgáltatókra vonatkozó, a szolgáltatás nyújtására vonatkozó eljárásokkal, alaki-
ságokkal kapcsolatos követelmények,

– az illetékes hatóságok elérhetõségei,
– a szolgáltatókkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos nyilvántartásokhoz, adatbázisokhoz való hozzáférés módja és

feltételei,
– a szolgáltatást nyújtó, illetve a szolgáltatást igénybe vevõ rendelkezésére álló jogorvoslati lehetõségek,
– az illetékes hatóságoktól eltérõ azon szövetségek vagy szervezetek elérhetõségei, amelyektõl a szolgáltatók, illetve

a szolgáltatást igénybe vevõk gyakorlati segítséget kaphatnak.
A fenti információknak távolról és elektronikus úton is hozzáférhetõnek, naprakésznek kell lenniük [7. cikk (3) be-

kezdés].
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Az általános tájékoztatási kötelezettség mellett külön tájékoztatási kötelezettséget ír elõ az irányelv a szolgáltatást
igénybe vevõk számára az alábbi kérdésekben:

– a szolgáltatási tevékenység nyújtására vonatkozó jogosultságra és annak gyakorlására vonatkozó, a többi tagállam-
ban alkalmazandó elõírásokkal kapcsolatos, különösen a fogyasztóvédelemre vonatkozó általános információk,

– a szolgáltató és szolgáltatást igénybe vevõje között felmerülõ vita esetén rendelkezésre álló jogorvoslati lehetõsé-
gekre vonatkozó általános információk,

– olyan szövetségeknek vagy szervezeteknek – többek között az európai fogyasztói központok hálózata központjai-
nak – az elérhetõsége, ahol a szolgáltatók vagy a szolgáltatás igénybe vevõi gyakorlati segítséget kaphatnak.

Ezen információknak is elérhetõknek kell lenniük elektronikus úton [21. cikk (1) bekezdés].
A szolgáltatók is kötelesek az irányelvben meghatározott információkat a szolgáltatás igénybe vevõinek a rendelkezé-

sére bocsátani [22. cikk (1)–(5) bekezdések].

B) Jelentéstételi kötelezettség

A jelentéstételi kötelezettséget az irányelv 39. cikke írja elõ a tagállamok számára. Ennek értelmében 2009. december
28-áig jelentést kell benyújtani a Bizottságnak valamennyi, a hazai jogszabályokban, illetve önkormányzati rendeletek-
ben foglalt engedélyezési rendszerekrõl, a letelepedés keretében történõ szolgáltatásnyújtás esetében egyes indokolható
esetekben fenntartott követelményekrõl, valamint a letelepedés nélkül, határon átnyúlóan végzett szolgáltatásnyújtás-
sal szemben fenntartott követelményekrõl. A jelentéseknek a fenntartott korlátozások részletes indoklását is tartalmaz-
niuk kell.

A Bizottság Informatikai Fõigazgatóságával (DG DIGIT-Informatics/IDABC) együttmûködésben az irányelv 39. cik-
kében foglalt jelentéstételi kötelezettség teljesítéséhez online kérdõíveket alakítottak ki. A kérdõívek a különbözõ nyelvi
változatok elkészítését követõen elõreláthatóan 2008 tavaszán nyílnak meg a tagállamok számára kitöltésre, és 2009. de-
cember 28-án zárulnak. A kérdõívekhez felhasználónév és jelszó segítségével lehet majd hozzáférni. Az irányelv rendel-
kezéseihez igazodva a rendszerben 4 fajta kérdõív kitöltésre kerülhet sor (9. cikk, 15. cikk, 16. cikk, valamint 25. cikk
alapján történõ jelentéstétel). A kérdõívek feltöltése tekintetében (s ehhez kapcsolódva a jogosítványok tekintetében) két
személyi kör különül el:

a) a feltöltõ (contributor): adatok betöltõje és elmentõje. A bevitt adatok a késõbbiekben módosíthatóak és törölhetõek
(a feltöltõ csak az általa a rendszerbe bevitt adatokat láthatja);

b) koordinátor: felügyeli és validálja a különbözõ szinteken a feltöltõk által bevitt adatokat, ennek megfelelõen vala-
mennyi (de kizárólag saját tagállama) feltöltõje által bevitt adatot láthat, módosíthat, illetve törölhet. Ezen túlmenõen õ
maga is bevihet új adatokat a rendszerbe.

A tagállamok által betáplált adatokhoz sem a Bizottság, sem a többi tagállam nem férhet hozzá 2009 decemberéig,
mindaddig, amíg a tagállamok nem értesítik a Bizottságot arról, hogy teljesítették jelentéstételi kötelezettségüket.

A jelentéstételi kötelezettség kiterjed az irányelv implementációjára nyitva álló határidõ elõtti hatályos magyar jog-
szabályok, illetve önkormányzati rendelkezések irányelvvel ellentétes rendelkezéseire, továbbá fenntarthatóságuk, illet-
ve a módosításuk esetén az arra vonatkozó indoklásra, végül pedig az elvégzett módosítások tartalmának ismertetésére.
Az önkormányzatok által elvégzendõ jelentéstételi kötelezettség teljesíthetõségének érdekében felmerült annak szüksé-
gessége, hogy a feladatot foglalják jogszabályba; ezt a feladatot az irányelvet átültetõ kerettörvény rögzíti.

II. Az elektronikus egyablakos ügyintézés

Az irányelvbõl fakadó, az illetékes hatóságokat érintõ feladatok következõ nagy köre az egyablakos ügyintézés bizto-
sítása és az eljárások elektronikus úton való teljesíthetõsége. Az egyablakos ügyintézés feladata, hogy a magyar és tagál-
lami szolgáltatók annak keretében az irányelv hatálya alá tartozó szolgáltatások tekintetében minden olyan eljárást és
alaki követelményt teljesíthessenek, amelyek a szolgáltatási tevékenység nyújtására való jogosultsággal és a szolgáltatá-
si tevékenység gyakorlásával kapcsolatosak, akár letelepedés keretében, akár ideiglenesen, határon átnyúló jelleggel
nyújtanak szolgáltatásokat. Az egyablakos ügyintézési pontoknak ezen felül feladata a tájékoztatás is, vagyis az irány-
elvben elõírt információk hozzáférhetõvé tétele a szolgáltatók részére.
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Az egyablakos ügyintézési pontok által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy azok
igénybevétele a szolgáltatók, illetve a szolgáltatás igénybe vevõi számára csak mint lehetõség jelentkezik, viszont az
egyablakos ügyintézés az irányelvben meghatározottak szerinti biztosítása a tagállamok számára jogi kötelezettség. Te-
kintettel arra, hogy az egyablakos ügyintézés mellett az irányelv fõszabályként írja elõ az elektronikus eljárások alkal-
mazását, indokoltnak tûnik, hogy az irányelvben elõírt jogi kötelezettség teljesítésének alapjául a ma már mûködõ elekt-
ronikus ügyfélkapu szolgáljon.

Az elõbbiekbõl következik, hogy amennyiben a hatályos magyar jogi szabályozás értelmében az irányelv hatálya alá
esõ szolgáltatások tekintetében a szolgáltatónak valamely eljárási vagy alaki követelményt kell teljesíteni ahhoz, hogy
szolgáltatást nyújthasson (vagyis az illetékes hatóságok formális vagy közvetett határozatát kell beszereznie), ezt elekt-
ronikus úton, egyablakos ügyintézés keretében is el kell tudni végeznie. Ennek eszköze lesz a fent említett elektronikus
ügyfélkapu, amely a szolgáltató egyedüli „tárgyalópartnere” lesz, így nem kell több illetékes hatósággal vagy szervvel is
felvennie a kapcsolatot annak érdekében, hogy egyrészt beszerezze a vonatkozó információkat, másrészt, hogy megte-
gye a szolgáltatás nyújtásához szükséges lépéseket.

Annak érdekében, hogy mindez 2009 decemberéig megvalósítható legyen, valamennyi, az irányelv értelmében vett il-
letékes hatóságot rá kell tudni kapcsolni az elektronikus ügyfélkapu rendszerére. Az elektronikus egyablakos ügyintézés
biztosításához az alábbiakra van szükség:

– biztosítani kell, hogy a szolgáltatási tevékenységre való jogosultsághoz és annak gyakorlásához szükséges eljárá-
sokkal és alakiságokkal kapcsolatos követelményekre vonatkozó információk elérhetõek legyenek elektronikusan (lásd
irányelv 7. cikke);

– biztosítani kell, hogy az illetékes hatóságok az elektronikus egyablakos rendszerbe bekapcsolhatóak legyenek.

Az utóbbi esetében meghatározott rendszerkövetelményeknek kell megfelelni. Annak felméréséhez, hogy Magyaror-
szágon az illetékes hatóságoknak az elektronikus egyablakos ügyintézésbe való bekapcsolás milyen forrásokat igényel,
szükséges a jegyzõk rendelkezésére álló informatikai háttér felmérése is. A már kiépített és mûködõ elektronikus egyab-
lakos ügyintézés nem ró majd pluszterhet, hiszen az abba bekapcsolandó eljárások már ma is léteznek, és azok egyszerû-
sítésére is lehet sok esetben számítani. Az elektronikus ügyintézés egyben hozzájárul majd az ügyek hatékonyabb és
gyorsabb intézéséhez is.

III. Igazgatási együttmûködés az illetékes hatóságok között

Az illetékes hatóságoknak az irányelv rendelkezéseibõl adódó következõ fontos kötelezettsége az egymás közötti
igazgatási együttmûködés. Az irányelv 28. cikke értelmében a tagállamoknak kölcsönösen segítséget kell nyújtaniuk
egymásnak, és a hatékony együttmûködés érdekében intézkedéseket kell hozniuk a szolgáltatók és az általuk nyúj-
tott szolgáltatások felügyeletének biztosítására. Ezzel összefüggésben az irányelv számos kötelezettséget állapít meg,
például:

– másik tagállam hatóságainak kérésére a szolgáltató letelepedése szerinti tagállam hatóságai tájékoztatást nyújtanak
másik tagállam hatóságának [29. cikk (1) bekezdés];

– másik tagállam hatóságainak kérésére a szolgáltató letelepedése szerinti tagállam hatóságai elvégzik a kért ellenõr-
zéseket és vizsgálatokat, és annak eredményérõl, illetve az esetleges intézkedésekrõl tájékoztatást nyújtanak [29. cikk
(2) bekezdés];

– a szolgáltató letelepedése szerinti tagállam a lehetõ legrövidebb idõn belül tájékoztatja a tagállamokat és az Európai
Bizottságot a szolgáltató által tanúsított bármilyen olyan magatartásról vagy konkrét cselekményrõl, amely – tudomása
szerint – a személyek egészségét, illetve biztonságát vagy a környezetet súlyosan károsíthatná [29. cikk (3) bekezdés];

– egy másik tagállam illetékes hatóságának kérésére tájékoztatás nyújtása a szolgáltató alkalmasságával vagy szak-
mai megbízhatóságával kapcsolatban (33. cikk).

Az irányelv értelmében a tagállamoknak a tájékoztatást elektronikus úton kell biztosítaniuk [28. cikk (6) bekezdés].
Az irányelv jogi kötelezettségként írja elõ a tagállamok számára az igazgatási együttmûködés keretében egy, az Európai
Bizottság által kialakítandó elektronikus információs rendszer használatát. Az együttmûködés eszköze egy internetes
alapú szoftver, a belsõ piaci információs rendszer (munkanevén: IMI-net, Internal Market Information System) lesz.
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Az igazgatási együttmûködés alapja, hogy a tájékoztatás nyújtására irányuló kérelem közvetlenül ahhoz a hatósághoz
érkezik a rendszeren belül, amely a kért adatok tekintetében illetékesnek tekintendõ. Ennek természetesen alapfeltétele
az IMI-hálózaton belüli megfelelõ információáramlás biztosítása.

Az illetékes hatóságok számára az IMI-hálózat használata azt jelenti majd, hogy csak olyan kérelmek érkeznek hozzá-
juk, amely kérdések tekintetében illetékesek. Például csak olyan engedélyezésre vonatkozó kérelmekrõl kérhetõ tõlük
tájékoztatás, amelyeket õk maguk adtak (vagy nem adtak) egy meghatározott szolgáltató számára. Ez a másik oldalról
nézve azt is jelenti, hogy csak olyan információt kérhetnek az IMI-hálózaton keresztül, amelynek ismerete feladataik el-
látásához szükséges. Az illetékes hatóságoknak a jelenleg fejlesztés alatt álló IMI-hálózatra való rákapcsolását az Euró-
pai Bizottság fogja majd elvégezni a tagállamok által megadott adatok alapján. Az IMI-hálózatra való rákapcsolódás mû-
szaki szempontból többletforrásokat nem igényel, tekintettel arra, hogy annak alkalmazása internet alapú, és az elektro-
nikus egyablakos ügyintézés kapcsán már egyébként is rendelkezniük kell az illetékes hatóságnak meghatározott pa-
raméterû eszközökkel. Mindazonáltal a hálózat alkalmazásának vannak személyi feltételei, de összességében azzal szá-
molunk, hogy ez nem ró többletterhet az illetékes hatóságokra. Az IMI-hálózat alkalmazása lehetõvé teszi a tagállamok
illetékes hatóságai közötti közvetlen és gyors kommunikációt, hozzájárulva ezzel a biztonságos és jogszerû szolgáltatás-
nyújtáshoz. A hálózat az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén fog mûködni, a hálózaton belüli magyar nyelvû
kommunikáció tehát biztosított lesz. Amint az Európai Bizottság elkészíti a rendszer elsõ változatát, arról Önöket tájé-
koztatjuk, és a Külügyminisztérium lehetõséget biztosít konzultációra is.

Az Európai Bizottság elkészítette az irányelv végrehajtásáról szóló kézikönyvet, amely az irányelvbõl jegyzõre háruló
kötelezettségek teljesítéséhez is számos hasznos információval szolgál. A kézikönyv magyarul az alábbi címen érhetõ el:
http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/guides/handbook_hu.pdf

Terveink szerint a következõ számban az egyes – az esetlegesen érintett önkormányzati rendeletek felméréséhez ko-
rábban meghatározott és jogalapkódok szerint csoportosított – rendeletalkotási tárgykörök szerint mutatjuk be az irány-
elv azon rendelkezéseit, melyeket harmonizálni szükséges.

Összeállította: ÖTM Önkormányzati fõosztály

Felhívás az önkormányzatok részére a közpénzbõl nyújtott támogatásokról

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium felhívja a helyi önkormányzatok figyelmét, hogy 2008.
április 1-jén hatályba lépett a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tör-
vény, amelynek hatálya a helyi önkormányzatok által nyújtott támogatásokra is kiterjed. A törvény és a végrehaj-
tásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet a Magyar Közlöny 2007/186. és 2008/53. számaiban megtalálható.

A törvény elõírja, hogy minden pályázati eljárás során a pályázatot befogadó szerv a beérkezett pályázatok benyújtói-
nak adatait közzétegye az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által mûködtetett és a Kopint-Datorg Info-
kommunikációs Zrt. által üzemeltetett honlapon. Ugyancsak közzé kell tenni a támogatást elnyert pályázók adatait, ide-
értve azokat is, akik pályázati eljárás nélkül kaptak támogatást, valamint a benyújtott és elfogadott pályázati elszámolást.
A honlap elérhetõsége www.kozpenzpalyazat.gov.hu.

A honlapról letölthetõ az az XLS sablon, amelyet a kitöltést követõen a pályázatot befogadó szerv közzététel céljából
megküldhet az üzemeltetõnek. Javasoljuk, hogy a közzététel megkönnyítése érdekében a jövõben a pályázati kiírások
tartalmazzák a törvény által elõírt összeférhetetlenség vagy érintettség fennállásáról szóló nyilatkozat, valamint – érin-
tettség esetére – a közzétételi kérelem ûrlapjainak a csatolására vonatkozó felhívást. Ezek benyújtása nélkül ugyanis a
törvény értelmében a benyújtott pályázatok érvénytelenek és támogatás nem nyújtható.

A törvény hatálya a 2008. április 1-je után kiírt pályázatokra, a pályázaton kívül odaítélt támogatások esetében a 2008.
április 1-je után benyújtott, a támogatás odaítélésére vonatkozó kérelmekre terjed ki.
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Folyamatban van egy regisztráción alapuló bejelentési rendszer kialakítása a téves vagy szándékosan valótlan beje-
lentések megelõzése érdekében. E célból kérjük, hogy a következõ pályázat kiírása alkalmával a kiíró önkormányzat
polgármestere keresse meg az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumot, és tájékoztassa a kapcsolattartó sze-
mély, személyek kijelölésérõl és elérhetõségérõl. A kapcsolattartó személy regisztrációs jogosultságot fog kapni a hon-
lapon, ennek a regisztrációnak a segítségével lehet majd az adatokat feltölteni.

Az adatszolgáltatás részletes rendjérõl szóló további tájékoztató anyagok megtalálhatóak a minisztérium honlapján
(www.otm.gov.hu), amelyek folyamatosan frissítésre kerülnek.

Végül felhívjuk a figyelmet, hogy a törvény hatálya nem terjed ki a helyi önkormányzatra, ha az pályázóként vesz
részt egy eljárásban. Ebben az esetben nem vonatkozik rá a nyilatkozati kötelezettség sem. A törvény a helyi önkormány-
zatok által kiírt pályázatokra kell alkalmazni.

Forrás: Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
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ÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

A HM jogi szakállamtitkárának
és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének

43/2008. (HK 9.) HM JSZÁT – HM HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a 2008. május havi nyomozótiszti készenléti szolgálat
ellátásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
védelmi tervezési és infrastrukturális

szakállamtitkárának
44/2008 (HK 9.) HM VTI SZÁT

i n t é z k e d é s e
a Honvédelmi Minisztérium Éves Beszerzési Terve

végrehajtásának 2008. évi feladatairól

A Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának
és a szakirányítás rendjérõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM
utasítás 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján, a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és mûködési
szabályzata III. fejezet 6. pontjának (3) bekezdésében
meghatározott szakirányítási jogkörömben eljárva – figye-
lemmel a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási
rendjérõl szóló 120/2007. (HK 20.) HM utasítás (a továb-
biakban: Utasítás) rendelkezéseire – a Honvédelmi Mi-
nisztérium 2008. évi Éves Beszerzési Terve (a továbbiak-
ban: ÉBT) végrehajtásának 2008. évi feladataira a követ-
kezõ

intézkedést

adom ki:

I. fejezet
Az intézkedés hatálya

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztérium, a
miniszter alárendeltségébe és fenntartói irányítása alá tar-

tozó szervezetek, valamint az Magyar Honvédség katonai
szervezetei (a továbbiakban együtt: honvédelmi szerveze-
tek) 2008. évi Éves Beszerzési Tervében szereplõ, illetve
2008. december 31. elõtt megindításra kerülõ (köz)beszer-
zéseire terjed ki.

II. fejezet
A Honvédelmi Minisztérium Éves Beszerzési

Tervének felépítése a 2008. évben

2. A Magyar Honvédség 2008. (2009., 2010.) évi részle-
tes rövid távú tervével való összhang megteremtése, vala-
mint a finanszírozás átláthatóságának biztosítása érdeké-
ben a 2008. évi ÉBT az alábbi kiegészítõ rovatokat és mel-
lékleteket tartalmazza:

a) a „Prioritás”, „Anyagnem kód”, „Szakfeladatszám”
és „Fedezet index 2008” rovatok;

b) az 1., 2. és 3., mellékletek, melyek az egyéb források
terhére tervezett vagy fedezettel még nem rendelkezõ be-
szerzéseket tartalmazzák, mivel az Utasítás 12. § (4) be-
kezdésében foglaltak szerint egységesen besorolt 2008.
évi beszerzések közül az ÉBT I. és II. részeiben – az Utasí-
tás 13. §-ban foglaltakra tekintettel – kizárólag támogatás-
ból finanszírozott beszerzések szerepelhetnek;

c) 4. számú melléklet, mely elkülönítve tartalmazza
azokat a támogatásból finanszírozott, hatósági és bérleti
díjakat, melyek kifizetéséhez (köz)beszerzési eljárás nem
kapcsolódik;

d) 5. számú melléklet, mely az Utasítás hatálya alá tarto-
zó honvédelmi szervezetek saját hatáskörben az Utasítás
40–42. § szerint végrehajtásra kerülõ, beszerzéseinek
összegét tartalmazzák címrendkód szerinti összesítésben.
(A melléklet kizárólag tájékoztató jellegû).

3. Az újonnan bevezetett rovatok tartalmát és az azok-
ban alkalmazandó jelöléseket az 1. számú melléklet tartal-
mazza.

4. A 2008. évi ÉBT felépítését a 2. számú melléklet tar-
talmazza.
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III. fejezet
A 2008. évi ÉBT jóváhagyása

5. A 2008. évi ÉBT jóváhagyása – tekintettel a benne és
a mellékleteiben szereplõ feladatok erõforrástervvel való
összhangjára valamennyi feladatra kiterjed, az 5. számú
melléklet kivételével.

6. A 2008. évi ÉBT ellenjegyzése kizárólag a támoga-
tásból finanszírozott beszerzésekre vonatkozik, azaz az el-
lenjegyzés az 1., 2., 3., és 5. mellékletekben szereplõ fel-
adatokra nem terjed ki, az azokban szereplõ feladatok indí-
tása a jelen intézkedésben meghatározottak szerint lehet-
séges.

IV. fejezet
A 2008. évi ÉBT-ben szereplõ (köz)beszerzési

eljárások megindításának feltételei

7. A jelen intézkedés alkalmazásában a (köz)beszerzési
eljárások elõkészítésének, illetve megindításának fogalma
a Kbt. 4. § 14. pontjában, illetve 35. § (2) bekezdésében
meghatározottakkal azonos.

8. Indokolt esetben az ÉBT-ben és mellékleteiben jóvá-
hagyott bármely feladat elõkészítése megkezdhetõ, azon-
ban az eljárás megindítása csak az Utasításban és a jelen
intézkedésben foglalt elõírások maradéktalan betartásával
engedélyezett.

9. (Köz)beszerzési eljárás csak a feladat jóváhagyása, és
fedezet megléte esetén, elõzetes ellenjegyzési eljárást kö-
vetõen indítható, az Utasításban meghatározott eljárási
rend betartásával. Ettõl való eltérés kizárólag a jelen intéz-
kedésben meghatározott esetekben, az ott rögzített szigorí-
tott eljárásrend maradéktalan betartásával lehetséges.

A 2008. évi ÉBT I., II. részében és 4. számú
mellékletében szereplõ eljárások megindítása

10. Az ÉBT I., II. részében és 4. számú mellékletében a
HM tárca költségvetési elõirányzatai terhére jóváhagyott
feladatok az Utasítás 13. §-a alapján külön engedélyezteté-
si eljárás nélkül indíthatók, az alábbi kiegészítésekkel:

a) Az ÉBT I. részében jóváhagyott, több forrásból fi-
nanszírozott (az 1–3. mellékletekben vagy az azok vala-
melyikében is szereplõ) feladatok teljes összegben történõ
indítása kizárólag a jelen fejezetben az érintett mellékle-
tekre vonatkozóan meghatározott elõírások alkalmazásá-
val engedélyezett.

b) A HM Állami Egészségügyi Központ részben vagy
egészben OEP támogatásból finanszírozott beszerzései
esetében a beszerzési eljárás elõkészítése során és a meg-
kötendõ szerzõdésben a pénzügyi teljesítés feltételeit oly
módon kell meghatározni, hogy az illeszkedjen az OEP
támogatás folyósításának ütemezéséhez.

11. Az Utasítás hatálya alá tartozó azon szervezetek,
melyek az ÉBT II. részébe tartozó beszerzéseiket nem az
Utasítás 12. § (4) bekezdésének megfelelõen tervezték, a
2009. március 31-ig történõ alapvetõ mûködésükhöz szük-
séges ismert beszerzéseik (pl. élelmezés) ÉBT-be történõ
felvételét az Utasítás 14. § (1) bekezdés szerinti ÉBT felül-
vizsgálat alkalmával vagy legkésõbb 2008. június 30-ig
egyedi (Köz)beszerzési engedélyezési kérelemben (a to-
vábbiakban: Kérelem) kezdeményezzék.

12. Valamennyi érintett szervezet a 11. pont szerinti be-
szerzéseinek megindítására vonatkozó megbízásait legké-
sõbb 2008. augusztus 15-ig küldje meg az Ajánlatkérõ ré-
szére.

13. A 11. és 12. pontokban rögzített határidõk nem je-
lentenek korlátozást az azokat követõen jelentkezõ új be-
szerzési feladatok, és a megváltozott beszerzési igények
okozta ÉBT módosítások kezdeményezése vonatkozá-
sában.

A 2008. évi ÉBT 1. számú mellékletében szereplõ
eljárások megindítása

14. Az ÉBT 1. számú mellékletében fejezeti egyensúlyi
tartalék terhére jóváhagyott feladatok – a 16. pont szerinti
eset kivételével – csak a fejezeti egyensúlyi tartalék felsza-
badítását követõen, azaz fedezet tényleges rendelkezésre ál-
lása esetén indíthatók. A fejezeti egyensúlyi tartalék csak a
felszabadításakor meghatározott célra használható fel.

15. A fejezeti egyensúlyi tartalék felszabadítása után az
ÉBT 1. számú mellékletének érintett sorait a HM VGF – a
HM KPÜ értesítõ ügyirata alapján – átvezeti az ÉBT I. ré-
szébe. Az átvezetett feladatok az utasítás 13. §-a alapján
külön engedélyeztetési eljárás nélkül indíthatóak.

16. Indokolt esetben, amennyiben a fejezeti egyensúlyi
tartalék felszabadításának idõpontja ismert vagy az meg-
alapozottan prognosztizálható, azonban annak kivárása a
feladat végrehajtását vagy a keret idõbeni lekötését veszé-
lyezteti, a honvédelmi miniszter egyedi elbírálás alapján
engedélyezheti a (köz)beszerzési eljárás elõzetes megindí-
tását a tartalék tényleges felszabadítása elõtt. Az elõzete-
sen indított eljárások során az Utasítás elõírásait az alábbi
szigorított eljárásrend betartásával kell alkalmazni.

a) A (köz)beszerzési eljárás elõzetes indításának enge-
délyeztetését is az Utasítás 3. számú melléklete szerinti
nyomtatvány kitöltésével kell kezdeményezni, azonban a
cím alatt zárójelben, jól láthatóan fel kell tüntetni a
„(Köz)beszerzési eljárás elõzetes indítására” feliratot.

b) A kérelem kitöltése során fokozott figyelmet kell for-
dítani a beszerzés elõzetes indításának részletes szakmai
és gazdasági indoklására, a fejezeti egyensúlyi tartalék
várható felszabadítási idõpontjának feltüntetésére.
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c) Az ilyen (köz)beszerzések kezdeményezését úgy kell
tervezni, hogy a fejezeti egyensúlyi tartalék felszabadítá-
sának várható idõpontja megelõzze a (köz)beszerzési eljá-
rás eredményhirdetésének várható idõpontját.

d) Elõzetes indításra felterjesztett (köz)beszerzések ese-
tében a kérelmet – annak pénzügyi megalapozottsága ese-
tén – a HM KPÜ vezérigazgatója a „Fedezet fejezeti
egyensúlyi tartalék terhére tervezett kötelezettségvállalás
a tényleges felszabadítás után lehetséges!” záradékkal lát-
ja el, illetve minden esetben megteszi észrevételeit a
fedezet várható rendelkezésre állását illetõen.

e) A kérelem jóváhagyása esetén az ÉBT 1. számú mel-
lékletében a táblázat „Megjegyzés” rovatában az „Elõzete-
sen indítható” bejegyzést kell bevezetni.

f) Elõzetes indításra felterjesztett (köz)beszerzések ese-
tében – azok becsült értékétõl függetlenül – mind a Kérel-
met, mind az Utasítás 19. § (5), illetve 23. § (6) bekezdése
szerinti a (köz)beszerzési eljárás végrehajtásáról és terve-
zett lezárásáról szóló jelentést a honvédelmi miniszter ré-
szére kell felterjeszteni jóváhagyásra az Utasítás 14. §
(2) bekezdés b), illetve a 19. § (5) bekezdés b) pontjaiban
meghatározott szolgálati úton. A jelentéshez – amennyi-
ben a felszabadítás már megtörtént – csatolni kell a fejezeti
egyensúlyi tartalék felszabadítását igazoló HM KPÜ ügy-
irat másolatát.

g) Elõzetesen indított (köz)beszerzési eljárások eredmé-
nyessé nyilvánítására kizárólag a fejezeti egyensúlyi tarta-
lék felszabadítását követõen kerülhet sor.

h) Amennyiben a fejezeti egyensúlyi tartalék felszaba-
dítása nem történik meg az eredményhirdetés – jogszabály
adta halasztási lehetõségek kihasználásával megállapí-
tott – végsõ idõpontjáig az eljárást eredménytelenné kell
nyilvánítani.

A 2008. évi ÉBT 2. számú mellékletében szereplõ
eljárások megindítása

17. Az ÉBT 2. számú mellékletében bevétel terhére jó-
váhagyott feladatok – a 19. pont szerinti eset kivételével –
csak a bevételek tényleges realizálódását követõen, azaz a
fedezet igazolt rendelkezésre állása esetén indíthatók.

18. A realizálódott bevétel(ek) elõirányzatosítása után
az ÉBT 2. számú mellékletének érintett sorait a HM VGF
– HM KPÜ értesítõ ügyirata alapján – átvezeti az ÉBT
I. részébe. Az átvezetett feladatok az utasítás 13. §-a alap-
ján külön engedélyeztetési eljárás nélkül indíthatóak.

19. Indokolt esetben, amennyiben a bevétel keletkezé-
sét szerzõdés szavatolja vagy más okból megalapozottan
prognosztizálható, azonban tényleges realizálódásának ki-
várása a feladat végrehajtását vagy a keret idõben történõ
lekötését veszélyezteti, a honvédelmi miniszter egyedi el-
bírálás alapján engedélyezheti a (köz)beszerzési eljárás
elõzetes megindítását a bevétel tényleges realizálódása
elõtt. Az elõzetesen indított eljárások során az Utasítás

elõírásait kiegészítve a jelen fejezet 16. pontjában rögzített
szigorított eljárásrendet kell értelemszerûen alkalmazni.

A 2008. évi ÉBT 3. számú mellékletében szereplõ
eljárások megindítása

20. Az ÉBT 3. számú mellékletében jóváhagyott fede-
zettel még nem rendelkezõ feladatok kizárólag a fedezet
rendelkezésre állása esetén, az Utasításban a (köz)beszer-
zések eseti engedélyeztetésére vonatkozóan elõírt eljárás-
rend szerint kezdeményezhetõk, a (köz)beszerzési eljárás
csak a jóváhagyott és elõzetesen ellenjegyzett Kérelem
birtokában indítható.

V. fejezet
Az 2008. évi ÉBT módosítása, új feladatok felvétele

21. Az ÉBT jelen intézkedésben nem szabályozott mó-
dosításait és új feladatok felvételét az Utasítás 14. §-ában
meghatározottak szerint kell kezdeményezni. A Kérelem-
ben, az Utasítás 3. számú mellékletében meghatározott
adatokon túl kötelezõ jelleggel fel kell tüntetni a prioritást,
anyagnem kódot, szakfeladatszámot, és egyértelmûen fel
kell tüntetni a fedezetként tervezett forrásokat.

22. Amennyiben a (köz)beszerzés végrehajtására kije-
lölt szakértõi bizottság az eljárás megindítási feltételeinek
vizsgálata során megállapítja, hogy a beszerzés fejezet
szerinti besorolásából adódó beszerzési jogszabály nem
alkalmazható (pl. a „C” fejezetbe besorolt feladat a ki-
emelt termékkörbe tartozik, vagy elõre nem látott egybe-
számítási kötelezettségek miatt értékhatár-átlépés történik
stb.), az eljárás kezdeményezõje a szakértõi bizottságnak a
bizottság jogásza által ellenjegyzett, és az ajánlatkérõ által
jóváhagyott szakvéleménye csatolásával, közvetlenül a
HM VGF-nél kezdeményezze a besorolás módosítását,
amennyiben a beszerzés minden más paramétere változat-
lan marad.

VI. fejezet
Záró rendelkezések

23. Ez az intézkedés a közzétételét követõ 8. napon lép
hatályba, és 2009. június 30-án a hatályát veszti.

Dr. Füredi Károly s. k.,
HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár
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A Honvédelmi Minisztérium kabinetfõnökének
45/2008. (HK 9.) HM KF

i n t é z k e d é s e
a Honvédelmi Minisztérium és a köztisztviselõket
foglalkoztató HM szervezetek köztisztviselõinek és
munkavállalóinak 2008. évi megajándékozásáról

A Honvédelmi Minisztériumnál és a köztisztviselõket
foglalkoztató HM szervezeteknél foglalkoztatott köztiszt-
viselõk és munkavállalók 2008. év során végzett kiemel-
kedõ munkavégzése elismeréseként történõ megajándéko-
zására a következõk szerint

intézkedem:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztérium-
ban, valamint a HM Védelmi Hivatalban, a HM Központi
Ellenõrzési és Hatósági Hivatalban, az MK Állandó
EBESZ Képviselet, Katonai Képviseletnél, valamint az
MK Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai Rész-
legnél foglalkoztatott köztisztviselõkre és munkavállalók-
ra terjed ki.

2. Az 1. pont szerinti szervezeteknél 2008. május 1-jén
jogviszonyban álló köztisztviselõk és munkavállalók a
Munka Ünnepe, a Magyar Honvédelem Napja, valamint a
lezárult haderõreform alkalmából, étkezési csekk formájá-
ban ajándékutalványokat (a továbbiakban: ajándékutal-
vány) kapnak.

3. Nem jogosultak az ajándékutalványra azok, akik
2008. május 1-jén a felmentési idejüket töltik és mentesít-
ve vannak a munkavégzés alól, illetõleg 30 napot megha-
ladó illetmény nélküli szabadságon tartózkodtak.

4. Az ajándékutalványok fejenkénti és alkalmankénti
értéke a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény 1. számú mellékletének 8. 19. a) pontja szerint
adómentességet élvezõ 6900 Ft.

5. A részmunkaidõben, valamint a prémiumévek prog-
ramban foglalkoztatottak munkaidejükkel arányos – alkal-
manként száz forintra felkerekített – értékû ajándékutal-
ványra jogosultak.

6. Az ajándékutalványokat az 1. pont szerinti szerveze-
tek személyügyi és pénzügyi ellátásáért felelõs szervezeti
elemek által elõállított és ellenõrzött jegyzékek alapján
kell biztosítani.

7. Az ajándékutalványokat 2008. május hó 20-án, 22-én
és 23-án kell a jogosultak részére átadni.

8. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba*,
rendelkezéseit azonban 2008. május hó 1. napjától kell al-
kalmazni. Ez az intézkedés 2008. december 31-én hatályát
veszti. A hatálybalépéssel egyidejûleg hatályát veszti a
Honvédelmi Minisztériumnál foglalkoztatott köztiszt-
viselõk 2007. évi megajándékozásáról szóló 86/2007.
(HK 12.) HM kabinetfõnöki intézkedés, valamint a Hon-
védelmi Minisztérium és a köztisztviselõket foglalkoztató
HM szervezetek köztisztviselõinek és munkavállalóinak
2007. év végi megajándékozásáról szóló 141/2007.
(HK 1/2008.) HM kabinetfõnöki intézkedés.

Dr. Szeredi Péter s. k.,
HM kabinetfõnök

* Az intézkedés aláírásának napja 2008. május 9.
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A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
98/2008. (HK 9.) HM HVKF

p a r a n c s a
a minõsített idõszaki katonai feladatok stratégiai

szintû irányítása helyzetének vizsgálatáról*

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
102/2008. (HK 9.) HM HVKF

p a r a n c s a
a „Magyar Honvédelem Napja” 2008. május 21-i

megünneplésével összefüggõ feladatokról**

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A HM Honvéd Vezérkar fõnökének
100/2008. (HK 9.) HM HVKF

p a r a n c s a
a Katonacsaládok I. Országos Találkozója

végrehajtásával összefüggõ feladatok
végrehajtásáról*

* A parancsot az érintettek külön kapják meg.



A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
97/2008. (HK 9.) HM HVKF

p a r a n c s a
az Utazási utalványok kiállításával kapcsolatos

feladatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján – figyelemmel a közforgalmú sze-
mélyszállítási utazási kedvezményekrõl szóló 85/2007.
(IV. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
7. §-ában foglaltakra – a belföldi menetrend szerinti köz-
forgalmú közlekedésben utazási kedvezmény igénybevé-
telére jogosító Utazási utalványok kiállításával kapcsolat-
ban az alábbi

parancsot

adom ki:

1. A parancs hatálya a HM Honvéd Vezérkar fõnök alá-
rendeltségében mûködõ HM szervekre és a Magyar Hon-
védség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a to-
vábbiakban: katonai szervezetek) terjed ki.

2. A Rendelet 7. § (2)–(3) bekezdései alapján, a 2. mel-
léklet szerint kiállításra kerülõ Utazási utalványok kizáró-
lag egy, és eredeti példányban, eredeti aláírással és bélyeg-
zõlenyomattal készülhetnek. Az Utazási utalványoknak az
utazási kedvezmény igénybevételére jogosult nevére tör-
ténõ kiállítását megelõzõ, illetve azt követõ bárminemû
másolását, sokszorosítását, valamint aláírás-bélyegzõ
használatát megtiltom.

3. Az Utazási utalványokat a kézbesítés elõtt nyilvántar-
tási számmal kell ellátni. Az utazási kedvezmény igénybe-
vételére jogosult az átvételt aláírásával köteles igazolni.

4. A megsemmisült vagy elveszett Utazási utalványok
pótlását nem engedélyezem! A megrongálódott, de a nyil-
vántartási szám vagy az utazási kedvezmény igénybevéte-
lére jogosult személyes adatai alapján egyértelmûen be-
azonosítható Utazási utalvány cseréjére a már felhasznált
kedvezmény számának megfelelõ számú – a személyszál-
lítási szolgáltatást nyújtó szervek általi bejegyzés számára
kialakított – ablakok egyidejû törlése mellett kerülhet sor.
Az Utazási utalvány cseréjérõl jegyzõkönyvet kell fel-
venni.

5. Azokat az Utazási utalványokat, amelyek kiállítása
nem a 2. pont elõírásai szerint történt – jegyzõkönyv felvé-
tele nélkül – 2008. április 30-ig ki kell cserélni.

6. Jelen parancsot állománygyûlés keretében a teljes
személyi állomány elõtt ismertetni kell.

7. Ez a parancs az aláírás napján lép hatályba.*

Havril András vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnöke

* A parancs aláírásának napja 2008. április 24.

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
101/2008. (HK 9.) HM HVKF

p a r a n c s a
a 2008. július 5-i ünnepélyes tiszthelyetteseskü

végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdésben kapott fel-
hatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Honvédség
belsõ rendelkezései kiadásának és a szakirányítás rendjé-
rõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM utasítás rendelkezéseire,
a 2008. július 5-i ünnepélyes tiszthelyetteseskü végrehaj-
tásáról az alábbi

parancsot

adom ki:

1. Az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola
(a továbbiakban: MH KPTSZI) a nappali és levelezõ rend-
szerû képzésben részt vett végzõs hallgatók ünnepélyes es-
kütételét 2008. július 5-én 10.00 órai kezdettel Szentend-
rén az MH Központi Kiképzõ Bázis (a továbbiakban:
MH KKB) területén szervezzék meg és hajtsák végre.

2. A feladatok koordinálására és lebonyolítására az
MH KKB parancsnoka alakítsa meg a Rendezõ Bizottsá-
got (a továbbiakban: RB), mely a mûködését 2008. május
6-ával kezdje meg, és a munkáját a jelentések felterjeszté-
sével 2008. július 16-ig fejezze be.

a) RB vezetõje: Szalay Zoltán ezredes (MH KKB pk.h.)
b) RB vezetõ helyettese: Korcsog László mk. alezredes

(MH KPTSZI ig.kat.h.)
c) RB vez.gazd. helyettese: Szilágyi György ezredes

(MH KKB pk.tám.h.)
d) RB titkára: Lukács István ka. (MH KPTSZI)

3. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) követ-
kezõ szervezeteinek parancsnokait (vezetõit) utasítom, – a
Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) illetékes
fõosztályai és szervezetei vezetõit, valamint az MK Kato-
nai Biztonsági Hivatal fõigazgatót felkérem – hogy az
RB-ban 1-1 fõvel képviseltessék magukat. A delegált sze-
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mélyek nevét, elérhetõségét és szolgálati (személyi) iga-
zolvány számát a RB vezetõjének 2008. május 6-ig [fax:
HM: 02-52-1462, városi: 06 (26) 501-187] küldjék meg.

a) MK Katonai Biztonsági Hivatal,
b) HM HVK Vezérkari Titkárság,
c) HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség,
d) HM Kommunikációs és Toborzó fõosztály,
e) HM Személyzeti fõosztály,
f) HM Infrastrukturális Ügynökség,
g) HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség,
h) MH Összhaderõnemi Parancsnokság,
i) MH Támogató Dandár,
j) MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-

pont,
k) MH vezénylõ zászlós,
l) HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht.,
m) HM Zrínyi Közhasznú Társaság.

4. A levelezõ hallgatók alakulatainak parancsnokai a
személyi állományt jó minõségû 2000 M gyakorló öltözet-
tel, esõvédõvel ellátva úgy indítsák útba, hogy azok a
gyakorlás megkezdése elõtti napon 2008. június 29-én
22.00-ig az MH KPTSZI-re érkezzenek be. A berendelt
állomány elhelyezését az MH KPTSZI igazgató, élelme-
zési ellátásukat az MH KKB biztosítsa a leadott igények
alapján.

5. Az MH KKB parancsnoka a „Biztosítási terv” alapján
hajtsa végre a belsõ kinevezési ünnepség és az ünnepélyes
eskü logisztikai biztosítását, valamint az MH HEK szak-
mai irányításával a rendezvény egészségügyi biztosítását.

6. Az RB munkájába bevonhatók – felkérés alapján – a
HM Vezérkari Titkárság, a Szentendrei Rendõrkapitány-
ság és a Szentendrei Önkormányzat szakemberei is.

7. Az eskütételre kerülõ tiszthelyettesek felkészítését az
MH KPTSZI igazgatója vezesse.

8. Az RB (a HM FLÜ-vel együttmûködve) a nyilvános
eskün részt vevõ VIP-vendégek fogadását a beérkezéskor
az MH KKB Mûvelõdési Otthon kijelölt termében, míg az
esküt követõen a végzettek tiszteletére rendezett fogadást
az MH KKB Mûvelõdési Otthon aulájában szervezze.

A fogadásra tervezzék meghívásra az eskütevõk legki-
válóbbjait, összesen 25 fõt, személyenként 2 fõ hozzátar-
tozóval.

9. A feladatok pontosítása, összehangolása érdekében
az RB tartson értekezletet a saját elfogadott terve alapján,
a 3. pontban felsorolt szervezetek képviselõinek részvéte-
lével. Az RB és a bevont szervezetek a nyilvános eskü vég-
rehajtását az esemény súlyának megfelelõen, magas szín-
vonalon szervezzék és biztosítsák.

10. Az RB állítsa össze a nyilvános eskü „Rendezvény-
terv”-ét, valamint „Biztosítási terv”-ét, melyeket 2008.
május 31-ig az MH KKB parancsnok hagyjon jóvá.

11. Az ünnepélyes tiszthelyettesesküre történõ felké-
szülés és a végrehajtás fõbb idõpontjai, helyszínei:

a) Rendezõbizottság ülése május 8-án 10.00 óra
(MH KKB nagytanácsterem Szentendre, Dózsa György
u. 12–14.)

b) Rendezõbizottság helyszíni szemléje május 8-án
12.00 óra (Szentendre alakuló tér)

c) Gyakorlások az MH KPTSZI-n június 30.–július 3.
között

d) Ruhaszemle július 1-jén
e) A teljes állomány fõpróbája a helyszínen július 3-án

14.00 óra
f) Belsõ kinevezési ünnepség az MH KPTSZI-n jú-

lius 4-én 11.00 óra
g) Nyilvános tiszthelyetteseskü július 5-én 10.00 óra

(Szentendre, Dózsa György u. 12–14.)

12. Az MH KPTSZI az eskü összevont gyakorlásaira, a
fõpróbára és a tiszthelyettes eskü végrehajtására a saját ál-
lományából biztosítsa a narrátort.

13. Az MH KKB parancsnoka biztosítsa a tiszthelyet-
teseskü gyakorlásaira, a fõpróbára és a tiszthelyetteseskü
végrehajtására saját állományából a zenekart.

14. Felkérem a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynök-
séget, hogy biztosítsa:

a) a nyilvános eskü végrehajtásához igényelt pénzügyi
fedezetet;

b) végezze a szakterületével összefüggõ feladatok elõ-
készítését, szakszerû végrehajtását, a költségek elszámo-
lását.

15. Az MH ÖHP az igények szerint hajtsa végre az állo-
mány avatási ruházattal való ellátását, ruhaszemléjét.
A szükséges ruházati igényeket – méret szerinti bontás-
ban – 2008. június 10-ig küldjék meg az MH ÖHP had-
tápfõnökének.

16. Az MH KKB az összevont próbákra és az eskü vég-
rehajtására biztosítsa a szükséges létszámban a csapat-
zászló-kíséretet, történelmi zászlóvivõket a zászlókkal,
valamint az akusztikai biztosítás feladatait.

17. Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi
Központ végezze a rendezvény egészségügyi biztosításá-
nak szakmai irányítását, a VIP-ellátás érdekében 1 db sür-
gõsségi mentõgépjármûvet biztosítson a szükséges sze-
mélyzettel és felszereléssel, valamint intézkedjen a ren-
dezvény kórházi hátterének biztosítására.

18. A HM Személyzeti fõosztály készíttesse el a „Kéri
Kálmán dísztõrt” és oklevelet a kiválóan végzett kiválasz-
tott tiszthelyettes részére.

19. Felkérem a HM Kommunikációs és Toborzó fõosz-
tályt az ünnepség sajtónyilvánosságának megszervezésére
és intézkedés kezdeményezésére a HM Zrínyi Kht. felé az
ünnepség eseményeinek megörökítésére, fénykép-, illetve
videofelvételen történõ rögzítésére.
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20. Felkérem a HM Infrastrukturális Ügynökséget,
hogy rendezze – az ünnepélyes eskü eredményes végrehaj-
tását elõsegítõ feltételek kialakításával – a szerzõdések
megkötését és azokkal kapcsolatos infrastrukturális költ-
ségek kiegyenlítését.

21. Az MH KPTSZI a „Rendezvényterv” szerint hajtsa
végre az ünnepélyes esküre történõ felkészülést, a belsõ
avatást és az ünnepélyes esküt.

22. Öltözet július 5-én az ünnepélyes eskütételen:
a) az esküt tevõ állomány: 2000 M. gyakorló öltözet,
b) az elnökségbe meghívottak és közremûködõ (rende-

zõ) katonák: 2000 M. gyakorlóöltözet,
c) az MH Támogató Dandár díszelgõ állománya: díszel-

gõöltözet.

23. Ez a parancs az aláírása napján lép hatályba* és
2008. december 31-ével hatályát veszti.

Mikita János mk. altábornagy s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnökhelyettese

* A parancs aláírásának napja 2008. május 7.

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
103/2008. (HK 9.) HM HVKF

p a r a n c s a
katonai objektum névhasználatáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdésben kapott fel-
hatalmazás alapján a Debrecen, Péterfia út 58/A szám alatt
található MH Kelet-Magyarországi Hadkiegészítõ Pa-
rancsnokság 2. Toborzó és Érdekvédelmi Központ Tobor-
zó Iroda épületének katonai objektum névhasználatáról az
alábbi

parancsot

adom ki:

1. A parancs hatálya a HM Honvéd Vezérkar fõnökének
közvetlenül alárendelt szervekre és a Magyar Honvédség
katonai szervezeteire, valamint azok teljes személyi állo-
mányára terjed ki.

2. A névadó emlékének fenntartása céljából engedélye-
zem, hogy a Debrecen, Péterfia út 58/A szám alatt találha-
tó MH Kelet-Magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnok-
ság 2. Toborzó és Érdekvédelmi Központ Toborzó Iroda
épülete 2008. szeptember 23-án felvegye a Simonyi óbes-
ter nevet.

Havril András vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnöke

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének
99/2008. (HK 9.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a NATO KFOR kötelékében szolgálatot teljesítõ

Megelõzõ Egészségügyi Laboratórium
megalakításáról és felkészítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (Hvt.) 101. § (4)–(5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köz-
társaság határain kívüli válságreagáló és béketámogató
mûveletekkel kapcsolatos Magyar Honvédséget érintõ fel-
adatokról szóló 78/2007. (HK 15.) HM utasítás rendelke-
zéseire, a NATO KFOR kötelékében a Megelõzõ Egész-
ségügyi Laboratórium megalakításáról és felkészítésérõl
az alábbi

intézkedést
adom ki:

Az intézkedés hatálya

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a HM Honvéd Vezér-
kar fõnök (a továbbiakban: HM HVKF) közvetlen aláren-
deltségébe tartozó, illetve a Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) azon katonai szervezeteire, amelyek a
NATO KFOR kötelékben szolgálatot teljesítõ állomány
megalakításában érintettek.

Az ideiglenes katonai szervezet megalakítása

2. Az MH állományából a KFOR kötelékben a Megelõ-
zõ Egészségügyi Laboratóriumban részt vevõ erõk szerve-
zete HM határozattal, mint részjogkörû költségvetési egy-
ség, az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiak-
ban: MH ÖHP) parancsnok közvetlen alárendeltségébe
tartozó ideiglenes katonai szervezet kerül megalakításra.
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3. Az ideiglenes katonai szervezet megnevezése: Ma-
gyar Honvédség KFOR Megelõzõ Egészségügyi Labora-
tórium. Rövidítése: MH KFOR MEL.

4. Az MH KFOR MEL feladatait a NATO KFOR HQ
mûveleti alárendeltségében 2008. július 1-jétõl hajtja
végre.

5. Az MH ÖHP 2008. május 15-ig a megalakítására,
ideiglenes befogadására, valamint pénzügyi és számviteli,
illetve logisztikai ellátására kijelölt katonai szervezet meg-
jelölésével, kezdeményezi a HM Tervezési és Koordiná-
ciós fõosztály felé a HM határozat kiadását az MH KFOR
MEL megalakítására.

Az MH KFOR MEL szervezete

6. Az MH KFOR MEL létszáma legfeljebb 10 fõ, váltási
idõszakban 20 fõ. Lehetõséget kell biztosítani, hogy más
NATO-tagországok is részt vegyenek a MH KFOR MEL
munkájában, és a magyar vezetõ nemzeti szerep megtartá-
sa mellett más nemzetek is meghívásra kerülhetnek, és be-
tölthetnek bizonyos szakmai beosztásokat.

7. A más nemzetek bevonásával kapcsolatos feladato-
kat az MH Mûveleti Központ bevonásával az MH ÖHP
végzi.

Dokumentumok kidolgozása

8. Az MH ÖHP az MH Dr. Radó György Honvéd
Egészségügyi Központtal (a továbbiakban: MH HEK)
együttmûködve elkészített állománytáblát és felszerelési
jegyzéket 2008. május 15-ig, az SZMSZ-t pedig 2008. jú-
nius 15-ig jóváhagyásra felterjeszti.

9. A HM Haderõtervezési fõosztály az állománytáblát
és a felszerelési jegyzéket jóváhagyás után – 5 munkana-
pon belül – megküldi a HM Védelmi Tervezési fõosztály
(a továbbiakban: HM VTF), a HM Közgazdasági és Pénz-
ügyi Ügynökség (a továbbiakban: HM KPÜ), a HM Infra-
strukturális Ügynökség (a továbbiakban: HM IÜ), a HM
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (a továbbiakban:
HM FLÜ) és az MH HEK részére az erõforrás-, költség-
szükségleti és kiadási igénytervek összeállítása érde-
kében.

10. Az MH ÖHP intézkedését az MH KFOR MEL hír-
adására és informatikai támogatására 2008. június 15-ig
megküldi a HM HKF-nek.

Felkészítés, nemzetközi kapcsolatok

11. Az MH ÖHP az MH KFOR MEL kiképzési felada-
tait a HM HKF által „A nemzetközi válságkezelési felada-

tokra kijelölt erõk kiképzésére és felkészítésére” kiadott
intézkedése szerint határozza meg és intézkedik azok ki-
képzési feltételeinek megteremtésére.

12. A HM HKF 2008. május 15-ig intézkedést ad ki az
MH KFOR MEL küldetést megelõzõ közvetlen felkészíté-
si feladatainak követelményeirõl, a nemzeti felkészítést le-
záró ellenõrzés végrehajtásáról.

Személyügyi, logisztikai, egészségügyi
és pénzügyi feladatok

13. Az MH KFOR MEL személyi állományának kijelö-
lését, felkészítését és váltását az MH ÖHP az MH HEK-
kel együttmûködve hajtja végre.

14. Az állományilletékes parancsnokok javaslatot tesz-
nek a kijelölt állomány biztonsági ellenõrzésének kezde-
ményezésére.

15. Az MH ÖHP a meglévõ készleteibõl nem biztosítha-
tó hadfelszerelésre és szolgáltatásokra vonatkozó igényét
a HM FLÜ és a HM IÜ, az egészségügyi szaktechnikai
eszközökre és anyagokra vonatkozó igényét pedig az MH
HEK részére megküldi.

16. Az MH ÖHP a szállítókapacitás és az engedélyek
beszerzési igényeit a szállítási feladat megkezdése elõtt
legalább 60 nappal megküldi a HM FLÜ részére.

17. A költségvetési terv elkészítéséhez a HM ÖHP a fel-
adat logisztikai, a HM IÜ az infrastrukturális jellegû, az
MH HEK az egészségügyi jellegû kiadási igényeit 2008.
május 30-ig megküldi a HM KPÜ részére.

18. Az MH ÖHP – a HM FLÜ-vel és az MH Katonai
Igazgatási és Adatfeldolgozó Központtal (a továbbiakban:
MH KIAK) együttmûködve – beszerzi, biztosítja, illetve
elõkészíti a diplomáciai engedélyeket és mindazon úti ok-
mányokat, személyi és kollektív dokumentumokat (szol-
gálati útlevél, személyi igazoló jegy, szolgálati igazol-
vány, NATO menetparancs stb.), amelyekkel a kihelyezet-
teknek rendelkezniük kell.

19. Az MH ÖHP – az MH HEK-kel egyeztetve – kezde-
ményezi az MH KFOR MEL állományának alkalmassági
vizsgálatát, megelõzõ egészségügyi ellátását, egészség-
ügyi felkészítését, egészségügyi eszközökkel és szakanya-
gokkal történõ ellátását. Az MH HEK az alkalmasság
megállapítását követõen – a kiutazáshoz szükséges ok-
mányok kiállítása céljából – haladéktalanul megküldi az
állomány vércsoport szerológiai leleteit az MH KIAK ré-
szére.

20. Az alkalmazási területre az ENSZ Világ-egészség-
ügyi Szervezet, illetve a nemzetközi szervezet által java-
solt immunizációs protokoll alapján, a védõoltásokat és az
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errõl szóló nemzetközi oltási bizonyítványt az MH HEK
biztosítja. Védõoltásban csak az alkalmas minõsítéssel
rendelkezõ, kiutazó állomány részesíthetõ.

21. Az MH ÖHP és az MH HEK a HM VTF kezdemé-
nyezésére összeállítja a felelõsségi körébe tartozó logiszti-
kai feladatok erõforrás-, költségszükségleti és kiadási igé-
nyeit.

Záró rendelkezések

22. Az MH ÖHP parancsnoka 2008. június 30-ig jelent
a HM HVKF-nek a készenlét elérésérõl.

23. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba.*

Havril András vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnöke

* Az intézkedés aláírásának napja 2008. április 28.

A Honvéd Vezérkar fõnökhelyettesének
12/2008. (HK 9.) HM HVKFH

i n t é z k e d é s e
Egységes NATO-elõírás hatálybaléptetésérõl

Az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok kezelésérõl és fel-
dolgozásáról szóló 1/2000. (HK 2.) HM utasítás 7. §
(2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörömnél fogva
elrendelem a következõ dokumentum bevezetését:

STANAG 2528 AJOD (EDITION 1) – ALLIED
JOINT DOCTRINE FOR FORCE PROTECTION –
AJP-3.14

– Témafelelõs: HM Haderõtervezési fõosztály
– Témakezelõ: HM Haderõtervezési fõosztály, Szövet-

ségesi és Egységesítési osztály
– Bevezetés idõpontja: 2008. május 15.
– Végrehajtás módja: AJP-3.14 doktrína kiadása eredeti

angol nyelven.
A témafelelõs adja ki a végrehajtásul szolgáló doku-

mentumot. Ezzel együtt végezze el a szükséges módosítá-
sokat is, a bevezetett NATO-elõírásnak nem megfelelõ ko-
rábbi szabályozásokat helyezze hatályon kívül, illetve
kezdeményezze hatályon kívül helyezésüket.

Mikita János mk. altábornagy s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnökhelyettese
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM hadmûveleti és kiképzési fõosztályvezetõjének
2/2008. (HK 9.) HM MKF

i n t é z k e d é s e
a Stratégiai Légiszállítás Képesség Magyarországról

történõ mûködtetésének híradó és informatikai
elõkészítése érdekében végrehajtandó

szakfeladatokról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvédelmi Minisztérium
Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség

vezérigazgatójának
150/2008. (HK 9.) HM KPÜ

i n t é z k e d é s e
az albérletidíj-hozzájárulás igénylésérõl,

megállapításáról és folyósításáról

A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ la-
kások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, valamint

a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM ren-
delet (a továbbiakban: R.) 178/E. §-ának (7) bekezdése
alapján az albérletidíj-hozzájárulás folyósításának szabá-
lyaira – a HM védelemgazdasági fõosztályvezetõvel és a
HM személyzeti fõosztályvezetõvel egyetértésben – a kö-
vetkezõk szerint

intézkedem:

Az intézkedés hatálya

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisz-
tériumra (a továbbiakban: HM) és a honvédelmi miniszter
alárendeltségébe, közvetlen, illetve fenntartói irányítása és
közvetlen felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre,
továbbá az államtitkár által felügyelt szervezetre és a
Magyar Honvédség katonai szervezeteire (a továbbiak-
ban együtt: honvédelmi szervezet), illetõleg az R.
178–178/F. §-ai alapján albérletidíj-hozzájárulásra jogo-
sult hivatásos és szerzõdéses katonákra, valamint köztiszt-
viselõkre (a továbbiakban együtt: igényjogosult).



Az albérletidíj-hozzájárulás igénylése

2. Az albérletidíj-hozzájárulás a 2. számú melléklet sze-
rinti igazolás alapján állapítható meg. Az igazolást a kérel-
mezõnek az 1. számú melléklet szerinti, az állományilleté-
kes parancsnok, (munkáltatói jogokat gyakorló-) vezetõ
(a továbbiakban: parancsnok) útján két példányban be-
nyújtott kérelmére, a szolgálati (munka-) helye szerint ille-
tékes lakásgazdálkodási szerv adja ki. Az albérletidíjhoz-
zájárulás-igénylõ laphoz be kell kérni:

– az áthelyezésrõl, kinevezésrõl, rendelkezési állo-
mányból más szervhez határozatlan idõre történt vezény-
lésrõl szóló parancs (határozat) másolatát,

– élettársi viszony esetén ennek igazolására, az idevo-
natkozó jogszabály alapján kiadott hatósági bizonyítvány,
teljes bizonyító erejû magánokirat vagy közjegyzõi okirat
hitelesített másolatát,

– családi pótlékra való igényjogosultság esetén az errõl
kiállított igazolást,

– a bérleti, albérleti szerzõdést, lakáslízing esetén a lí-
zingszerzõdés hitelesített másolatát (zártvégû lízing esetén
annak a földhivatalhoz történt benyújtását igazoló doku-
mentumot),

– a bérletrõl (lízingrõl) szóló számlát, egyszerûsített
számlát (a továbbiakban: számla).

Az igazolások kiadása

3. A lakásgazdálkodási szerv a 2. pont szerinti kérelmet
a lakásgazdálkodási feltételek (különösen a lakásigény ki-
elégíthetõségnek vagy a szállóférõhelyen történõ elhelye-
zés lehetõségének hiánya) tekintetében megvizsgálja és
azok teljesülése esetén a 2. számú melléklet szerinti tarta-
lommal 3 példányban (budapesti lakásgazdálkodási kör-
zetben 4 példányban) igazolást ad ki az albérletidíj-hozzá-
járulásra való jogosultságról. Az igazolás 1. számú példá-
nyát a kérelemmel és az ahhoz mellékelt okmányokkal
együtt a parancsnoknak, 2. számú példányát az igényjogo-
sultnak kell megküldeni (átadni), a 3. számú példányát a
lakásgazdálkodási szerv által az intézkedés 4. számú mel-
léklete szerint vezetett nyilvántartással együtt kell meg-
õrizni. Budapesten az igazolás 4. számú példányát tájékoz-
tatásul az illetékes keretgazda lakásbizottságnak kell meg-
küldeni.

4. Ha az albérletidíj-hozzájárulásra való jogosultság va-
lamely, az R. szerinti feltétel hiányában nem állapítható
meg, a lakásgazdálkodási szerv ezt a tényt (szakmai véle-
ményt) a kérelemre vezetett vagy a kérelemhez csatolt zá-
radékban rögzíti. A kérelmet a kérelmezõ parancsnokához
továbbítja.

5. Ha az igényjogosult az albérletidíj-hozzájárulást la-
káslízing céljára kívánja felhasználni, de az ehhez szüksé-
ges, a 2. pontban említett érvényes és hatályos lízingszer-
zõdés és a lízingdíjról szóló eredeti számla még nem áll

rendelkezésre, a lakáslízing-kérelem és annak benyújtását
igazoló dokumentum másolatát, illetve a lízingszerzõdés-
nek az igényjogosult által aláírt tervezetét (elõszerzõdést),
illetve a lízingcég által a kérelmezõ nevére kibocsátott
írásbeli ajánlatát kell bekérni. Ilyenkor a lízingszerzõdés
és – zártvégû lízing esetén – annak a földhivatalhoz törté-
nõ benyújtásáig és a számla kérelmezõ általi bemutatásáig
(a hiánypótlásig) a parancsnok az albérletidíj-hozzájárulás
megállapításáról és annak folyósításáról döntést nem hoz-
hat. Ilyen esetben a 6. pontban foglaltak szerint kell eljárni.

6. Az 5. pont szerinti esetben a lakásgazdálkodási szerv
javaslata (véleménye) alapján a parancsnok – szükség sze-
rint az illetékes jogi, személyügyi, pénzügyi és számviteli
szerv bevonásával – megvizsgálja a lakáslízing-szerzõdés
megkötéséhez szükséges, az albérletidíj-hozzájárulásra
való jogosultságról szóló igazolás (záradék) kiadásának
lehetõségét. Amennyiben annak jogi akadálya nincs, kére-
lemre a 3. számú melléklet szerinti (munkáltatói) igazolást
a parancsnok kiadhatja. Az igazolást a kérelmezõ részére
kell átadni, és egy példányát a lakásgazdálkodási szerv ré-
szére tájékoztatásul meg kell küldeni. Az e pont szerint ki-
állított igazolás az aláírástól számított 3 hónapig érvényes.
Amennyiben e határidõ lejártáig a 2. pontban meghatáro-
zott szerzõdést és számlát a kérelmezõ hiánypótlásként
nem nyújtja be, úgy tõle a 2. pontban meghatározott igény-
lést ismételten be kell kérni.

7. Amennyiben a kérelmezõ lakáslízing támogatására
igényelt hozzájárulást és részére a 3. számú melléklet sze-
rinti igazolás kiadásra került, az igazolás érvényességi ide-
jén belül hiánypótlásként a lízingszerzõdést és lízingdíjról
szóló számlát (részszámlát) az albérletidíj-hozzájárulás
parancsnoki megállapítása érdekében a lakásgazdálkodási
szerv útján kell benyújtani. Amennyiben az igénylés telje-
sítésének jogi akadálya nincs, az R.-ben és a jelen intézke-
désben meghatározott okmányok hiánytalanul rendelke-
zésre állnak, a lakásgazdálkodási szerv a 2. számú mellék-
let szerinti igazolást kiadja. Ez esetben az érvényes és ha-
tályos lízingszerzõdésrõl, az azokhoz kapcsolódó eredeti
számlá(k)ról (részszámlákról) az igényjogosult hiteles má-
solatot készít, amelyeket azok benyújtása után a pénzügyi
és számviteli szerv köteles a számviteli szabályok szerint
megõrizni. Amennyiben a lakásgazdálkodási szerv az R.
szerinti feltétel hiányát vagy az igazolás kibocsátást
követõen a támogatást kizáró – az R.-ben meghatározott –
ok idõközbeni bekövetkezését állapítja meg, errõl a pa-
rancsnokot 5 napon belül írásban értesíti.

Az albérletidíj-hozzájárulás megállapítása

8. Az albérletidíj-hozzájárulás iránti kérelem teljesíté-
sérõl vagy elutasításáról, havi összegének megállapításá-
ról, folyósításáról és annak módosításáról vagy megszün-
tetésérõl a parancsnok parancsban intézkedik. A parancs-
nak tartalmaznia kell a számfejtéshez szükséges adatokat,
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ideértve az albérletidíj-hozzájárulás havi összege kiszámí-
tásának az R. 178/B. § (2)–(5) bekezdésekben meghatáro-
zott módját (összetevõit) és a folyósítás kezdõ napját.

9. A parancsnoki döntés elõkészítése az állományilleté-
kes honvédelmi szerv személyügyi szerve, valamint a
pénzügyi és számviteli szerv együttes feladata. A parancs-
tervezetet a személyügyi szerv készíti el. A parancs, illetõ-
leg az abból készülõ kivonat egy példányát a személyügyi
szerv a lakásgazdálkodási szervnek, Budapesten a keret-
gazda-lakásbizottságnak is megküldi.

10. Az állományilletékes honvédelmi szervezetet ellátó
pénzügyi és számviteli szerv vezetõje az albérletidíj-hoz-
zájárulásra való jogosultság megállapításakor az okmá-
nyok alapján köteles ellenõrizni a jogosultság feltételeit,
továbbá, hogy az okmányok megfelelnek-e az alaki és tar-
talmi követelményeknek. Az okmányokat a pénzügyi sze-
mélyi gyûjtõben kell elhelyezni és megõrizni.

11. Hatályos lízingszerzõdés esetén a lízingbe adó írás-
beli kérésére a 8. pontban említett parancs alapján a pénz-
ügyi és számviteli szerv írásban tájékoztatást ad a megálla-
pított (folyósított) albérletidíj-hozzájárulás tényleges
összegérõl.

Az albérletidíj-hozzájárulás folyósítása

12. A pénzügyi és számviteli szerv a 8. pontban említett
parancs és az igényjogosult által benyújtott eredeti számla
– lízingszerzõdés esetén annak hiteles másolata – alapján
kezdeményezi (feladja, indítja) az albérletidíj-hozzájáru-
lás folyósítását.

13. Ha a lízingbe adó gazdasági társaság, a futamidõ vé-
géig fizetendõ (teljes) tõke és kamat költségérõl egy össze-
gû számlát állít ki, a havonta (vagy más rendszeres idõkö-
zönként) fizetendõ hozzájárulás a „fizetési értesítõ” (tõke-
bekérõ) alapján teljesíthetõ.

A pénzügyi és számviteli szerv a tényleges kifizetések-
rõl az 5. számú melléklet szerint analitikus nyilvántartást
vezet. A pénzügyi és számviteli szerv az ellátási körébe
tartozó honvédelmi szervtõl áthelyezett albérleti-, illetve
lízingdíj-hozzájárulásban részesülõ igényjogosultról az át-
vevõ pénzügyi és számviteli szervet köteles értesíteni. Az
értesítés tartalmazza a hozzájárulásra vonatkozó adatokat
és az általa történt folyósítás befejezésének idõpontját.

14. Az albérletidíj-hozzájárulásban részesülõ igényjo-
gosult az állományilletékes parancsnoknak köteles hala-
déktalanul, írásban jelenteni minden olyan változást,
amely az albérleti díjra való jogosultságát, folyósításának
feltételeit érinti. Ezekrõl a változásokról a parancsnok, a
2. számú melléklet szerinti igazolást kiadó lakásgazdálko-
dási szervet, Budapesten a keretgazda lakásbizottságot is
értesíti, ideértve azt az esetet is, amikor az igényjogosult, a
már megállapított és folyósított albérletidíj-hozzájárulást a
továbbiakban lízingdíj fedezetére kívánja felhasználni.

15. A lakásgazdálkodási szerv, az illetékes személyügyi
szerv, továbbá a pénzügyi és számviteli szerv az igényjo-
gosult lakáskörülményeiben, illetõleg az albérletidíj-, lí-
zingdíj-hozzájárulásra jogot adó feltételekben és körülmé-
nyekben beálló és tudomására jutott változásokról a pa-
rancsnokot köteles tájékoztatni, illetõleg szükség szerint
kezdeményezni a hozzájárulás folyósításának módosítását
vagy megszüntetését.

Ellenõrzéssel és a folyósítás beszüntetésével
kapcsolatos feladatok

16. Az albérletidíj-hozzájárulásra való jogosultságot a
lakásgazdálkodási szerv, illetve a parancsnok az R. 178/E.
§ (1)–(2) bekezdés szerint ellenõrzi, és szükség szerint in-
tézkedik a folyósítás beszüntetésére.

Vegyes rendelkezések

17. Ha a lízingcég az Áfa. tv. 165. § (1) bekezdésére hi-
vatkozva „számlát helyettesítõ bizonylatot” bocsát ki és ez
a bizonylat megfelel a számviteli törvényben meghatáro-
zott követelményeknek, ezt a bizonylatot az intézkedés al-
kalmazásában számlaként kell kezelni.

18. Az ezen intézkedésben megállapított rend szerint
kell eljárni a hallgatót a 21/2002. (IV. 10.) HM rendelet
27. §-a alapján megilletõ (hallgatói) albérletidíj-hozzájá-
rulás tekintetében is, azzal az eltéréssel, hogy

– a kérelmet a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
(ZMNE) rektorához címezve kell benyújtani (az albérleti-
díj-hozzájárulás folyósítása tekintetében parancsnokon a
ZMNE rektorát kell érteni);

– a kérelmet véleményezésre meg kell küldeni a lakás-
gazdálkodási szerv részére;

– az R. 178. § (2) bekezdésének a vezényeltekre vonat-
kozó rendelkezését nem kell alkalmazni;

– az e pont alapján folyósított albérletidíj-hozzájárulás
lakáslízing céljára nem használható fel.

19. Az intézkedésben megállapított rend szerint kell el-
járni a hivatásos katona gyermekét a 21/2002. (IV. 10.)
HM rendelet 25–26. §-ai szerint megilletõ (családtagi) al-
bérletidíj-hozzájárulás tekintetében is, azzal az eltéréssel,
hogy

– a kérelmet a hivatásos katona-szülõ állományilleté-
kes parancsnokához kell benyújtani, aki dönt a folyósí-
tásról,

– a kérelmet véleményezésre meg kell küldeni a hivatá-
sos katona áthelyezése elõtti szolgálati helye szerint illeté-
kes lakásgazdálkodási szervhez,

– az e pont alapján folyósított albérletidíj-hozzájárulás
lakáslízing céljára nem használható fel.

20. Ezen intézkedés alkalmazásában pénzügyi és szám-
viteli szerv alatt az igényjogosult állományilletékes hon-
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védelmi szervezetét ellátó gazdálkodástámogató és pénz-
ügyi ellátó referatúrát, illetve a honvédelmi szerv saját
pénzügyi és számviteli szervezeti egységét (szervezeti ele-
mét) kell érteni.

Záró rendelkezések

21. Ez az intézkedés a közzétételt követõ 8. napon lép
hatályba. Ezzel egyidejûleg hatályát veszti

– az albérletidíj-hozzájárulás folyósításáról szóló
39/2002. (HK 20.) HM KPSZH intézkedés, és

– az albérletidíj-hozzájárulás folyósításáról szóló
39/2002. (HK 20.) HM KPSZH intézkedés módosításáról
szóló 54/2004. (HK 25.) HM KPSZH intézkedés.

Sulyok János dandártábornok s. k.,
HM KPÜ vezérigazgató
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1. számú melléklet a 150/2008. (HK 9.) HM KPÜ intézkedéshez

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYNÖKSÉG

M i n t a
ALBÉRLETIDÍJ-HOZZÁJÁRULÁS IGÉNYLÕ LAP1

A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, valamint a lak-
hatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 178–178/F. §-aiban foglaltak alapján
albérletidíj-hozzájárulás folyósítása iránti kérelmemet a következõk szerint terjesztem elõ.

I. SZEMÉLYI ADATOK

1. Név, rendfokozat: .....................................................................................................................................................
2. Születési név: ............................................................................................................................................................
3. Anyja neve: ...............................................................................................................................................................
4. Születési hely, év, hó, nap: .......................................................................................................................................
5. Beosztás, munkakör: ................................................................................................................................................
6. Állományviszony:
– hivatásos katona
– szerzõdéses katona
– köztisztviselõ
7. Szolgálati hely (állományilletékes katonai szervezet megnevezése, székhelyének címe, postai címe):
........................................................................................................................................................................................
8. Munkahelyi telefonszám: ........................................................................................................................................

II. CSALÁDI HELYZET

9. Az igénylõ családi állapota: .....................................................................................................................................
10. Házastárs
a) neve: ..........................................................................................................................................................................
b) születési neve: ............................................................................................................................................................
c) születési helye, ideje: .................................................................................................................................................
d) munkahelye: ...............................................................................................................................................................

III. ADATOK A JELENLEGI LAKÁSRÓL

11. Lakóhely (állandó, bejelentett lakcím):
................ irsz. ........................................................................................................ település
............................................................. utca ......... hsz. ........ ép. ....... lh. ....... em. ........ ajtó

1 Az igénylõlap kitöltése elõtt szíveskedjen a kitöltési útmutatót elolvasni.



12. A lakás tulajdoni jellege:
a) magántulajdonú,
b) állami tulajdonú HM vagyonkezelõi jogú,
c) állami tulajdonú ................................................................................... vagyonkezelõi jogú,
d) önkormányzati tulajdonú,
e) önkormányzati tulajdonú HM rendelkezésû,
f) önkormányzati tulajdonú ................................................................................ rendelkezésû,
g) magánbefektetõi HM rendelkezésû.

13. A lakáshasználat jogcíme:
tulajdonos, tulajdonostárs, tulajdonos hozzátartozója, haszonélvezõ, bérlõ, bérlõtárs, bérlõ hozzátartozója, albérlõ, társ-
bérlõ, szívességi lakáshasználó, eltartó, egyéb:

14. A lakás bérlõjének, tulajdonosának, tulajdonostársa(i)nak adatai (ha annak személye nem azonos az igény-
lõvel):

Név: ................................................................................................................................................................................
Születési hely, idõ: .........................................................................................................................................................
Név: ................................................................................................................................................................................
Születési hely, idõ: .........................................................................................................................................................

15. Magántulajdonú lakás esetén:
Kijelentem, hogy a tulajdonomban, házastársam, saját háztartásomban nevelt kiskorú gyermekem (örökbefogadott,

mostoha és nevelt gyermekem) tulajdonában lévõ – beleértve a felsoroltak közös tulajdonát is – lakás megszerzésére
a) állami, azaz ............................................................................................................ szervtõl
– bérlõként,
– a bérlõ által megjelölt kedvezményezettként,
– kívülállóként, pályázati úton

történt vásárlással került sor.
b) önkormányzati, azaz ............................................................................................... szervtõl
– bérlõként,
– a bérlõ által megjelölt kedvezményezettként,
– kívülállóként, pályázati úton

történt vásárlással került sor, melyhez a honvédelmi szerv ................................ Ft munkáltatói kölcsönt nyújtott.
c) vásárlással (építéssel) került sor, melyhez részemre a honvédelmi szerv .......................... Ft munkáltatói kölcsönt

nyújtott.
d) vásárlással (építéssel) került sor, melyhez részemre a honvédelmi szerv ......................... Ft vissza nem térítendõ jut-

tatást nyújtott.
e) egyéb módon került sor, nevezetesen: ....................................................................................

16. A 11–15. pontok szerint lakáson kívül rendelkezik-e ön vagy a házastársa (élettársa), saját háztartásában nevelt
kiskorú gyermeke (örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermeke) – beleértve a felsoroltak közös tulajdonát is – magántu-
lajdonú lakással vagy köztulajdonú (állami, önkormányzati) lakás bérleti jogával?

igen – nem

17. A 16. pont szerinti lakás(ok) címe:
............... irsz. .......................................................................................................... település
.................................................................. utca ....... hsz. ....... ép. ....... lh. ....... em. ........ ajtó
............... irsz. .......................................................................................................... település
.................................................................. utca ....... hsz. ....... ép. ....... lh. ....... em. ........ ajtó

18. A 17. pont szerinti lakás tulajdoni jellege:
a) magántulajdonú,
b) állami tulajdonú HM vagyonkezelõi jogú,
c) állami tulajdonú .................................................................................... vagyonkezelõi jogú,
d) önkormányzati tulajdonú,
e) önkormányzati tulajdonú HM rendelkezésû,
f) önkormányzati tulajdonú ................................................................................ rendelkezésû,
g) magánbefektetõi HM rendelkezésû.
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19. Tartózkodási hely (ideiglenes lakcím):
............... irsz. .......................................................................................................... település
.............................................................. utca ....... hsz. …..... ép. ....... lh. ....... em. ........ ajtó
szám alatti
– lakás,
– a HM vagyonkezelésében lévõ nõtlenszálló,
– egyéb: .................................................................................................................................

20. A 19. pont szerinti lakás esetén annak tulajdoni jellege:
a) magántulajdonú,
b) állami tulajdonú HM vagyonkezelõi jogú,
c) állami tulajdonú ................................................................................... vagyonkezelõi jogú,
d) önkormányzati tulajdonú,
e) önkormányzati tulajdonú HM rendelkezésû,
f) önkormányzati tulajdonú ............................................................................... rendelkezésû,
g) magánbefektetõi HM rendelkezésû.

21. A 20. pont szerinti lakás esetén a lakáshasználat jogcíme:
tulajdonos, tulajdonostárs, tulajdonos hozzátartozója, haszonélvezõ, bérlõ, bérlõtárs, bérlõ hozzátartozója, albérlõ, társ-
bérlõ, szívességi lakáshasználó, eltartó, egyéb:

IV. ADATOK A JELENLEGIT MEGELÕZÕ LAKÁSRÓL

22. A jelenlegi lakóhelyemre a(z)
............... irsz. ........................................................................................................... település
.................................................................. utca ....... hsz. ....... ép. ....... lh. ....... em. ........ ajtó
cím szerinti lakásból költöztem.

23. A lakás tulajdoni jellege:
a) magántulajdonú,
b) állami tulajdonú HM vagyonkezelõi jogú,
c) állami tulajdonú ...................................................................................... vagyonkezelõi jogú,
d) önkormányzati tulajdonú,
e) önkormányzati tulajdonú HM rendelkezésû,
f) önkormányzati tulajdonú ................................................................................... rendelkezésû,
g) magánbefektetõi HM rendelkezésû.

24. A lakáshasználat jogcíme:
tulajdonos, tulajdonostárs, tulajdonos hozzátartozója, haszonélvezõ, bérlõ, bérlõtárs, bérlõ hozzátartozója, albérlõ,

társbérlõ, szívességi lakáshasználó, eltartó, egyéb: ...........................................................................................................

25. Magántulajdonú lakás esetén:
Kijelentem, hogy a tulajdonomban, házastársam, saját háztartásomban nevelt kiskorú gyermekem (örökbefogadott,

mostoha és nevelt gyermekem) tulajdonában lévõ – beleértve a felsoroltak közös tulajdonát is – lakás megszerzésére
a) állami, azaz ......................................................................................................... szervtõl
– bérlõként,
– a bérlõ által megjelölt kedvezményezettként,
– kívülállóként, pályázati úton történt vásárlással került sor.
b) önkormányzati, azaz ............................................................................................ szervtõl
– bérlõként,
– a bérlõ által megjelölt kedvezményezettként,
– kívülállóként, pályázati úton

történt vásárlással került sor, melyhez a honvédelmi szerv ................................ Ft munkáltatói kölcsönt nyújtott.
c) vásárlással (építéssel) került sor, melyhez részemre a honvédelmi szerv ......................... Ft munkáltatói kölcsönt

nyújtott.
d) vásárlással (építéssel) került sor, melyhez részemre a honvédelmi szerv ......................... Ft vissza nem térítendõ jut-

tatást nyújtott.
e) egyéb módon került sor, nevezetesen ....................................................................................
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26. A lakásból ........................................................................... évben azért költöztem ki, mert
a) azt elidegenítettem (eladtam, elajándékoztam).
b) a Honvédelmi Minisztériumtól munkáltatói kölcsönt kaptam, aminek segítségével lakást építettem (vásároltam).
c) a Honvédelmi Minisztériumtól vissza nem térítendõ juttatást kaptam, aminek segítségével lakást építettem (vásá-

roltam).
d) az HM rendelkezésû lakás volt, amit pénzbeli térítés ellenében visszaadtam az illetékes lakásügyi szervnek.
e) a lakásbérlettel felhagytam, és a lakásban volt házastársamat, más hozzátartozómat hátrahagytam.
f) az HM rendelkezésû lakás volt, amit pénzbeli térítés és elhelyezési igény nélkül visszaadtam az illetékes lakásügyi

szervnek.
g) jelenlegi szolgálati (munka)helyem lakásgazdálkodási körzetében HM rendelkezésû lakást kaptam.

V. AZ (AL)BÉRLETBE (LÍZINGBE) VETT (VEENDÕ) LAKÁS ADATAI

27. A lakás címe:
............... irsz. ........................................................................................................... település
.................................................................. utca ....... hsz. ....... ép. ....... lh. ....... em. ........ ajtó

28. A lakás (fõ-) bérlõjének, tulajdonosának, (lízingbe adójának) tulajdonostársa(i)nak adatai:
Név: ................................................................................................................................................................................
Lakcím: ..........................................................................................................................................................................
Név: ................................................................................................................................................................................
Lakcím: ..........................................................................................................................................................................

29. Az albérletidíj-hozzájárulás igénylésének indokai:

30. Az igénylõvel együtt az (al)bérletbe vett lakásba költözõ személyek:

Név Családi kapcsolat Születési év, hó, nap Megjegyzés

Igénylõ

Házastárs

Gyermek

Gyermek

VI. NYILATKOZATOK

NYILATKOZAT
hivatásos vagy szerzõdéses katona részérõl

1. Alulírott, .................................................................. (név, rendfokozat) kijelentem, hogy
a) a honvédelmi szervtõl vissza nem térítendõ juttatásban nem részesültem;
b) a honvédelmi szervtõl munkáltatói kölcsönt nem kaptam;
c) a szolgálati helyem szerinti vonzáskörzetben2 az R. 9. §-ában megállapított jogos lakásigény mértéke alsó határának

megfelelõ, beköltözhetõ, saját tulajdonú lakással nem rendelkezem, és a házastársam (élettársam), továbbá a saját háztar-
tásomban nevelt kiskorú gyermekem (örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermekem) tulajdonában – beleértve a
felsoroltak közös tulajdonát is – sincs ilyen lakás;

2 Az intézkedésben vonzáskörzetnek kell tekinteni az R. 7. § (5) szerinti településeket.
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d) a szolgálati helyem szerinti vonzáskörzetben állami vagy önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogával nem ren-
delkezem és a házastársam sem rendelkezik e joggal;

e) az általam önállóan vagy a házastársammal (élettársammal) együttesen bérelt állami vagy önkormányzati tulajdonú
lakást a magam vagy más személy részére nem vásároltam meg, illetve a lakás megvásárlásához más személy javára nem
járultam hozzá;

f) házastársam – a házasság vagy az élettársi kapcsolat fennállása alatt – állami vagy önkormányzati tulajdonú bérla-
kást elõvásárlási vagy vételi jog jogosultjaként a maga vagy más személy részére nem vásárolt meg, illetve a lakás meg-
vásárlásához más személy javára nem járult hozzá;

g) nem a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozóm vagy hozzátartozóm lakásának – vagy lakása egy részé-
nek – bérletéhez, lízingeléséhez kérem a hozzájárulást.

2. Az 1. pontban kért nyilatkozatot megtenni nem tudom, mert esetemben a(z) ............... pontban foglalt kizáró ok áll
fent, de helyõrség (település) változtatással is járó másik beosztásba történõ kinevezésemre, áthelyezésemre, rendelke-
zési állományból más szervhez határozatlan idõtartamra történt vezénylésemre a(z) .................................. nyt. számú pa-
rancs (határozat, személyügyi igazolás) szerint a haderõ átalakításával összefüggésben került sor.

3. Tudomásul veszem, hogy az albérletidíj-hozzájárulás folyósítása megszüntetésre kerül, ha
a) a részemre idõközben a szolgálati helyem szerinti lakásgazdálkodási körzetben felajánlott szállóférõhelyet vagy

– nyilvántartott, jogos lakásigénylés esetében – a jogos igényem mértékének megfelelõ HM rendelkezésû lakást legalább
két esetben nem fogadom el;

b) a honvédelmi szerv részemre lakásvásárláshoz idõközben munkáltatói kölcsönt vagy vissza nem térítendõ juttatást
nyújt, vagy a házastársamat részesíti e támogatások valamelyikében,

c) a szolgálati helyem szerinti vonzáskörzetben idõközben beköltözhetõ lakás tulajdonjogát, illetve állami vagy ön-
kormányzati tulajdonú lakás bérleti jogát megszerzem, vagy a házastársam (élettársam), továbbá a saját háztartásomban
nevelt kiskorú gyermekem (örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermekem) – beleértve a felsoroltak közös tulajdonszer-
zését is – szerzi meg e jogok valamelyikét;

d) az önállóan vagy együttesen bérelt (jogcím nélkül használt) állami vagy önkormányzati tulajdonú lakást idõközben
a magam vagy más személy részére megvásárolom, illetve a megvásárláshoz más személy javára hozzájárulok, vagy a
házastársam gyakorolja e jogok valamelyikét;

e) idõközben egy évet meghaladó idõtartamú külföldi szolgálatra vezényelnek és családomat az általam bérelt lakás-
ban nem hagyom hátra;

f) az albérleti (bérleti) szerzõdés megszûnik, vagy azt a felek – közös megegyezéssel vagy az arra jogosult felmondá-
sával – megszüntetik.

4. Tudomásul veszem, hogy lakásépítéshez nyújtott munkáltatói kölcsön vagy vissza nem térítendõ juttatás esetében
– feltéve, hogy a 3. pontban felsorolt egyéb megszüntetõ ok nem következik be – a támogatás nyújtása elõtt már megálla-
pított albérletidíj-hozzájárulás a használatbavételi (lakhatási) engedély megszerzésének az igénylésben általam vállalt
idõpontjáig, de legfeljebb a támogatás nyújtásától számított két évig folyósítható.

5. Tudomásul veszem, hogy a 3–4. pontban foglalt megszüntetõ ok bekövetkezését köteles vagyok az állományilleté-
kes parancsnoknak és az illetékes helyi lakásgazdálkodási szervnek egyidejûleg bejelenteni. Ennek hiányában a jogosu-
latlanul felvett albérletidíj-hozzájárulást egy összegben vagyok köteles visszafizetni.

6. Tudomásul veszem, hogy az albérletidíj-hozzájárulásra való jogosultság fennállását a helyi lakásgazdálkodási
szerv ellenõrizheti. Amennyiben az ellenõrzés keretében nyilatkozattételi kötelezettségemnek határidõben nem teszek
eleget, a hozzájárulás folyósítása megszüntetésre kerül.

7. Az elõzõekben foglalt nyilatkozataimat azok tartalmát megértve teljes felelõsségem tudatában, a megtévesztés jog-
következményeinek ismeretében, a valóságnak megfelelõen tettem meg.

Melléklet: Kinevezési, áthelyezési parancs (határozat, személyügyi igazolás)
másolatban (........ lap)
Lakás (al)bérleti szerzõdés eredetben (........ lap)
Számla eredetben (........ lap)
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

.............................., 20...... év ...................................... hó ...... napján.

..................................................................
(az igénylõ aláírása)
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Elõttünk mint tanúk elõtt:

........................................................ .........................................................
(aláírás) (aláírás)

Név: ............................................................... Név: ...............................................................
Lakcím: ......................................................... Lakcím: .........................................................
Szig. szám: .................................................... Szig. szám: ....................................................

NYILATKOZAT
köztisztviselõ részérõl

1. Alulírott, .......................................................................... köztisztviselõ kijelentem, hogy
a) a honvédelmi szervtõl munkáltatói kölcsönben nem részesültem;
b) a munkahelyem szerinti településen, továbbá abban a megyében ahol az van, az R. 9. §-ában megállapított jogos la-

kásigény mértéke alsó határának megfelelõ, beköltözhetõ, saját tulajdonú lakással nem rendelkezem, és a házastársam,
továbbá a saját háztartásomban nevelt kiskorú gyermekem (örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermekem) tulajdoná-
ban – beleértve a felsoroltak közös tulajdonát is – sincs ilyen lakás;

c) a munkahelyem szerinti településen, továbbá abban a megyében ahol az van, állami vagy önkormányzati tulajdonú
lakás bérleti jogával nem rendelkezem és a házastársam sem rendelkezik e joggal;

d) az általam önállóan vagy a házastársammal együttesen bérelt állami vagy önkormányzati tulajdonú lakást a magam
vagy más személy részére nem vásároltam meg, illetve a lakás megvásárlásához más személy javára nem járultam hozzá;

e) házastársam – a házasság vagy az élettársi kapcsolat fennállása alatt – állami vagy önkormányzati tulajdonú bérla-
kást elõvásárlási vagy vételi jog jogosultjaként a maga vagy más személy részére nem vásárolt meg, illetve a lakás meg-
vásárlásához más személy javára nem járult hozzá;

f) nem a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozóm vagy hozzátartozóm lakásának – vagy lakása egy részé-
nek – bérletéhez, lízingeléséhez kérem a hozzájárulást.

2. Tudomásul veszem, hogy az albérletidíj-hozzájárulás folyósítása megszüntetésre kerül, ha
a) a részemre idõközben a munkahelyem szerinti településen felajánlott szállóférõhelyet vagy – nyilvántartott, jogos

lakásigénylés esetében – a jogos igényem mértékének megfelelõ HM rendelkezésû lakást legalább két esetben nem foga-
dom el;

b) a honvédelmi szerv részemre idõközben HM rendelkezésû lakást juttat vagy lakásvásárláshoz munkáltatói kölcsönt
nyújt, vagy a házastársamat részesíti e lakhatási támogatások valamelyikében,

c) a munkahelyem szerinti településen, továbbá abban a megyében ahol az van, idõközben beköltözhetõ lakás tulaj-
donjogát, illetve a HM rendelkezési körén kívül esõ állami vagy önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogát megszer-
zem, vagy a házastársam, továbbá a saját háztartásomban nevelt kiskorú gyermekem (örökbefogadott, mostoha és nevelt
gyermekem) – beleértve a felsoroltak közös tulajdonszerzését is – szerzi meg e jogok valamelyikét;

d) az önállóan vagy együttesen bérelt (jogcím nélkül használt) állami vagy önkormányzati tulajdonú lakást idõközben
a magam vagy más személy részére megvásárolom, illetve a megvásárláshoz más személy javára hozzájárulok, vagy a
házastársam gyakorolja e jogok valamelyikét;

e) az albérleti (bérleti) szerzõdés megszûnik, vagy azt a felek – közös megegyezéssel vagy az arra jogosult felmondá-
sával – megszüntetik.

3. Tudomásul veszem, hogy lakásépítéshez nyújtott munkáltatói kölcsön esetében – feltéve, hogy a 2. pontban felso-
rolt egyéb megszüntetõ ok nem következik be – a támogatás nyújtása elõtt már megállapított albérletidíj-hozzájárulás a
használatbavételi (lakhatási) engedély megszerzésének az igénylésben általam vállalt idõpontjáig, de legfeljebb a
támogatás nyújtásától számított két évig folyósítható.

4. Tudomásul veszem, hogy a 2–3. pontban foglalt megszüntetõ ok bekövetkezését köteles vagyok a munkahelyi ve-
zetõnek és az illetékes helyi lakásgazdálkodási szervnek egyidejûleg bejelenteni. Ennek hiányában a jogosulatlanul fel-
vett albérletidíj-hozzájárulást egy összegben vagyok köteles visszafizetni.
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5. Tudomásul veszem, hogy az albérletidíj-hozzájárulásra való jogosultság fennállását a helyi lakásgazdálkodási
szerv ellenõrizheti. Amennyiben az ellenõrzés keretében nyilatkozattételi kötelezettségemnek határidõben nem teszek
eleget, a hozzájárulás folyósítása megszüntetésre kerül.

6. Az elõzõekben foglalt nyilatkozataimat azok tartalmát megértve teljes felelõsségem tudatában, a megtévesztés jog-
következményeinek ismeretében, a valóságnak megfelelõen tettem meg.

Melléklet: Kinevezési, áthelyezési parancs (határozat, személyügyi igazolás)
másolatban (........ lap)
Lakás (al)bérleti szerzõdés eredetben (........ lap)
Számla eredetben (........ lap)
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

.............................., 20...... év ...................................... hó ...... napján.

..................................................................
(az igénylõ aláírása)

Elõttünk mint tanúk elõtt:

........................................................ .........................................................
(aláírás) (aláírás)

Név: ............................................................... Név: ...............................................................
Lakcím: ......................................................... Lakcím: .........................................................
Szig. szám: .................................................... Szig. szám: ....................................................

VII. ZÁRADÉKOK

AZ ÁLLOMÁNYILLETÉKES SZEMÉLYÜGYI SZERV ZÁRADÉKA

Az igénylõ honvédelmi szervvel folyamatosan, megszakítás nélkül fennálló szolgálati, köztisztviselõi jogviszonyá-
nak kezdõnapja:

.............................., 20...... év ...................................... hó ...... napján.

Igazolom, hogy az igénylõlapon feltüntetett személyi és szolgálati (munkahelyi) adatok a személyügyi nyilvántartás-
ban szereplõ adatokkal megegyeznek.

.............................., 20...... év ...................................... hó ...... napján.

P. H.
..................................................................

aláírás

AZ ÁLLOMÁNYILLETÉKES PARANCSNOK (MUNKAHELYI VEZETÕ) ZÁRADÉKA

A kérelmezõ által az igénylõlapon feltüntetett tények és adatok a rendelkezésemre álló információk alapján a
valóságnak

– megfelelnek,
– nem felelnek meg a következõk miatt:
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Az albérletidíj-hozzájárulást igénylõ személy
– egyéni és családi körülményei alapján szálló férõhelyen nem helyezhetõ el,
– szálló férõhelyen elhelyezhetõ, de a Lakásrendelet 178. § (3) bek. alapján mentesül.

A szálló férõhelyen történõ elhelyezés kizárásának érdemi indokolása:

.............................., 20...... év ...................................... hó ...... napján.

P. H.
..................................................................

aláírás

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Az igénylõlapot két példányban kell benyújtani. A nyomtatványt írógéppel, tintával vagy golyóstollal kell kitölteni.
Ahol a válasz elõre nyomtatott, ott azt a válaszszöveg erõteljes aláhúzásával vagy a betûjelzés bekarikázásával kell

megadni.
Ha a kérdések megválaszolására hagyott hely nem elég, úgy a választ az igénylés indokai pontnál kell folytatni.
Arra a kérdésre, amelynél az elõre nyomtatott válaszok egyike sem felel meg az igénylõ körülményeinek, és a ponto-

zott vonalon kiegészítés sem szükséges, nem kell válaszolni. Az ilyen szövegrészt egy folyamatos vonallal ki kell húzni.
Ahol ez az igénylõlap házastársat említ, ott ez alatt a 2007. évi CLXXXIV. törvény szerint bejegyzett élettársat is érte-

ni kell.
Ahol az igénylõlap „albérletidíj-hozzájárulást” említ, ott a lízingdíj-hozzájárulást igénylõk „lízingdíj hozzájárulás”

szöveg részt jegyezzenek be.
Hiányosan kitöltött igénylõlap nem fogadható el.
Az igénylõlap átvételét a helyi lakásgazdálkodási szerv képviselõje az igénylõ példányán igazolni köteles.

A HELYI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI SZERV ÁTVÉTELI IGAZOLÁSA

......................................................................................................-tól a kitöltött albérletidíj-hozzájárulás igénylõ lap
egy példányát átvettem.

.............................., 20...... év ...................................... hó ...... napján.

P. H.
..................................................................

aláírás
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2. számú melléklet a 150/2008. (HK 9.) HM KPÜ intézkedéshez
sz. példány

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYNÖKSÉG

………………………………….
(lakásgazdálkodási szerv)

M i n t a

IGAZOLÁS
albérletidíj-hozzájárulás megállapításához

A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, valamint a lak-
hatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 178/C. § (1) bekezdésében foglalt hatáskö-
römben a .................................................................................. (honvédelmi szerv megnevezése) állományába tartozó
........................................................................... (név) ........................ (állományviszony) ....................... (rendfokozat)
.......................................................................................... (lakó- vagy tartózkodási hely címe) (a továbbiakban: igénylõ)
albérletidíj-hozzájárulás megállapítása iránti kérelme (a továbbiakban: kérelem) tárgyában a következõket igazolom.

1/A Az igénylõ szálló férõhelyen történõ elhelyezése helyhiány miatt nem oldható meg.
1/B Az igénylõ szálló férõhelyen elhelyezhetõ, de annak lehetõségét az állományilletékes parancsnok (munkahelyi

vezetõ) a kérelemhez adott javaslatában (záradékában) az ott foglalt méltányolható egyéni és családi körülmények
alapján kizárta.

2/A Az igénylõ kérelmében foglalt nyilatkozatok, valamint a helyi lakásgazdálkodási szerv rendelkezésére álló ada-
tok és nyilvántartások alapján az R. 178/A. § (1) bekezdésében foglalt, albérletidíj-hozzájárulás megállapítását kizáró ok
nem áll fent.

2/B A hivatásos állományba tartozó igénylõ esetében az R. 178/A. § (1) bekezdésének ...... pontjában foglalt kizáró ok
áll fent, de helyõrség (település) változtatással is járó másik beosztásba kinevezésére, áthelyezésére, rendelkezési állo-
mányból más szervhez határozatlan idõtartamra történt vezénylésére a kérelemhez csatolt ........................................ nyt.
számú parancs (határozat, személyügyi igazolás) alapján a haderõ átalakításával összefüggésben, a szolgálat érdekében
került sor.

3. Az igénylõ által írásbeli szerzõdéssel (al)bérletbe vett ..................................................... cím szerinti lakás (lakás-
rész, szállodai szoba) a szolgálati (munka) hely szerinti településen, illetõleg a szolgálati helynek megfelelõ
vonzáskörzetben van.

4. A 3. pontban megjelölt (al)bérletbe együttköltözõ személyek száma ........ fõ. Az együttköltözõ személyek számá-
nak figyelembevételével az R. 9. § (1) és (4) bekezdései szerinti jogos lakásigény mértéke alsó határa ................ szoba.

5. Az 1–4. pontban foglaltak alapján az igénylõ albérletidíj-hozzájárulásra jogosult. A hozzájárulásnak az R. 178/B. §
(2)–(4) bekezdés alapján javasolt összege ................... Ft/hó. Amennyiben az albérleti (lízing-) díj külföldi pénznemben
kerül(t) meghatározásra, az esetleges árfolyamváltozásból eredõ fizetési kötelezettség növekedés esetén sem haladhatja
meg a támogatás összege az R. szabályai szerint folyósítható hozzájárulás összegét.

6. Jelen igazolást az igénylõ ......................... számon nyilvántartásba vett kérelme, az abban foglalt nyilatkozatai, to-
vábbá a helyi lakásgazdálkodási szerv rendelkezésére álló adatok és nyilvántartások alapján állítottam ki.

.............................., 20...... év ...................................... hó ...... napján

..................................................................
helyi lakásgazdálkodási szerv vezetõje
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3. számú melléklet a 150/2008. (HK 9.) HM KPÜ intézkedéshez
sz. példány

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYNÖKSÉG

………………………………….
(honvédelmi szerv)

M i n t a

I G A Z O L Á S

SZOLGÁLATI JOGVISZONYRÓL
ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁSI IGÉNYBEVÉTELÉNEK

LEHETÕSÉGÉRÕL

Igazolom, hogy ……………………………… (név) ………………….… (rendfokozat) született ………… (hely)
…… év ……… hónap …… nap, anyja neve ………..…………………, …………………………(település)
………………… (utca) ……… (házszám) ……… (emelet, ajtó) szám alatti lakos …… év ………… hó …… naptól a
honvédelmi szervvel határozatlan/határozott (……………-ig szóló) hivatásos/szerzõdéses katonai jogviszonyban áll.

Fennálló jogviszonya alapján a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ lakások és helyiségek bérletérõl, el-
idegenítésérõl, valamint lakhatás támogatásáról szóló – többször módosított – 6/1994. (IV. 30.) HM rendeletben (HM
Lakásrendelet) meghatározott feltételek megléte, illetõleg teljesülése esetében havonta legalább a mindenkori köztiszt-
viselõi illetményalap 1,4-szeres összegének (jelenleg: … Ft) megfelelõ mértékû albérleti (lízing) díj hozzájárulást szol-
gálati viszonya fennállásának ideje alatt kaphat. A hozzájárulás mértéke a HM Lakásrendeletben meghatározottak
szerint – az egyéni körülmények figyelembevételével magasabb is lehet.

Az igazolás nem jelent kötelezettségvállalást nevezettel vagy harmadik személlyel szemben, mivel a hozzájárulásra
való jogosultság ténye és a hozzájárulás tényleges összege külön eljárásban kerül megállapításra. A munkáltató vállalja,
hogy a lízingbe adó írásbeli kérésre a hatályos lízingszerzõdés bemutatását követõ tízenöt napon belül igazolja a
hozzájárulás pontos összegét.

Ez az igazolás az aláírásától számított három hónapig érvényes. Az igazolás érvényességi ideje alatt – újabb igénylõ-
lap benyújtása nélkül – az albérletidíj-hozzájárulás parancsnoki megállapításához szükséges lízingszerzõdést, számlát
(részszámlát) a kérelmezõ szolgálati helye szerint illetékes helyi lakásgazdálkodási szerv útján kell benyújtani.

Az igazolás érvényességi idejének lejártát követõen a támogatás iránti igénylést az erre rendszeresített igénylõlap is-
mételt benyújtásával kell kezdeményezni a HM Lakásrendeletben meghatározott eljárási szabályok szerint.

Jelen igazolást nevezett kérésére albérleti/lakáslízing szerzõdés megkötéséhez állítottam ki, más célra nem
használható fel.

…………………….., 200… ………………… hó …… nap

………………………………………
parancsnok
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4. számú melléklet a 150/2008. (HK 9.) HM KPÜ intézkedéshez
sz. példány

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYNÖKSÉG
………………………………………………………….

helyi lakásgazdálkodási szerv megnevezése

M i n t a

NYILVÁNTARTÁS
az albérletidíj-hozzájárulásokról

Fsz.

Kiadott
igazolás

kelte,
száma

Név Rendfokozat

Állomány-
illetékes

honvédelmi
szerv

megnevezése

A lakásigény-
lési kérelem

benyújtásának
ideje, száma
(év, hó, nap)

Családi
állapota

Az albérletben
vele együttlakó

családtagok
száma

A bérelt
helyiségek

száma

Az albérleti díj
havi összege

(Ft)
(Rezsiköltség

nélkül)

Az albérletidíj-
hozzájárulás
jogosultságá-
nak kezdete

A megálla-
pított

albérletidíj-
hozzájárulás
havi összege

Megjegyzés
(a bérelt lakás
címe, esetleges
változások be-
jegyzése stb.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
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5. számú melléklet a 150/2008. (HK 9.) HM KPÜ intézkedéshez
sz. példány

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYNÖKSÉG

M i n t a

N y i l v á n t a r t á s
a folyósított albérletidíj-hozzájárulásról

Név/rf.
Lakásgazdálkodási szerv

igazolás száma
Parancs/határozat

száma
Folyósítás kezdete

Számlán (bizonylaton)
szereplõ összeg (Ft)

Albérlet/lízingelt lakás címe

H a v i k i f i z e t é s e k

20… év

01. hó 02. hó 03. hó 04. hó 05. hó 06. hó 07. hó 08. hó 09. hó 10. hó 11. hó 12. hó Összesen
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A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2008. május 22–28.)

(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

132. 51. évfolyam L 132. szám (2008. május 22.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 435/2008/EK rendelete (2008. május 19.) az Amerikai Egyesült Államokból
és Oroszországból származó szilícium-elektromos acélból készült szemcseorientált sík-
hengerelt termékek behozatalát érintõ végleges dömpingellenes vám kivetésérõl szóló
1371/2005/EK rendelet módosításáról és az 1371/2005/EK rendelettel az Oroszországból
származó szilícium-elektromos acélból készült szemcseorientált síkhengerelt termékek be-
hozatalára kivetett dömpingellenes vám hatályon kívül helyezésérõl

A Bizottság 436/2008/EK rendelete (2008. május 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 437/2008/EK rendelete (2008. május 21.) az 1774/2002/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet VII., X. és XI. mellékletének a 3. kategóriába tartozó anyagnak minõsülõ
tej és tejtermékek feldolgozására vonatkozó követelmények tekintetében történõ módosítá-
sáról1

* A Bizottság 438/2008/EK rendelete (2008. május 21.) egyes elnevezéseknek az oltalom alatt
álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásából való törlésérõl [Löwen-
steiner Mineralquelle (OEM), Bad Niedernauer Quelle (OEM), Kisslegger Mineralquelle
(OEM), Teinacher Mineralquellen (OEM), Lieler Quelle (OEM), Gemminger Mineral-
quelle (OEM), Überkinger Mineralquellen (OEM)]

* A Bizottság 439/2008/EK rendelete (2008. május 21.) a 2076/2005/EK rendelet II. mellékle-
tének a Fidzsi-szigetekrõl származó halászati termékek behozatala tekintetében történõ
módosításáról1

1EGT-vonatkozású szöveg
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/383/EK:

* A Bizottság határozata (2008. április 30.) az olaszországi expressz postai szolgáltatásoknak
és futárszolgálatoknak a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban mûködõ
ajánlatkérõk beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelv alkalmazása alól történõ mentesítésérõl [az értesítés a C(2008)
1642. számú dokumentummal történt]1

2008/384/EK:

* A Bizottság határozata (2008. május 21.) az Amerikai Egyesült Államokból és Oroszország-
ból származó szilícium-elektromos acélból készült szemcseorientált síkhengerelt termékek
behozatalát érintõ dömpingellenes eljárással kapcsolatban vállalt kötelezettségvállalások
elfogadásáról szóló 2005/622/EK határozat módosításáról

Helyesbítések

* Helyesbítés az egyrészrõl az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni államok csoportjának tagjai,
másrészrõl az Európai Közösség és tagállamai között Cotonouban 2000. június 23-án aláírt
partnerségi megállapodás módosításáról szóló megállapodás megkötésérõl szóló, 2008. áp-
rilis 28-i 2008/373/EK tanácsi határozathoz (HL L 129., 2008. 5. 17.)

133. 51. évfolyam L 133. szám (2008. május 22.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Bizottság 429/2008/EK rendelete (2008. április 25.) az 1831/2003/EK európai parlamenti
és tanácsi rendeletnek a kérelmek elkészítése és megjelenési formája, valamint a takar-
mány-adalékanyagok értékelése és engedélyezése tekintetében történõ végrehajtására vo-
natkozó részletes szabályokról1

IRÁNYELVEK

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/48/EK irányelve (2008. április 23.) a fogyasztói hi-
telmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl

134. 51. évfolyam L 134. szám (2008. május 23.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 441/2008/EK rendelete (2008. május 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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A Bizottság 442/2008/EK rendelete (2008. május 22.) az 1529/2007/EK rendelettel a 2008. május-
tól alidõszakra megnyitott vámkontingensek keretében történõ rizsbehozatalra vonatkozó engedé-
lyek kibocsátásáról

A Bizottság 443/2008/EK rendelete (2008. május 22.) a vajra szóló export-visszatérítés meg nem
állapításáról az 581/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében

A Bizottság 444/2008/EK rendelete (2008. május 22.) a sertéshúsra vonatkozó export-visszatéríté-
sek megállapításáról

A Bizottság 445/2008/EK rendelete (2008. május 22.) a cukorágazat egyes termékeire az
1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-as gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítõ
importvámok összegének módosításáról

* A Bizottság 446/2008/EK rendelete (2008. május 22.) a kékúszójú tonhalra vonatkozó egyes
2008. évi kvótáknak a közös halászati politika ellenõrzõ rendszerének létrehozataláról szóló
2847/93/EGK tanácsi rendelet 21. cikkének (4) bekezdése alapján történõ kiigazításáról

* A Bizottság 447/2008/EK rendelete (2008. május 22.) az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek
az EMGA és az EMVA keretében a kifizetõ ügynökségek számlavezetésére, a kiadásigazoló
és a bevételi nyilatkozatokra, valamint a kiadások visszatérítési feltételeire vonatkozó rész-
letes alkalmazási szabályairól szóló 883/2006/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 448/2008/EK rendelete (2008. május 22.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes,
valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítésérõl és az 1484/95/EK rendelet módosí-
tásáról

135. 51. évfolyam L 135. szám (2008. május 23.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGA-
DOTT JOGI AKTUSOK

* Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 48. sz.
elõírása – Egységes rendelkezések jármûveknek a világító és fényjelzõ berendezések felsze-
relése tekintetében történõ jóváhagyására

136. 51. évfolyam L 136. szám (2008. május 24.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 449/2008/EK rendelete (2008. május 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

IRÁNYELVEK

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/52/EK irányelve (2008. május 21.) a polgári és ke-
reskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/385/EK:

* A Bizottság határozata (2008. január 24.) a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv mellékletének az ólom és a kadmium alkalmazásaira vonatkozó mentesítések te-
kintetében történõ, a mûszaki fejlõdéshez való hozzáigazítást szolgáló módosításáról [az ér-
tesítés a C(2008) 268. számú dokumentummal történt]1

2008/386/EK:

* A Bizottság határozata (2008. április 23.) a kölcsönös átjárhatóság mûszaki elõírásairól a
transzeurópai hagyományos vasúti rendszer ellenõrzõ-irányító és jelzõ alrendszerére vo-
natkozóan szóló 2006/679/EK határozat A. mellékletének és a nagy sebességû transzeurópai
vasúti rendszer ellenõrzõ-irányító és jelzõ alrendszerére vonatkozó átjárhatósági mûszaki
elõírásról szóló 2006/860/EK határozat A. mellékletének módosításáról [az értesítés a
C(2008) 1565. számú dokumentummal történt]1

2008/387/EK:

* A Bizottság határozata 2008. április 30. a 2001/881/EK és a 2002/459/EK határozatnak az
állat-egészségügyi határállomások jegyzéke tekintetében történõ módosításáról [az értesí-
tés a C(2008) 1646. számú dokumentummal történt]1

2008/388/EK:

* A Bizottság határozata (2008. május 23.) az Ukrajnából származó vagy onnan szállított nap-
raforgóolaj importjának az ásványi olajjal való szennyezettség kockázata miatt elrendelt
különleges feltételek megállapításáról [az értesítés a C(2008) 2259. számú dokumentummal
történt]1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/389/KKBP határozata (2008. április 7.) az Európai Unió által vezetett erõk
közép-afrikai köztársasági jogállásáról szóló, az Európai Unió és a Közép-Afrikai Köztár-
saság közötti megállapodás megkötésérõl

Megállapodás az Európai Unió és a Közép-Afrikai Köztársaság között az Európai Unió által
vezetett erõk Közép-Afrikai Köztársasági jogállásáról

Helyesbítések

* Helyesbítés a kozmetikai termékekrõl szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II. és III. mellékle-
tének a mûszaki fejlõdéshez történõ hozzáigazítása céljából való módosításáról szóló, 2008.
április 3-i 2008/42/EK bizottsági irányelvhez (HL L 93., 2008. 4. 4.)

1EGT-vonatkozású szöveg
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137. 51. évfolyam L 137. szám (2008. május 27.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 455/2008/EK rendelete (2008. május 26.) az Ukrajnából származó egyes acélter-
mékek importjára vonatkozó egyes korlátozások igazgatásáról szóló 752/2007/EK rendelet
hatályon kívül helyezésérõl

A Bizottság 456/2008/EK rendelete (2008. május 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 457/2008/EK rendelete (2008. május 23.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra
szerinti besorolásáról

* A Bizottság 458/2008/EK rendelete (2008. május 26.) a nyers gyémántok nemzetközi
kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló
2368/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

AJÁNLÁSOK

Tanács

2008/390/EK:

* A Tanács ajánlása (2008. május 14.) a tagállamok és a Közösség gazdaságpolitikáira vonat-
kozó átfogó iránymutatásokról (2008–2010)

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGA-
DOTT JOGI AKTUSOK

* Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ/EGB) 79. számú elõírása –
A jármûvek kormányberendezésének jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezések

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/391/KKBP együttes fellépése (2008. május 26.) az Európai Unió afganisztáni
különleges képviselõje megbízatásának meghosszabbításáról szóló 2008/131/KKBP együt-
tes fellépés módosításáról

138. 51. évfolyam L 138. szám (2008. május 28.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 459/2008/EK rendelete (2008. május 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 460/2008/EK rendelete (2008. május 27.) az almára vonatkozó forgalmazási elõ-
írás megállapításáról szóló 85/2004/EK rendelet módosításáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/392/EK:

* A Bizottság határozata (2008. április 30.) a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a víziállat-te-
nyésztõ vállalkozásokról és az engedélyezett feldolgozólétesítményekrõl szóló információk
elektronikus hozzáférhetõségét biztosító internetalapú információs oldal tekintetében tör-
ténõ végrehajtásáról [az értesítés a C(2008) 1656. számú dokumentummal történt]1

2008/393/EK:

* A Bizottság határozata (2008. május 8.) a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
alapján a személyes adatok Jerseyn biztosított megfelelõ védelmérõl [az értesítés a C(2008)
1746. számú dokumentummal történt]1

1EGT-vonatkozású szöveg
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A Közbeszerzési Értesítõ 60. számának (2008. május 28.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

21884 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (svájci
frank alapú hitelfelvétel 2800 millió forint értékben
– K. É. – 7498/2008)

21888 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a debrece-
ni szennyvíztisztító telep korszerûsítésének és bõvítésé-
nek megvalósítása vállalkozási szerzõdés keretében
– K. É. – 7596/2008)

21896 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. (3D
toronyszimulátor beszerzése és telepítése – K. É. –
7644/2008)

21902 Legfõbb Ügyészség [összesen 12 db (2+10) személygép-
kocsi beszerzése – K. É. – 7805/2008]

21908 Magyar Államkincstár (utalványok beszerzése – K. É. –
7656/2008)

21913 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás a
31. sz. fõút 106+103–129+159 km-szelvények közötti
szakasz 11,5 tonnás burkolatmegerõsítés engedélyezési
és kiviteli terveinek elkészítésére – K. É. – 7846/2008)

21919 Országgyûlés Hivatala (gépjármû adásvételi szerzõdése
– K. É. – 7424/2008)

21923 Szent Rókus Kórház és Intézményei (takarítási feladatok
– K. É. – 7138/2008)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

21929 FGSZ Földgázszállító Zrt. (az FGSZ Zrt. részére bevona-
tolt csõanyag beszerzése 2008. – K. É. – 7904/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

21936 Debreceni Egyetem (Debreceni Egyetem PR- és kommu-
nikációs feladatainak ellátása – K. É. – 7684/2008)

21941 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala (választási, népszavazási minõségbiztosítási
szolgáltatás biztosítása – K. É. – 7599/2008)

21948 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala (nyomdai termékek és szolgáltatások beszerzé-
se országos választások és népszavazások elõkészítésé-
hez és lebonyolításához – K. É. – 7657/2008)

21956 Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem (mûhelyházépítés,
-üzemeltetés és kapcsolódó beruházások a MOME szá-
mára – K. É. – 6652/2008)



Tervpályázati kiírás

21964 Debreceni Egyetem nevében eljáró Debreceni Egyetem
Orvos- és Egészségtudományi Centruma [a Debreceni
Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma Köz-
ponti In Vitro Diagnosztikai Tömb építészeti tervpályá-
zata (EM-239.) – K. É. – 7196/2008]

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

21968 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszp-
rém-Szabadságpuszta utcáinak útkorszerûsítése és csa-
padékvíz-elvezetésének kiépítése, III. ütem – K. É. –
7821/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

21973 Bajai Kórház [szemlencsék beszerzése (SG-399)
– K. É. – 7994/2008]

21977 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség (étkezési utal-
vány – K. É. – 7934/2008)

21981 Nagybajomi Agrárgazdasági Zrt. (Nagybajomi Agrár-
gazdasági Zrt. ajánlattételi felhívása – K. É. –
7680/2008)

21985 SzMM Aszódi Javítóintézet (nyílászárók cseréje
– K. É. – 7843/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

21990 DAN-FARM Hungary Minõségi Sertéshizlalda Kft. (híg-
trágya-tározók építése, tározók körüli utak építése, va-
lamint sertéshizlaldák épületeinek korszerûsítése
– K. É. – 7857/2008)

21996 Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (a tanulók iskolai
lemorzsolódásának szociológiai vizsgálata elnevezésû
kutatás 2008. évi hulláma – K. É. – 6780/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

22002 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (felületiegyenetlenség-mé-
rés/2008. – K. É. – 7317/2008)

22003 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (ajánlat-
kérõ területén rovarirtás és növényvédelmi feladatok
ellátása – K. É. – 7252/2008)

22006 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészség (étkezési
utalvány – K. É. – 7928/2008)

22008 Budapest Fõváros Önkormányzata (Budapest 2008. évi
útfelújítások tervezési és kivitelezési munkái – K. É. –
7638/2008)

22014 Földmérési és Távérzékelési Intézet (EOMA-KMO-2 tár-
gyú EU-s eljárásról tájékoztató – K. É. – 7962/2008)

22017 Körös–Maros Biofarm Kft. (vemhes üszõk kísérleti cé-
lokra történõ beszerzése – K. É. – 7321/2008)

22019 Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igaz-
gatóság (KMRNYI ceglédi mûködési helye vagyonvé-
delmi, takarítási és karbantartási munkáinak elvégzése
– K. É. – 6544/2008)

22022 Magyar Államkincstár (aprócikkek – K. É. – 7645/2008)
22024 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-

pont (nyomdai alapanyag beszerzése – K. É. –
7351/2008)

22026 Mecsek-Öko Zrt. (mátraszentimrei akna fenntartása
– K. É. – 7925/2008)

22029 Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (szoftverfej-
lesztés és -mûködtetés minõségbiztosítása, valamint a
fejlesztések tervezéséhez kapcsolódó stratégiai és pro-
jektvezetési tanácsadás – K. É. – 7266/2008)

22031 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Panel Plusz
X. csomag – K. É. – 7253/2008)

22034 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az M43
autópálya 43. sz. fõúti lekötése Makó térségében mint-
egy 7,0 km hosszon lebonyolító mérnöki feladatok ellá-
tása tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. – 7524/2008)

22036 Ózd Város Önkormányzata (Almási Balogh Pál Kór-
ház-Szakrendelõ rekonstrukciója kivitelezésének befe-
jezése a szakrendelõ folyamatos mûködése mellett
– K. É. – 7346/2008)

22039 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fõügyészség (étkezési
utalvány – K. É. – 7930/2008)

22042 Szegedi Tudományegyetem (logisztikai szolgáltatás biz-
tosítása – K. É. – 6533/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

22044 Jászszentlászló Község Önkormányzata [Kiskunmaj-
sa-gyógyfürdõ és Móricgát (kisvasút) között turisztikai
célú kerékpárút megépítése – K. É. – 7254/2008]

22045 Kistelek Város Önkormányzata (Kistelek–Ópusztaszer
között kerékpárút építése – K. É. – 7251/2008)

22047 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (hitelfel-
vétel a központi telephely és irodaház fejlesztésére
– K. É. – 7324/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

22049 Borsodbóta, Dédestapolcsány, Mályinka, Sajómercse és
Uppony Települések Önkormányzati Társulása (szélessá-
vú elektronikus mûsorelosztó és adatkommunikációs
hálózat megtervezése, engedélyeztetése és kivitelezése,
illetve üzembe helyezése Borsodbóta, Dédestapolcsány,
Mályinka, Sajómercse és Uppony településeken
– K. É. – 7754/2008)
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22049 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XIV. kerület,
Egressy út–Répásy Mihály utca keresztezõdésében
(hrsz.: 40017/3) gázelosztó vezeték rekonstrukciójának
alépítményi munkái – K. É. – 7341/2008]

22050 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (légkondicionált kutyaszállító utánfutó be-
szerzése – K. É. – 7848/2008)

22051 Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság (Sióagárd, árvízvédelmi központ építése, külsõ köz-
mûellátás kiépítése és az építmény beépített bútorokkal
való berendezése – K. É. – 8019/2008)

22051 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (komplex bankári
biztosítás, valamint a vezetõ tisztségviselõk és felügye-
lõbizottsági tagok biztosítása – K. É. – 7958/2008)

22052 Paksi Atomerõmû Zrt. (Paksi Atomerõmû Zrt. 2. és
3. blokki turbina kisnyomású forgó rész 5. fokozati la-
pátok gyártása, cseréje, helyszíni balanszírozása
– K. É. – 8014/2008)

22053 Tiszavasvári Város Önkormányzata (Tiszavasvár–Tisza-
lök között regionális gyalog- és kerékpárút, illetve ke-
rékpárút kivitelezése – K. É. – 6177/2008)

22053 Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza (kü-
lönféle élelmiszerek beszerzése – K. É. – 8035/2008)

22054 Tolna Város Önkormányzata [volt huszárlaktanya integ-
rált fejlesztése (1. és 2. komponens) – K. É. – 7303/2008]

22055 Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Parancs-
noksága (elektromos almérõk szerelése határátkelõhe-
lyeken – K. É. – 7653/2008)

22056 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (a Vám-
és Pénzügyõrség részére szolgálati télikabát beszerzése
tárgyban kötött szerzõdés teljesítésérõl tájékoztató
– K. É. – 7727/2008)

22056 Veszprém és Térsége Szennyvíz-elvezetési és -kezelési
Önkormányzati Társulás (a hegyesdi szennyvíztisztító te-
lep létesítése – K. É. – 7932/2008)

22057 Volánbusz Zrt. (autóbuszfékdobok beszállítása és kon-
szignációs raktározása – K. É. – 7343/2008)

22058 Volánbusz Zrt. (autóbuszhoz dobfékbetétek beszállítása
és konszignációs raktározása – K. É. – 7344/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

22059 Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta [közutak úttestburkolatának kis felületi javítása, ill.
felújítása (kátyúzás, ill. szõnyegezés) – K. É. –
7437/2008]

22059 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Közpon-
ti Hivatala (projektirodai szolgáltatás – K. É. –
7939/2008)

22061 Magyar Közút Kht. (hídfelújítások Tolna megyében
2007. – K. É. – 7426/2008)

22061 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [tájékoztató a Sza-
jol (kiz.)–Debrecen (bez.) vasútvonalszakasz átépítésé-
hez szükséges tervezési feladatok elvégzése tárgyú szer-
zõdés módosításáról – K. É. – 7661/2008]

22062 Nógrád Megye Önkormányzata [egy megközelítõleg
bruttó 1,5 milliárd Ft beruházási költségû 150 férõhe-
lyes bentlakásos szociális intézmény (idõsek otthona)
építésének és berendezésének teljes körû lebonyolítása
– K. É. – 7430/2008]

Helyesbítés

22065 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet helyes-
bítése (a Közbeszerzési Értesítõ 54. számában, 2008.
május 14-én K. É. – 7066/2008 számon megjelent egy-
szerûsített eljárás ajánlati felhívásának helyesbítése
– K. É. – 7968/2008)

Módosítás

22066 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. módosítása (a szegedi
Belvárosi mozi digitálisvetítõgép-beszerzése 3D opció-
val, beszereléssel, új vetítõfelület, fájlszerver és lejátszó
berendezések, valamint a Zsigmond Vilmos Terem
akusztikai élménynövelése érdekében történõ beszerzé-
sek – K. É. – 7938/2008)

Visszavonás

22068 Sátoraljaújhely Város Önkormányzata visszavonása (vál-
lalkozási szerzõdés távhõszolgáltatási rendszer korsze-
rûsítésére és üzemeltetésére – K. É. – 8069/2008)

22068 Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza
visszavonása (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. április 28-i
50. számában K. É. – 6449/2008 számon megjelent egy-
szerû eljárás ajánlattételi felhívásának visszavonása
– K. É. – 7991/2008)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG

HATÁROZATAI

22070 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a Signalterv
Forgalomtechnikai Kft. és a Magyar Közút Állami
Közútkezelõ Kht. által Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen benyúj-
tott jogorvoslati kérelem)

22075 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (az Anton
Paar Hungary Kft. által a Vám- és Pénzügyõrség Or-
szágos Parancsnoksága közbeszerzési eljárása ellen in-
dult jogorvoslati eljárás)

22079 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a VT-
Transman Személyszállító és Szolgáltató Kft. által a
Volánbusz Zrt. közbeszerzési eljárása ellen indított jog-
orvoslati kérelem)

22083 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a VT-
Transman Személyszállító és Szolgáltató Kft. által a
Volánbusz Zrt. közbeszerzési eljárása ellen indított jog-
orvoslati kérelem)
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22087 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a Döntõbi-
zottság Hódsági Tamás a Közbeszerzések Tanácsa tag-
ja által a Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény
közbeszerzési eljárásaival összefüggésben hivatalból
kezdeményezett jogorvoslati eljárása)

22090 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a Pannon
GSM Távközlési Zrt. jogorvoslati kérelme a Duna Te-
levízió Zrt. közbeszerzési eljárása ellen)

22095 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (az A.S.A.
Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft. által a Csanád-
apáca Nagyközség Önkormányzata közbeszerzési eljá-
rása ellen indított jogorvoslati eljárás)

BÍRÓSÁGI ÍTÉLETEK

22103 Fõvárosi Bíróság 14.K.30802/2007/7. számú ítélete
(K. É. – 7856/2008)

22107 Fõvárosi Bíróság 25.K.34.533/2006/9. ügyszámú ítélete
(K. É. – 7977/2008)

22110 Fõvárosi Bíróság 25.K.34.321/2006/5. számú ítélete
(K. É. – 8140/2008)

22115 Fõvárosi Ítélõtábla 4.Kf.27.012/2008/7. számú ítélete
(K. É. – 7979/2008)

3262 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/23. szám

A Közbeszerzési Értesítõ 61. számának (2008. május 30.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

22126 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Dél-alföldi Regioná-
lis Igazgatósága (Szeged – takarítás – K. É. – 7849/2008)

22132 Belváros-Lipótváros Városüzemeltetõ Kft. (szociális bol-
tok beszerzései – K. É. – 7738/2008)

22138 BME Gazdasági és Mûszaki Fõigazgatóság (speciális szá-
mítógépek és szoftverek beszerzése a BME részére
– K. É. – 7984/2008)

22143 Pannon Egyetem (a Pannon Egyetem részére étkezési,
beiskolázási, ajándékvásárlási utalványok beszerzése
– K. É. – 7287/2008)

22149 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (KEUNY 02/08
– K. É. – 7839/2008)

22155 Szépmûvészeti Múzeum (Szépmûvészeti Múzeum fõ-
épületének, könyvtárépületének, a Vasarely Múzeum-
nak és az 1068 Budapest, Dózsa Gy. út 102. szám alatti
bérleményének takarítása – K. É. – 7937/2008)

22161 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (kami-
on-ellenõrzõ röntgenberendezések szervizellátása
– K. É. – 7434/2008)

Módosítás

22167 Gróf Esterházy Kórház és Rendelõintézeti Szakrendelõ
módosítása (gyógyszer és kötszer beszerzése – K. É. –
7896/2008)

Visszavonás

22172 DKV Debreceni Közlekedési Zrt. visszavonása (az Euró-
pai Unió Hivatalos Lapjában 2008. április 19-én,
2008/S 77-104685 számon megjelent ajánlati felhívás
visszavonása – K. É. – 7950/2008)

22175 Esztergom Város Önkormányzata visszavonása (lapelõál-
lítás, lapterjesztés – K. É. – 7935/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás

megindítására

22180 Csongrád Megyei Önkormányzat (Dr. Bugyi István Kór-
ház építészeti átalakításainak kivitelezése – K. É. –
7999/2008)

22183 ZM-NAGISZ Kft. (gépbeszerzés – K. É. – 8013/2008)

Részvételi felhívás meghívásos eljárás megindítására

22189 Szombathelyi Tangazdaság Zrt. (állattartó telepek kor-
szerûsítése, szarvasmarhatelepek – K. É. – 7795/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

22198 Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. (virágkötészeti szol-
gáltatás – K. É. – 8034/2008)

22202 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (pedagó-
giai-szakmai szolgáltatás ellátása Komárom-Eszter-
gom megye területén – K. É. – 7602/2008)



22206 Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (közétkeztetés
biztosítása – K. É. – 7861/2008)

22210 Nemzeti Szakképzési Intézet [HEFOP 3.5.1 központi
program keretében fejlesztett „tanári módszertan
orosz”, „új lexikon tanároknak orosz”, „infokommuni-
kációs angol”, illetve „területfejlesztés angol” tan-
anyagból e-learning tananyag fejlesztése (240 lecke
összesen) – K. É. – 7628/2008]

22214 Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal (labortender
– K. É. – 7522/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

22220 Alsómocsolád Község Önkormányzata (kistérségi közle-
kedési szolgáltatások fejlesztése érdekében 1 db gépjár-
mû beszerzése – K. É. – 7864/2008)

22223 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási
Szolgáltató Intézmény (homlokzati nyílászárók gyártása
és szerelése – K. É. – 7340/2008)

22228 Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
(ajánlatkérõ közterületein kutyafuttatók, valamint ku-
tyajátszótér fenntartása – K. É. – 7712/2008)

22232 Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
megbízásából eljáró Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. (vállalko-
zási szerzõdés keretében a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt.
kezelésében lévõ ingatlanokon lomtalanítási munkák
elvégzése eseti megrendelés alapján – K. É. –
8001/2008)

22236 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debrecen
település közigazgatási területén légi úton történõ szú-
nyogirtás elvégzése – K. É. – 7828/2008)

22240 Heves Megyei Önkormányzat (Bélapátfalva, Petõfi
út 25. sz. alatti idõsek otthona részleges felújítása
– K. É. – 7568/2008)

22244 Kazincbarcikai Összevont Óvodák [Kazincbarcikai
Összevont Óvodák élelmiszer-beszerzése (zöldség, gyü-
mölcs, tojás) – K. É. – 8011/2008]

22248 Mester-pig Kft. (Mesterszállás, sertéstelepi trágyakeze-
lés korszerûsítése – K. É. – 8165/2008)

22252 Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata (kegyeleti
közszolgáltatás – K. É. – 7737/2008)

22255 Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság (szentgotthárdi duzzasztómû átalakításának terve-
zési feladatai – K. É. – 7732/2008)

22259 Pest Megyei Önkormányzat (étkezési utalványok beszer-
zése – K. É. – 8101/2008)

22263 Rába Völgye MGTSZ [ajánlatkérõ Körmend külterüle-
tén (0491/4 hrsz.) lévõ tehenészeti telepének almostrá-
gya-tároló tér kialakítása és a trágyakezelésének kor-
szerûsítése – K. É. – 7865/2008]

22267 Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet,
Kiskunfélegyháza (üzemanyag beszerzése – K. É. –
7666/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

22270 Abda Község Önkormányzata (integrált helyi informá-
ciós és tanácsadó központ létesítése Abdán – K. É. –
7301/2008)

22274 Boród-Agro Termelõ és Kereskedelmi Kft. (mezõgazda-
sági gépek beszerzése – K. É. – 7770/2008)

22278 Budapest Fõváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkor-
mányzata (ajánlatkérõ területén közterület-felügyeleti
rendszer mûködtetése keretében felmerülõ biztonság-
technikai szolgáltatások nyújtása – K. É. – 5126/2008)

22284 Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
megbízásából eljáró Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. (azonnali
beavatkozást igénylõ hibaelhárítási munkák – K. É. –
7996/2008)

22290 Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
megbízásából eljáró Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. [felújítási
munkák (tetõfelújítás, elektromosfõvezeték-, víz-, csa-
torna-, gázfõvezeték-felújítás, melléképület-bontás)
– K. É. – 8004/2008]

22298 Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
megbízásából eljáró Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. (Budapest
XIV. ker., Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. kezelésében lévõ
üres lakás bérlemények karbantartása, felújítása eseti
megbízás alapján – K. É. – 8096/2008)

22304 Elsõ Magyar Gombabörze Termelõi, Értékesítõ és Szol-
gáltató Szövetkezet (1-1 db mérleg és mérésellenõrzõ
osztályozó gépsor beszerzése – K. É. – 7510/2008)

22308 Elsõ Magyar Gombabörze Termelõi, Értékesítõ és Szol-
gáltató Szövetkezet [2 db járóképes alvázra épített, hõ-
szigetelt tehergépjármû-felépítmény (teljes karosszé-
ria) beszerzése – K. É. – 7511/2008]

22311 Homokháti Kistérség Többcélú Társulása (Üllés–Bor-
dány közötti, az 5408 számú út melletti kerékpárút épí-
tése a 32+070 km-sz.–36+361 km-sz. szelvények között
– K. É. – 7704/2008)

22316 HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszer-ipari Zrt.
(mezõgazdaságigép-beszerzés – K. É. – 7626/2008)

22322 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközép-
iskola és Kollégium, Jánoshalma (2008/2009. évi élelmi-
szer-beszerzése – K. É. – 7705/2008)

22328 Károly Róbert Fõiskola (Károly Róbert Fõiskola borásza-
ti üzemének fejlesztése épületátalakítással – K. É. –
7457/2008)

22333 Legfõbb Ügyészség (ügyészségek helyiségeinek felújítá-
sa – K. É. – 7954/2008)

22339 Maroslele Község Önkormányzata (szilárd települési
hulladékkezelési közszolgáltatás Maroslele településen
– K. É. – 5201/2008)

22345 MATÉSZ Szövetkezet (hûtõház építése – K. É. –
7820/2008)

22349 Mezõkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intézmény (fõzõkonyha élelmi-
szer-beszerzése 2008. – K. É. – 7691/2008)

22357 MTA Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet
(1 db tudományos kutatási célokat szolgáló ellipszomé-
terberendezés beszerzése – K. É. – 6998/2008)
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22361 Sátoraljaújhely Város Önkormányzata [Sátoraljaújhely,
Kossuth tér (rendezvénytér) építése – K. É. –
7295/2008]

22366 Semmelweis Egyetem (élelmezési osztály ellátása
12 hónapra szükséges zöldség-gyümölcs termékekkel
– K. É. – 6706/2008)

22372 St. Antonio Mezõgazdasági Kft. (mezõszilasi állattartó
telep korszerûsítése – K. É. – 7662/2008)

22378 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
(könyvvizsgálói feladatok ellátása – K. É. – 7370/2008)

22383 Tolna Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
(ajánlatkérõ 2 évre megkötendõ szolgáltatási szerzõ-
dése – K. É. – 6495/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

22388 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (dunakeszi mérnökség bõ-
vítése, korszerûsítése/2008. – K. É. – 7726/2008)

22389 Budapest Fõváros Önkormányzata (Táncsics Mihály Kol-
légium rekonstrukciója – kiegészítõ építési beruházá-
sok megrendelése – K. É. – 7534/2008)

22392 Budapest Fõváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormány-
zata (rekreációs központ tervezése és kivitelezése
– K. É. – 8081/2008)

22394 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (Bp. I. kerü-
let, Bécsi kapu tér 8., Fõ u. 20., Hunyadi u. 18., Ország-
ház u. 22. sz. alatti mûemlék épületek felújításának
tervkészítése építési engedélyezésre – K. É. –
7741/2008)

22399 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (iro-
daszer, irodai papíráru beszerzése a BME szervezeti
egységei és vegyesáru-raktára részére – K. É. –
7141/2008)

22401 Csanádapáca Község Önkormányzata (települési szilárd
hulladékok begyûjtése és elszállítása – K. É. –
8064/2008)

22403 Csongrád Város Önkormányzata, a Homokhátsági Regio-
nális Tulajdonközösség Gesztora, Intézménye (rekultivá-
ció – K. É. – 8044/2008)

22406 Debrecen Megyei Jogú Város Idõsek Háza (élelmiszerek
beszerzése – K. É. – 7191/2008)

22414 Fõvárosi Fõügyészség (étkezési utalvány – K. É. –
8110/2008)

22417 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (állatihul-
ladék-jármû beszerzése – K. É. – 7758/2008)

22419 Károly Róbert Fõiskola (hallgatói információs és szolgál-
tató központ meglévõ gazdaság-matematikai tanszék
épületének felújítása, átalakítása, bõvítése – kiviteli
terv – K. É. – 5840/2008)

22421 Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
(ajánlatkérõ telephelyén hõszolgáltatás – K. É. –
6837/2008)

22423 Kunszentmárton Város Önkormányzata (Kunszentmár-
ton városban a 2006. évi árvíz okozta károk helyreállí-
tása – K. É. – 5252/2008)

22425 Leányfalu Nagyközség Önkormányzata (közterületi
fenntartási szolgáltatások elvégzése – K. É. –
7007/2008)

22427 Magyar Közút Kht. (4232 j. Körösladány–Gyomaend-
rõd összekötõ út 11+200–12+600 km-szelvények közötti
szakaszának felújítási munkáira vonatkozó kiviteli
szintû tervdokumentáció elkészítése – K. É. –
6882/2008)

22429 Magyar Nemzeti Bank (bútorok és egyéb eszközök moz-
gatása, szállítása – K. É. – 7972/2008)

22432 Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (SAMIR 2008.
évi fejlesztése és karbantartása – K. É. – 7278/2008)

22434 Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet
(Tata – K. É. – 8015/2008)

22437 Nyergesújfalu Város Önkormányzata (közétkeztetés
– K. É. – 7689/2008)

22439 Országos Onkológiai Intézet (az Országos Onkológiai In-
tézet részére rtg.-terápiás készülék beszerzése – K. É. –
7099/2008)

22441 Petõfi Irodalmi Múzeum (tájékoztató az eredményrõl
– K. É. – 8039/2008)

22443 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (40-7/2008 DSA labo-
ratóriumi anyagok – K. É. – 7060/2008)

22449 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (zöldfelü-
letek gondozása, parkfenntartási feladatok – K. É. –
7021/2008)

22452 Szociális és Munkaügyi Minisztérium (ajánlatkérõ feje-
zet és igazgatás 2008. évi éves költségvetési beszámoló-
jának könyvvizsgálata – K. É. – 7080/2008)

22454 Szociális és Munkaügyi Minisztérium (központi költségve-
tési forrásból támogatott rehabilitációs költségtámoga-
tások és a költségkompenzációs támogatások 2008. évi
folyamatos foglalkoztatás szakmai és pénzügyi ellenõr-
zése, illetve összegzõ jelentés készítése – K. É. –
7197/2008)

22457 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgaz-
dálkodási Zrt. (a szombathelyi kalandváros területén
építendõ világítótorony játékeszköz beszerzése
– K. É. – 7111/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

22459 Rózsakert Lakásfenntartó Szövetkezet (RLFSZ felújítási
munkák tárgyában indított közbeszerzési eljárás rész-
vételi szakaszának eredményérõl szóló tájékoztató
– K. É. – 8066/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

22462 Ajka Város Önkormányzata [Ajka, 2007. évi iparosított
technológiával épült lakóépületek (II. csoport) energia-
takarékos korszerûsítése és felújítása (XIV. részfel-
adat: Fõ u. 40., nyílászárócsere) – K. É. – 7279/2008]
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22462 Ajka Város Önkormányzata [Ajka, 2007. évi iparosított
technológiával épült lakóépületek (I. csoport) energia-
takarékos korszerûsítése és felújítása (IV. részfeladat:
Béke u. 9–11–13–15., nyílászárócsere) – K. É. –
7280/2008]

22463 Ajka Város Önkormányzata (Ajka, 2007. évi iparosított
technológiával épült lakóépületek (II. csoport) energia-
takarékos korszerûsítése és felújítása (IX. részfeladat:
Fõ u. 10., nyílászárócsere) – K. É. – 7553/2008]

22464 Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Köz-
alapítvány [gépbeszerzés (1 db szerver + szoftver, 1 db
szünetmentes tápegység) – K. É. – 7365/2008]

22465 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Ok-
tató Kórház (intervenciós kardiológiai beavatkozások
végzésre alkalmas laboratórium üzemeltetéséhez
gép-mûszer telepítése – K. É. – 7070/2008)

22465 Debreceni Hõszolgáltató Zrt. (Kölcsey hidegenergia-
központ szakaszolószerelvények beépítése – K. É. –
7302/2008)

22466 Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (épületek fel-
újítási és bõvítési munkái, légkondicionálók felszerelé-
se, fûtés-korszerûsítés – K. É. – 7631/2008)

22466 DÉMÁSZ Zrt. (kis- és nagy csúcshúzású vasbeton oszlo-
pok szállítása – K. É. – 7929/2008)

22467 Domoszló, Detk, Halmajugra, Kisnána, Ludas és Vécs Te-
lepülések Önkormányzati Társulása (szélessávú elektro-
nikus mûsorelosztó és adatkommunikációs hálózat
megtervezése, engedélyeztetése és kivitelezése, illetve
üzembe helyezése Domoszló, Detk, Halmajugra, Kisná-
na, Ludas és Vécs településeken – K. É. – 7752/2008)

22468 ESZA Kht. (ajánlatkérõ humánerõforrás-kapacitását
meghaladó ügyfélszolgálati, adminisztratív feladatok
ellátása az ajánlatkérõ által kezelt pályázatok tekin-
tetében – K. É. – 7361/2008)

22469 Észak-alföldi Zöldség-Gyümölcs Termelõ, Értékesítõ
Szövetkezet (telephely- és hûtõházvásárlás, Füzesgyar-
maton – K. É. – 7261/2008)

22470 Ferencvárosi Önkormányzat (melegétkeztetési utalvány
beszerzése 320 fõ részére – K. É. – 7255/2008)

22470 Ferencvárosi Önkormányzat (hosszú lejáratú, 900 M Ft
összegû banki hitel nyújtása – K. É. – 7256/2008)

22471 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [X. ker., Halom u.
(Ászok u.–Martinovics tér között) fõvárosi csatornák
rekonstrukciójának tervezése – K. É. – 7181/2008]

22472 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (X. ker., Kõrösi Cso-
ma S. u. (Kõrösi Csoma S. u. 43–51. között) fõvárosi
csatornák rekonstrukciójának tervezése – K. É. –
7182/2008]

22472 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [VII. ker., Bajza u.
(Városligeti fasor–Damjanich u. között) fõvárosi csa-
tornák rekonstrukciójának tervezése – K. É. –
7183/2008]

22473 Jászdózsa, Jászapáti és Jászszentandrás Települések Ön-
kormányzati Társulása (szélessávú elektronikus mûsor-
elosztó és adatkommunikációs hálózat megtervezése,
engedélyeztetése és kivitelezése, illetve üzembe helyezé-
se Jászdózsa, Jászapáti és Jászszentandrás települése-
ken – K. É. – 7755/2008)

22474 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kaposvár,
ivóvíz – K. É. – 8166/2008)

22474 Komárom Város Önkormányzata (Komáromi Selye Já-
nos Kórház belsõ felújításának kivitelezése – K. É. –
7267/2008)

22475 Komárom Város Önkormányzata (Komáromi Selye Já-
nos Kórház-Rendelõintézetének épületgépészeti felújí-
tása – K. É. – 7355/2008)

22476 Madách Színház Kht. (a József és a színes, szélesvásznú
álomkabát c. elõadás díszletlépcsõ kivitelezése – K. É. –
8100/2008)

22477 Magyar Nemzeti Bank (hirdetésszervezés 2007. – K. É. –
7019/2008)

22477 Magyar Nemzeti Bank (hang- és adatszolgáltatás
– 1 éves évf. – K. É. – 7598/2008)

22478 Magyar Turizmus Zrt. (egyes kiadványok nyomdai elõ-
készítése, igény esetén a kiadványok myagyar nyelvrõl
idegen nyelvekre történõ fordítása, a kiadványok
html-verzióinak elkészítése – K. É. – 5644/2008)

22479 Nógrád Megye Önkormányzata (bentlakásos szociális
intézmény kiviteli tervének elkészítése és építése
– K. É. – 6934/2008)

22480 Petõháza Község Önkormányzata (közösségi tér megte-
remtése, tûzoltószertár bõvítése, napközi otthonos óvo-
da bõvítése és felújítása – K. É. – 7064/2008)

22480 Somló Volán Zrt. (MSZN EN 590:2004, illetve a min-
denkori szabvány szerinti legalacsonyabb kéntartalmú
gázolaj szállítása – K. É. – 7334/2008)

22481 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok
megyei jogú város közúti közlekedési hálózatának
fejlesztése a belváros-rehabilitációhoz kapcsolódva
– K. É. – 7698/2008)

22482 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
(AVL-munkaállomások – K. É. – 7582/2008)

22483 VÜSZI Gödöllõi Városüzemeltetõ és Szolgáltató Kht.
(Gödöllõ város területén lévõ 34 utca útjavítási részfel-
adatainak kivitelezése – K. É. – 6118/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

22485 Esztergom Város Önkormányzata (kanonoksori mûem-
lék épületek felújítása – K. É. – 7597/2008)

22486 Fényeslitke Község Önkormányzata (Fényeslitke–Döge
települések közös szennyvízcsatornázása II. ütem ter-
vezése és kivitelezése – K. É. – 7557/2008)

22487 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest V. kerület, Váci
utcában, a Kígyó utcában és a Kristóf téren (hrsz.:
24340/1) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
7194/2008]

22488 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XVI. ker., Szlo-
vák út–Máramarosi utca keresztezõdésében (hrsz.:
117492) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
7195/2008]

22489 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat [lakásotthonok épí-
tése Komádiban – K. É. – 5952/2008)
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22490 Kondoros Nagyközség Önkormányzata (Kondoros nagy-
község 44. számú fõ közlekedési út melletti kerékpárút
építése – K. É. – 7207/2008)

22490 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (központosított
közbeszerzés hatálya alá tartozó és az önként csatlako-
zó intézmények nyomott és nyomatlan számítógép-ki-
írópapírokkal történõ ellátása és kapcsolódó szolgálta-
tások teljesítése – K. É. – 7069/2008)

22491 Magyar Közút Kht. (hézagkiöntõ anyag, bitumen- és bi-
tumenemulziós termékek szállítása tárgyú közbeszer-
zési eljárásban megkötött szerzõdés módosítása
– K. É. – 7909/2008)

22492 Magyar Nemzeti Bank (távollétek elektronikus kezelése
– K. É. – 7284/2008)

22492 MÁV Zrt. Vezérigazgatóság EU Programigazgatóság [tá-
jékoztató a Budapest-Ferencváros C elágazás–Vecsés
(kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és felsõvezeték átépítési
munkáinak ellátására kötött vállalkozási szerzõdés
módosításáról – K. É. – 7905/2008]

22493 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a Tö-
rökbálint, Égett-völgy feltáróút és Diósdi úti és Raktár-
városi úti körforgalmú csomópont kiépítése tárgyú
szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 8008/2008)

22494 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (szemészeti lencsék és
tartozékainak beszerzése – K. É. – 7061/2008)

22494 Sopron és Környéke Víz- és Csatornamû Zrt. (Sopron,
2-0-0 szennyvízfõgyûjtõ csatorna apácakerti szakaszá-
nak rekonstrukciója – K. É. – 7332/2008)

22495 Veszprém és Térsége Szennyvíz-elvezetési és -kezelési
Önkormányzati Társulás (mérnöki/mûszaki felügyelet
– K. É. – 8137/2008)

22496 Zalabér Község Önkormányzata [hulladékkezelõ létesít-
mények kivitelezése, üzembe helyezése, az ehhez szük-
séges kiviteli és megvalósulási tervek elkészítése (Nagy-
kanizsa, Letenye, Zalakaros), 1. sz. módosítás – K. É. –
7970/2008]

22497 Zalabér Község Önkormányzata [hulladékkezelõ létesít-
mények kivitelezése, üzembe helyezése, az ehhez szük-
séges kiviteli és megvalósulási tervek elkészítése (Nagy-
kanizsa, Letenye, Zalakaros), 2. sz. módosítás – K. É. –
8007/2008]

Éves statisztikai összegezés

22499 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (Budapest
I. Kerület Budavári Önkormányzat 2007. évi statiszti-
kai összegezése – K. É. – 7730/2008)

Helyesbítés

22506 Kõbányai Vagyonkezelõ Zrt. helyesbítése (a Közbeszer-
zési Értesítõ 2008. május 23-i 58. számában, K. É. –
7371/2008 számon megjelent egyszerû eljárás ajánlat-
tételi felhívásának helyesbítése – K. É. – 8177/2008)

22506 Pesterzsébet Önkormányzata helyesbítése (a Közbeszer-
zési Értesítõ 54. számában, 2008. május 14-én K. É. –
7101/2008 számon megjelent tájékoztató helyesbítése
– K. É. – 8091/2008)

22506 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata helyesbítése
(a Közbeszerzési Értesítõ 2008. április 25-i 49. számá-
ban K. É. – 5937/2008 számon megjelent ajánlati felhí-
vás második helyesbítése – K. É. – 8323/2008)

Módosítás

22507 Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata
módosítása (a Közbeszerzési Értesítõ 53. számában,
2008. május 9-én K. É. – 6409/2008 számon megjelent
ajánlati felhívás módosítása – K. É. – 7960/2008)

22508 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata mó-
dosítása (Székesfehérvár területén 32 játszótér és
2 park kivitelezése elõfinanszírozással vállalkozási
szerzõdés keretében hirdetmény módosítása – K. É. –
8150/2008)

22510 Újkígyós Nagyközség Önkormányzata módosítása
(a Közbeszerzési Értesítõben K. É. – 6617/2008 számon
megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának
módosítása – K. É. – 8171/2008)

Visszavonás

22512 Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és
Rendelõintézet visszavonása (a Közbeszerzési Értesítõ
2008. április 21-i 47. számában K. É. – 5693/2008 szá-
mon megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásá-
nak visszavonása – K. É. – 8063/2008)

22513 Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és
Észak-budai Egyesített Kórházai visszavonása (Közbe-
szerzési Értesítõ 2008. április 30-i, 51-es számában,
K. É. – 5031/2008 számon megjelent egyszerû eljárás
ajánlattételi felhívásának visszavonása – K. É. –
8176/2008)

KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG HATÁROZATAI

22514 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (az Állami
Számvevõszék által Aba Nagyközség Önkormányzata
közbeszerzése ellen hivatalból kezdeményezett jogor-
voslati eljárás)

22516 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a Dover
Nyelvi Centrum Oktatási és Szolgáltató Kft. jogorvos-
lati kérelme a Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ
Egység közbeszerzési eljárása ellen)

22520 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (az MBC Kft.
által a BKV Zrt. Beruházási és Közbeszerzési Igazgató-
ság közbeszerzési iroda közbeszerzési eljárása ellen be-
nyújtott jogorvoslati kérelem)
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22528 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a Kormány-
zati Ellenõrzési Hivatal által a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztõ Zrt. közbeszerzési eljárása ellen hivatalból
kezdeményezett jogorvoslati eljárás)

22531 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (az Állami
Számvevõszék által Nagyvarsány Község Önkormány-
zata közbeszerzési eljárása ellen hivatalból kezdemé-
nyezett jogorvoslati eljárás)

22534 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a Kormány-
zati Ellenõrzési Hivatal által a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztõ Zrt. közbeszerzési eljárása ellen hivatalból
kezdeményezett jogorvoslati eljárás)

22536 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a Kormány-
zati Ellenõrzési Hivatal által a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztõ Zrt. közbeszerzési eljárása ellen hivatalból
kezdeményezett jogorvoslati eljárás)
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A Közbeszerzési Értesítõ 62. számának (2008. június 2.) tartalomjegyzékérõl

22550 A Közbeszerzések Tanácsa közleménye a Békéltetõk Név-
jegyzékébe felvett békéltetõ személyérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

22551 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (hídfelújítás-II/2008.
– K. É. – 8155/2008)

22560 Bigecs-Farm Sertéstenyésztõ Kft. (gépbeszerzés – K. É. –
8012/2008)

22566 FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet
(ÚMVP kültéri és beltéri hirdetésszervezési szolgálta-
tások és kapcsolódó feladatok ellátása – K. É. –
7423/2008)

22573 FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet
(az ÚMVP-hez kapcsolódó közvélemény-kutatási szol-
gáltatás – K. É. – 7443/2008)

22579 FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet
(ÚMVP egyes rendezvényszervezési és kapcsolódó fel-
adatainak ellátása – K. É. – 7509/2008)

22585 Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet, Dombóvár
(élelmiszerek beszerzése – K. É. – 8038/2008)

22592 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (országos
közutakon lévõ hidak 2008. évi fõvizsgálata, célvizsgá-
lata – K. É. – 7988/2008)

22601 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység
(2006/018-176.01.02 számú Átmeneti Támogatás pro-
jekt keretén belül a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hi-
vatal megyei földmûvelésügyi igazgatóságainak felké-
szítése az informatikai infrastruktúra területén
– K. É. – 7967/2008)

22609 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (SZ005 – K570.02
Villányt elkerülõ utak tervezési és engedélyezési mun-
kái – K. É. – 8010/2008)

22615 Országgyûlés Hivatala (2009–2010. évi külföldi idõszaki
kiadványok beszerzése, szállítása és a kapcsolódó szol-
gáltatások teljesítése ajánlatkérõ részére – K. É. –
7690/2008)

22619 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórháza (parkfenntartás – K. É. –
7748/2008)

22624 Száraznád Nevelési-Oktatási Központ, Budapest (élelmi-
szerek beszerzése – K. É. – 8094/2008)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

22631 Alba Volán Rt. (helyi és helyközi szóló és csuklós autó-
buszok beszerzése – K. É. – 8054/2008)

22636 BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság (padlószint alatti vasúti
kerékpáreszterga és vasúti jármû soremelõ berendezés
teljes körû telepítése, valamint üzembe helyezése
– K. É. – 8083/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

22642 Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. (Budapest Gyógy-
fürdõi és Hévizei Zrt. kezelésében lévõ 12 db fürdõ és
strand üzemeltetése – K. É. – 7922/2008)

22650 Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet
(Dunavarsány – elõhûtött termékek – K. É. –
8115/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

22657 Fejér Megyei Szent György Kórház (haemodinamikai
centrum eszközbeszerzése – K. É. – 7458/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

22663 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (Budapest
I. Kerületi Önkormányzat feladatába tartozó közterü-



leti zöldfelületek, lépcsõk és fasorok fenntartási mun-
kái, továbbá az önkormányzati kezelésû fák növényvé-
delmi munkái – K. É. – 7052/2008)

22666 Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (szoftverfej-
lesztés és -mûködtetés minõségbiztosítása, valamint a
fejlesztések tervezéséhez kapcsolódó stratégiai és pro-
jektvezetési tanácsadás – K. É. – 7034/2008)

22669 Mór Város Önkormányzata (parkfenntartás – K. É. –
7739/2008)

22673 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szek-
szárd város zöldfelületeinek gondozása és parkfenntar-
tási feladatainak ellátása – K. É. – 7921/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

22678 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (útépítés, keret-
megállapodás – K. É. – 7686/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

22685 Pest Megyei Önkormányzat (szolgáltatási koncesszió
szociális szolgáltatások biztosítására – K. É. –
6766/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

22691 Miskolci Városgazda Városgazdálkodási Kht. [Miskolc
megyei jogú város közterületein található faállomány
gondozási tevékenységének (gallyazás, fakivágás) el-
látása – K. É. – 8271/2008]

22696 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (vagyonvédelmi és
recepciós feladatok – K. É. – 8051/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

22702 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Ok-
tató Kórház (idegsebészeti implantátumok beszerzése
– K. É. – 7627/2008)

22709 Budapest Fõváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata
(Benczúr-kert játszótér építési és Jókai tér zöldfelületé-
nek felújítási munkái – K. É. – 7352/2008)

22714 Budapest Fõváros X. Kerület Kõbánya Önkormányzata
(Kõrösi Csoma Sándor út–Kápolna utca gyalogos-
aluljáró kiváltását szolgáló felszíni gyalogos forgalom
kiépítése – K. É. – 7716/2008)

22718 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Rendõr-fõkapitányság
(ajánlatkérõ szolgálati gépjármûveinek javítása
– K. É. – 7163/2008)

22723 Héreg Község Önkormányzata (faluközpont felújítása Fõ
utca 0+900–1+144 km-szelvények között – K. É. –
7981/2008)

22727 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (fûtés-
korszerûsítés – K. É. – 8050/2008)

22731 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (nyílászá-
rók – K. É. – 8086/2008)

22736 Körmend Város Önkormányzata (szennyvízcsatorna épí-
tése – K. É. – 7413/2008)

22740 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatóság (tanácsadás az Európai Unió társfinanszí-
rozásával megvalósuló környezetvédelmi projektek
üzemeltetési struktúrájának, önerõ-finanszírozási ja-
vaslatának kialakítása során, valamint a meglévõ üze-
meltetési konstrukciók felülvizsgálata – K. É. –
8018/2008)

22744 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatóság (a KvVM FI kezelésében lévõ KIOP kör-
nyezetvédelem prioritás kedvezményezettjeinél a do-
kumentációkezelés gyakorlatának felülvizsgálata
– K. É. – 8168/2008)

22749 Magyar Nemzeti Bank (az MNB A épületében munkahe-
lyek kialakításának tervezése – K. É. – 8138/2008)

22755 Magyar Nemzeti Bank (a Magyar Nemzeti Bank va-
gyon- és felelõsségbiztosítása – K. É. – 8147/2008)

22762 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyír-
egyháza városi közlekedésfejlesztési terv elkészítése
– K. É. – 8206/2008)

22766 OTP Társasház Lakóközössége Nagykanizsa, Kazanlak
krt. 10. (társasház energiatakarékos felújítási mun-
káinak elvégzése – K. É. – 7903/2008)

22770 SZARVASKER Szeszfõzõ és Kereskedelmi Kft. (rakodó-
gép beszerzése – K. É. – 8057/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

22773 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat hivatalos
lapjának nyomdai szolgáltatása kiszállítással – K. É. –
7050/2008)

22778 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal [egy összegû, a befe-
jezési határidõre prognosztizált átalányáras fõvállal-
kozási szerzõdés (Siófok, Arany J. u. 13. alatt fekvõ
üdülõépület korszerûsítése, átalakítása) – K. É. –
7539/2008]

22782 Gárdony Város Önkormányzata (Gárdony város útháló-
zatának, díszburkolatának, térburkolatainak, járdái-
nak, padkáinak fenntartása, karbantartása, javítása,
fejlesztése – K. É. – 7974/2008)

22788 Harta Nagyközség Önkormányzata (Harta–Solt közötti
EuroVelo kerékpárút építése I. ütem/I. szakasz
– K. É. – 7679/2008)

22793 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyír-
egyháza, Arany János út–Szarvas út forgalmi csomó-
pont engedélyezési tervének beszerzése – K. É. –
8220/2008)

22798 Pesterzsébet Önkormányzata (útépítések 2008. – K. É. –
8062/2008)

22808 Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. (a Pusztaszabolcsi Agrár Zrt.
szabolcspusztai szarvasmarhatelepének korszerûsítése
– K. É. – 8163/2008)
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EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

22814 Alcsiszigeti Mezõgazdasági Zrt. (különféle mezõgazda-
sági felhasználású gépek beszerzése – K. É. –
7619/2008)

22816 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (gépjármû-karbantar-
tás/2008. – K. É. – 8227/2008)

22819 Bajai Kórház [õrzés-védelmi szolgáltatás beszerzése
(megrendelése) (SG-342) – K. É. – 7771/2008]

22822 Budapest Fõváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata
(folyószámla-hitelkeretszerzõdés – K. É. – 6939/2008)

22824 Budapest Fõvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda,
Általános Iskola (közétkeztetési szolgáltatások nyújtása
oktatási intézmény számára – K. É. – 8006/2008)

22827 Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta [Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata fenntartásá-
ban mûködõ intézményekben (óvodák, általános és kö-
zépiskolák, felnõtt szociális intézmények) közétkeztetés
biztosítása az önkormányzat tulajdonában lévõ kony-
hák bérlésével és mûködtetésével – K. É. – 7668/2008]

22830 Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
(út- és járdajavítások 2008–2010. években – K. É. –
7669/2008)

22832 Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta (az önkormányzat kezelésébe tartozó zöldfelületek és
zöldterületek, valamint utcai fasorok fenntartási mun-
kái az ajánlati dokumentációban részletesen meghatá-
rozottak szerint – K. É. – 7671/2008)

22834 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (távhõvezetéki kivitele-
zések 2008/3 – K. É. – 8112/2008)

22838 Bugyi Nagyközség Önkormányzata (Bugyi nagyközség
óvoda-korszerûsítése – K. É. – 7292/2008)

22840 Debreceni Hõszolgáltató Zrt. (Vágóhíd utcai DILK-te-
lephelyen belsõ távvezetéki hálózat részleges átépítése
– K. É. – 7400/2008)

22843 Diákhitel Központ Zrt. (munkaerõ-kölcsönzés – K. É. –
8136/2008)

22845 Dunavarsány Város Önkormányzata (belterületi utak út-
alap- és útburkolat-felújítás kivitelezése, 2008. év
– K. É. – 7777/2008)

22848 Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (élõerõs õr-
zõ-védõ szolgáltatás biztonságtechnikai támogatással
az OGYK és OPNI telephelyein – K. É. – 7776/2008)

22850 Ferencvárosi Önkormányzat (az önkormányzat tulajdo-
nában és kezelésben lévõ közterületi zöldterületek
2008–2011. évi fenntartási munkáira – K. É. –
6784/2008)

22854 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [IX. ker., Külsõ Mester ut-
ca, Koppány utca–Külsõ Mester utca 90/B közötti sza-
kaszán (hrsz:. 38234/6) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 7563/2008]

22856 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [I. ker., Bécsi kapu tér,
Fortuna utca–Lovas út közötti szakaszán, a Kard utca,
Országház utca–Kard utca 4. közötti szakaszán (hrsz:.
6563) gázelosztó vezetékek létesítése – K. É. –
7566/2008]

22858 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [XIV. ker., Pillangó utca,
Mogyoródi út–Tábornok utca közötti szakaszán (hrsz:.
32068) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. – 7567/2008]

22860 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [III. ker., Folyamõr utcá-
ban lévõ körzeti nyomásszabályozó (hrsz:. 18229/15)
rekonstrukciójához bekötõvezetékek létesítése
– K. É. – 7569/2008]

22862 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [I. ker., Nyárs utca, Mé-
száros utca–Tigris utca közötti szakaszán és a Tigris ut-
ca, Nyárs utca–Tigris utca 29/B közötti szakaszán
(hrsz.: 73321) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
7571/2008]

22864 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (portaszolgálati, jár-
õrszolgálati, valamint kutyás biztonsági járõrszolgálati
feladatok ellátása – K. É. – 6651/2008)

22867 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség [különbözõ típusú gépjármûvek garanciális és
garanciális idõn túli eseti megrendelés szerinti javítása,
idõszakos környezetvédelmi és mûszaki vizsgára törté-
nõ felkészítése (5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet) sze-
rint a 2008. évben – K. É. – 7611/2008]

22870 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
(MATIAS A’ la carte szoftver – K. É. – 8254/2008)

22873 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Közpon-
ti Hivatala (az alkalmazások fejlesztõi támogatása és
üzemeltetése, valamint átfogó rendszerfelügyelet bizto-
sítása – K. É. – 8349/2008)

22875 Lukovics és Társa Kft. (tehenészeti telepen az almos trá-
gya kezelésének korszerûsítése – K. É. – 7775/2008)

22877 Magyar Televízió Zrt. (ajánlatkérõ vágóinak non-lineá-
ris képzése – K. É. – 7907/2008)

22879 Nemzeti Hírközlési Hatóság (étkezési utalvány beszer-
zése – K. É. – 7481/2008)

22881 Nemzeti Hírközlési Hatóság (szervezeti kultúra fejleszté-
se – K. É. – 7482/2008)

22884 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató ered-
ményrõl a 86. sz. fõút 77+800–79+000 km közti szaka-
szán 11,5 tonnás burkolaterõsítés, négynyomúsítás tár-
gyában – K. É. – 8108/2008)

22886 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató ered-
ményrõl a 61. sz. fõút Zala megyei szakaszán 11,5 t bur-
kolatmegerõsítés kivitelezési munkáinak elvégzése tár-
gyában – K. É. – 8174/2008)

22889 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató ered-
ményrõl a pilisi állomás átépítése, Pilis–Albertirsa vo-
nalszakasz felújítása tárgyában – K. É. – 8185/2008)

22892 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (M0 autópálya/autó-
út déli szektor hárosi Duna-híd és soroksári Duna-ág
hídépítési terveinek korszerûségi felülvizsgálata és
szükség szerinti átdolgozása – K. É. – 8287/2008)

22894 Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatorna-
mû Zrt. (villamosenergia-beszerzés a társaság teljes mû-
ködési területére teljes ellátás alapú szerzõdés ke-
retében – K. É. – 6970/2008)

22896 Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ
Igazgatósága (Budapesten a BJ48 jelû irodaház
IV. emeletén található irodahelyiség bérbevétele 3 év
idõtartamra, a kapcsolódó üzemeltetési költségekkel
együtt – K. É. – 7189/2008)
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22898 Ózd Város Önkormányzata (ózdi Széchenyi István Köz-
gazdasági Szakközépiskola pótlása II. ütem – K. É. –
7550/2008)

22901 Pest Megyei Fõügyészség (étkezési utalvány – K. É. –
8331/2008)

22903 Pesterzsébet Önkormányzata (Vörösmarty Mihály Általá-
nos Iskola és Logopédiai Intézet – K. É. – 8298/2008)

22906 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (tájékoztató
az eljárás eredményérõl – K. É. – 7614/2008)

22908 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (gyepmes-
teri tevékenység ellátása – K. É. – 5456/2008)

22910 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdál-
kodási Zrt. [ingatlan-adásvételi szerzõdés (összesen leg-
alább 0,5 ha összefüggõ alapterületû ingatlan parkoló
építéséhez) – K. É. – 7521/2008]

22911 TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. (2008. évi gázelosztó
vezeték rekonstrukciója és kapacitásbõvítése I. ütem
– K. É. – 7837/2008)

22925 Túristvándi Felemelkedéséért Információs és Szolgál-
tató Kht. (szélessávú internethálózat kiépítése Túrist-
vándi és 3 szatmári településen – K. É. – 6176/2008)

22928 Vác Város Önkormányzata (orvosi ultrahanggép beszer-
zése – K. É. – 7294/2008)

22931 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
(1 200 000 000 forint folyószámla-hitelkeret biztosí-
tása – K. É. – 8149/2008)

22933 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Sikeres
Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra-
fejlesztési Hitelprogram, Veszprém – K. É. –
8320/2008)

22936 Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága [Zalaegerszeg,
Platán sor 6/A 4888/3 hrsz.-ú területen, Zalaegerszeg
északi ipari területen és Zalacsány–Kehidakustyán
golfpálya területen próbaásatások, a szükséges megelõ-
zõ régészeti feltárások (kézi és gépi földmunka)
– K. É. – 7620/2008]

22938 ZM-NAGISZ Kft. (gépbeszerzés – K. É. – 8259/2008)

22941 Zuglói Egészségügyi Szolgálat (4352/XIV.KER/08 la-
bordiagnosztikumok – K. É. – 7544/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

22945 Bugyi Nagyközség Önkormányzata (óvoda korszerûsí-
tése – K. É. – 6248/2008)

22946 Vízimentõk Magyarországi Szakszolgálata Egyesület
(„EMESE” mentésfejlesztési programban pontosan
specifikált célú és kivitelû sürgõsségi mentõhajó be-
szerzése a Balatonon – K. É. – 8280/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

22949 Cegléd Város Önkormányzata (Toldy Ferenc Kórházban
a felhajtórámpa felújítása – K. É. – 8374/2008)

22949 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata [iránytaxi
üzemeltetése Dósa nádor tér–Gáspár György kert kö-
zött (2004.) – K. É. – 7914/2008]

22950 Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (csongrádi
kirendeltség átalakítása – K. É. – 8195/2008)

22950 Észak-pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(közúti, személy- és haszongépjármûvek teljesítmény-
és menettulajdonságait vizsgáló laboratórium berende-
zéseinek és eszközeinek szállítása – 1. részfeladat
– K. É. – 7296/2008)

22951 Észak-pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(közúti, személy- és haszongépjármûvek teljesítmény-
és menettulajdonságait vizsgáló laboratórium berende-
zéseinek és eszközeinek szállítása – 2. részfeladat
– K. É. – 7297/2008)

22952 Észak-pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(karosszérialakatos-mûhely eszközeinek, berendezései-
nek szállítása – K. É. – 7298/2008)

22953 Észak-pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(közúti személy- és haszongépjármûvek elektronikai
mûszerész laboratóriumi eszközeinek, berendezéseinek
szállítása – K. É. – 7299/2008)

22953 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság (ÉDUKÖVIZIG épületei: Kálóczy téri ingatlan
melléképület tetõzetének jókarba helyezése – K. É. –
8282/2008)

22954 Ferencvárosi Önkormányzat (a Középsõ-Ferencváros
önkormányzati tulajdonban lévõ zöldterületeinek
fenntartása, I. területcsoport – K. É. – 6468/2008)

22954 Ferencvárosi Önkormányzat (a Belsõ-, Középsõ-, Kül-
sõ-Ferencváros önkormányzati tulajdonban lévõ zöld-
területeinek fenntartása, II. területcsoport – K. É. –
6469/2008)

22955 Ferencvárosi Önkormányzat (a Belsõ-, Középsõ-, Kül-
sõ-Ferencváros önkormányzati tulajdonban lévõ zöldte-
rületeinek fenntartása, V. területcsoport – K. É. –
6470/2008)

22956 Ferencvárosi Önkormányzat (a Belsõ-, Középsõ-, Kül-
sõ-Ferencváros önkormányzati tulajdonban lévõ zöldte-
rületeinek fenntartása, IV. területcsoport – K. É. –
6471/2008)

22956 Ferencvárosi Önkormányzat (a Belsõ-, Középsõ-, Kül-
sõ-Ferencváros önkormányzati tulajdonban lévõ zöldte-
rületeinek fenntartása, III. területcsoport – K. É. –
6472/2008)

22957 Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (notebook és desktop beszerzése
– K. É. – 7304/2008)

22957 Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (notebook és desktop beszerzése
– K. É. – 7305/2008)

22958 Gróf Széchenyi István TISZK Kht. (videokonferen-
cia-rendszer beszerzése – K. É. – 6931/2008)

22959 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (MTU gyártmányú különféle típusú dízelmoto-
rok különbözõ alkatrészei – K. É. – 6263/2008)

22959 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (regionális
fejlesztési és képzési bizottságok mûködésének szabá-
lyozása, a bizottságok döntést elõkészítõ módszertani
rendszerének és eszközeinek kidolgozása, módszertani
oktatások végzése a bizottságok számára mind a hét ré-
gióban – K. É. – 6966/2008)
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22960 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete [KEUNY 02/06
(ajánlatkérõnél mûködõ komplex informatikai rend-
szer rendszertámogatása) – K. É. – 8275/2008]

22960 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (kóbor ál-
latok befogása, elszállítása, gondozása, altatása, elhul-
lott állattetemek begyûjtése, beszállítása telephelyre,
állattetemek kiadása telephelyrõl az ártalmatlanító ré-
szére – K. É. – 5485/2008)

22961 Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Parancs-
noksága (tehergépjármû beszerzése – K. É. –
8273/2008)

22962 Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Parancs-
noksága (felújítási munkálatok a záhonyi határátkelõ-
helyen, valamint záhonyi és kisvárdai szolgálati férõhe-
lyeken – K. É. – 8274/2008)

22962 VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
(tárolórendszer szállítása – K. É. – 7766/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

22964 IKV Ingatlankezelõ és Vagyongazdálkodó Zrt. (központi
irodaépület rekonstrukciója és az ügyfélszolgálat aka-
dálymentesítésének építési beruházása, valamint a pin-
cehelyiségben oszlopok vasbeton tartószerkezetének
megerõsítései – K. É. – 7203/2008)

22964 Modell Divatiskola Iparmûvészeti, Ruha- és Textilipari
Szakközépiskola és Szakiskola (a Budapest XIII., Vág
utca 12–14. sz. alatti iskola rekonstrukciója, átalakítá-
sa, korszerûsítése – K. É. – 7257/2008)

22965 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a terve-
zés és mérnöki feladatok elvégzése Magyarországon, a
6. és 56. sz. fõutak út- és hídrehabilitációs munkáira
tárgyú szerzõdés módosításáról – K. É. – 7528/2008)

22966 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a 44. sz.
fõút Békéscsabát elkerülõ út Békési úti körforgalmi
csomópont építési munkáinak elvégzése tárgyú szerzõ-
dés módosításáról – K. É. – 7840/2008)

22967 Pigmark Kft. (híg trágya tároló-kezelõ rendszer mûkö-
déséhez 1 db 20 m3-es szállító-kiosztó munkagép szállí-
tása – K. É. – 7062/2008)

22968 Szeghalom Kistérség Többcélú Társulása (GVOP
2005-4-4-2 projekt megvalósításához kapcsolódó háló-
zatépítés Szeghalom, Füzesgyarmat, Körösladány,
Vésztõ és Bucsa településeken – K. É. – 7114/2008)

Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményérõl

22969 Celldömölk Város Önkormányzata (városháza, Celldö-
mölk, tervpályázati eljárás – K. É. – 7322/2008)

Összegezés az egyszerû közbeszerzési eljárásban az ajánlatok el-
bírálásáról

22970 Közbeszerzések Tanácsa (a közbeszerzési eljárás szerep-
lõinek a közbeszerzések során elõforduló korrupcióval

kapcsolatos attitûdjeinek, percepcióinak és tapasztala-
tainak vizsgálatára irányuló országos reprezentatív fel-
mérés elvégzése és a felmérési eredmények elemzése
– K. É. – 8518/2008)

Helyesbítés

22972 Biatorbágy Város Önkormányzata helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2008. május 23-i 58. számában K. É. –
7246/2008 számon megjelent ajánlati felhívás helyesbí-
tése – K. É. – 8388/2008)

22972 Budapest Fõváros Önkormányzata helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 58. számában, 2008. május 23-án
K. É. – 7152/2008 számon megjelent tájékoztató helyes-
bítése – K. É. – 8501/2008)

22973 Budapesti Gazdasági Fõiskola helyesbítése (a Közbeszer-
zési Értesítõ 52. számában, 2008. május 7-én K. É. –
6814/2008 számon megjelent tájékoztató helyesbítése
– K. É. – 8334/2008)

22973 Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata helyesbítése
(a Közbeszerzési Értesítõ 56. számában, 2008. má-
jus 19-én K. É. – 7124/2008 számon megjelent ajánlati
felhívás helyesbítése – K. É. – 8327/2008)

22973 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet helyesbí-
tése (a J épület I. szintjének átalakítása, illetõleg a sebé-
szeti épület földszintjének és I. emeletének részleges át-
alakítása és felújítása – K. É. – 8173/2008)

22974 Pesterzsébet Önkormányzata (étkezési utalványok be-
szerzése – K. É. – 8317/2008)

22974 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdál-
kodási Zrt. (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. május 23-i,
58. számában, K. É. – 7519/2008 számon megjelent aján-
lati felhívás helyesbítése – K. É. – 8264/2008)

Módosítás

22975 Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság módosítása (a zámolyi tározóleeresztõ zsilip és ár-
apasztó mûtárgyainak rekonstrukciója – K. É. –
8229/2008)

22976 Magyar Televízió Zrt. Beszerzés és Logisztika módosítása
(irodaszer-beszerzés – K. É. – 8179/2008)

Visszavonás

22978 Apátfalva Község Önkormányzata visszavonása (a Köz-
beszerzési Értesítõ 52. számában, 2008. május 7-én
K. É. – 6597/2008 számon megjelent egyszerû eljárás
ajánlattételi felhívásának visszavonása – K. É. –
8484/2008)

22978 Fejér Megyei Szent György Kórház visszavonása (a Köz-
beszerzési Értesítõ 2008. május 23-i 58. számában
K. É. – 7518/2008 számon megjelent egyszerûsített eljá-
rás ajánlati felhívásának visszavonása – K. É. –
8223/2008)
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A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG HATÁROZATAI

22980 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a Somogyi és
Társa Építõ és Szolgáltató Kft. jogorvoslati kérelme a
Békés Megyei Képviselõ-testület Önkormányzati Hiva-
tala közbeszerzési eljárása ellen)

22984 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (az A.S.A.
Kisalföld Kft. által a Kisbér Város Önkormányzata
közbeszerzési eljárása elleni jogorvoslati kérelem)

22989 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (az Alterra
BAU Mérnöki Iroda Kft. jogorvoslati kérelme Sándor-
falva Város Önkormányzata közbeszerzési eljárása
ellen)
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A Cégközlöny 22. számában (2008. május 29.) megjelent felszámolói eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-08-000667/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) RAX-INTERNATIONAL Számí-
tástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (1173 Budapest, Domaszéki utca 12.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 113389; adószáma: 28201142-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
RAX-INTERNATIONAL Számítástechnikai és Szol-

gáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1106 Budapest, Kereszturi u. 210.
1173 Budapest, Domaszéki u. 3/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasá-

gi és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén u. 38. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-004173/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „PRICORS” Építõ és Vendéglátó
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1031 Budapest,
Prés utca 15.; cégjegyzékszáma: 01 06 118983; adószáma:
28271619-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
„PRICORS” Építõ és Vendéglátó Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1044 Budapest, Fadrusz János u. 14.
1042 Budapest, Leibstück M. u. 47.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-001011/21. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FOTO-PONT Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (rövidített elnevezése: FO-
TO-PONT Bt.) (1171 Budapest, Görömböly u. 37.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 216776; adószáma: 28381309-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Audit Könyv-
szakértõ Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla u. 131/A.
Lev.-cím: 1087 Bp., Kerepesi út 29/B VII. épület II. em.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-004751/14. 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) SIBIN-EX Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (1097 Budapest, Kén u. 3.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 219326; adószáma: 28410285-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1084 Budapest, Népszínház u. 45.
A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.



A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-006072/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „Grafi” Kereskedelmi Betéti
Társaság (1171 Budapest, Perec u. 42.; cégjegyzékszáma:
01 06 314870; adószáma: 28471510-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Grafi” Kereskedelmi Betéti Társaság
„Grafi” Kereskedelmi Betéti Társaság felszámolás alatt
Elõzõ székhelye(i):
1171 Budapest, Holdsugár u. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Contact Nord Fel-

számoló Vagyonkezelõ Kft., 1071 Budapest, István u. 47.
II/14., levelezési cím: 1241 Bp., Pf. 97.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-001946/7. 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) MULTICOLOR SPORT Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (rövidített elnevezése: MULTICOLOR SPORT
BT. „v. a.”) (1131 Budapest, Násznagy u. 69.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 610641; adószáma: 28683278-2-41) 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
20.Fpk.01-07-004334/8. 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) MELON G. S. Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1108 Budapest, Szövõszék
u. 20; cégjegyzékszáma: 01 06 617109; adószáma:
28917555-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
MELON GRAFIKAI STúDIÓ Kereskedelmi és Szol-

gáltató Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Melon 97 Kereskedelmi és Szolgáltató 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
10.Fpk.01-08-000291/6. 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) RIHAM Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1052
Budapest, Régiposta u. 19. fszt. 1.; cégjegyzékszáma:
01 06 617933; adószáma: 28702461-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
RIHAM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-005615/9. 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) PEFU Teherfuvarozó Betéti Tár-
saság (1174 Budapest, Ady E. u. 36.; cégjegyzékszáma:
01 06 618758; adószáma: 28923196-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként 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
24.Fpk.01-08-001634/7. 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) CORY Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (rövidített
elnevezése: CORY Bt. „v. a.”) (1084 Budapest, Szigony
u. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 711620; adószáma:
28872722-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-001294/7. 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) „Lembergi Mesterek” Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1158
Budapest, Õrjárat u. 11.; cégjegyzékszáma: 01 06 716976;
adószáma: 20151311-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Lembergi Mesterek” Építõipari és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-001648/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZIMAGRA Kulturális Szolgáltató
Betéti Társaság végelszámolás alatt (1055 Budapest,
Szent István krt. 25. 1. em. 10/A; cégjegyzékszáma:
01 06 718849; adószáma: 20195809-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-08-001107/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PHARMA-PENELOPE Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1148 Budapest, Örs vezér tere 1.; cégjegyzékszá-
ma: 01 06 722326; adószáma: 20284930-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PHARMA-PENELOPE Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1108 Budapest, Gõzmozdony u. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp.,
Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-004536/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GHASTOPONT Szolgáltató
Betéti Társaság (1165 Budapest, Összefogás sétány 2.
fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 726456; adószáma:
20388058-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., levelezési cím: 1581 Bp., Pf. 108.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-002639/9. 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) ROLLING ZOLL Ipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1202 Budapest,
Mártírok útja 140.; cégjegyzékszáma: 01 06 730905; adó-
száma: 20631088-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-08-001162/6. 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) ROS-CSÁK Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (1078 Budapest, Cserhát utca 15.
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1. em. 10.; cégjegyzékszáma: 01 06 740679; adószáma:
20711180-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev.-cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-005916/7. 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) SZERVIETT Építõipari Betéti Tár-
saság (1144 Budapest, Vezér utca 59. B ép. 5. em. 23.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 740689; adószáma: 20980526-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-006483/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „AVVILA” Biztonsági Szolgáltató
Betéti Társaság (1222 Budapest, Széchenyi u. 13.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 741902; adószáma: 21012044-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-001613/7. 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) NETFOCUS Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (rövi-
dített elnevezése: NETFOCUS Bt. v. a.) (1147 Budapest,
Irányi Dániel utca 1. földszint 15.; cégjegyzékszáma:
01 06 742546; adószáma: 21030899-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
TANÁCSADÓ Kft., 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7.
B ép. II. em. 21.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-005892/8. 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) Glasz AC Szolgáltató és Tanácsadó
Betéti Társaság (rövidített elnevezése: Glasz AC Bt.)
(1193 Budapest, Irányi Dániel u. 58.; cégjegyzékszáma:
01 06 744051; adószáma: 21071779-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-000475/10. 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) NASZK Biztonság Szolgálat Betéti
Társaság végelszámolás alatt (rövidített elnevezése:
NASZK Bt. v. a.) (1157 Budapest, Nyírpalota út 5.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 750324; adószáma: 21386334-2-42)
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
10.Fpk.01-04-003103/46. 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) RAYANE Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (1212 Budapest, Kossuth Lajos
u. 114. 10. em. 60.; cégjegyzékszáma: 01 06 753010; adó-
száma: 21460234-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
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
9.Fpk.01-07-002969/11. 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) ETMAND Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (1237 Budapest, Szent László
utca 133.; cégjegyzékszáma: 01 06 753718; adószáma:
21479081-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-08-000470/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PROTAK-NET Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1067 Budapest, Eötvös utca 12.; cégjegyzékszáma:
01 06 754075; adószáma: 21488333-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PROTAK-NET Építõipari és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
PROTAK-NET Építõipari, Kereskedelmi és Szolgál-

tató Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
PROFIX-NET Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
1203 Budapest, Topánka u. 3. 2. em. 21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi

Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65. Telephely: 1143 Budapest, Besnyõi u. 13. Posta-
cím: 1576 Bp., Pf. 52.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-003483/11. 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) Larion-sun Szogáltató Betéti Tár-
saság (1204 Budapest, Pacsirta u. 157/A; cégjegyzékszá-
ma: 01 06 759466; adószáma: 21814303-2-43) adós fel-
számolását 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
25.Fpk.01-08-000476/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DT. DG. Kereskedelmi és Szolgálta-
tó Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1101 Buda-
pest, Ónodi utca 13. 5. em. 22., telephelye: 1106 Budapest,
Maglódi út 16.; cégjegyzékszáma: 01 06 760435; adószá-
ma: 21838831-1-42) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DT. DG. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-006383/7. 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) BENKÕ Bútor és Épületasztalos
Gyártó és Szolgáltató Betéti Társaság (1193 Budapest,
Szövetség u. 5.; cégjegyzékszáma: 01 06 761502; adószá-
ma: 21868247-2-43) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási ZRt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., 1364 Bp., Pf. 428.
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A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-002058/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 24. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GREYSTONES ENTERPRISES
Ingatlanforgalmazó Betéti Társaság (1055 Budapest,
Falk Miksa utca 4. II. em. 1.; cégjegyzékszáma:
01 06 764453; adószáma: 21945889-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Ta-
nácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., 1631 Buda-
pest, Pf. 128.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-08-001984/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ARIETE Építõipari és Kereskedel-
mi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1185 Buda-
pest, Csontváry Kosztka Tivadar u. 8.; cégjegyzékszáma:
01 06 764934; adószáma: 21958393-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ARIETE Építõipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1135 Budapest, Frangepán u. 73.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-003317/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Parti Szerviz Kereskedelmi és Szol-
gáltató B. T. (1098 Budapest, Drégely u. 12., fióktelepe:
5300 Karcag, Szent István sgt. 17.; cégjegyzékszáma:
01 06 768445; adószáma: 21832529-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5300 Karcag, Táncsics krt. 5–11. II. lház. 4. em. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL

Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedel-
mi Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-005896/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 6. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) Ganz Automatika Tervezõ, Gyártó és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1087 Bu-
dapest, Kõbányai út 21.; cégjegyzékszáma: 01 09 078037;
adószáma: 10580754-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1087 Budapest, Kõbányai út 37.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkeze-

lõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., 1276 Buda-
pest, Pf. 77.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-004948/10. 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) ORTOPROFIL Gyógyászati segéd-
eszközöket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelõssé-
gû Társaság (1074 Budapest, Csengery u. 28.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 165265; adószáma: 10738029-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev.-cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-006504/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) Nemzetközi Üzleti Vállalkozások Kül-
kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végel-
számolás alatt” (1061 Budapest, Káldy Gyula u. 4.
III. em. 7.; cégjegyzékszáma: 01 09 264659; adószáma:
10854130-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
BARIMPEX Külkereskedelmi Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Nemzetközi Üzleti Vállalkozások Külkereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1132 Budapest, Visegrádi u. 48. II. 3.

2008/23. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3277



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
25.Fpk.01-06-006582/23. 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) FÖLDGÉP Útépítõ és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1033 Budapest, Huszti
u. 17. II/5.; cégjegyzékszáma: 01 09 265476; adószáma:
10857669-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: l399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-006900/7. 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) ARKADIA 2002 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1155 Buda-
pest, Rákos út 98. 8. em. 51.; cégjegyzékszáma:
01 09 362078; adószáma: 11025557-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev.-cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-005409/16. 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) PIK-AS Hungaria Elektrotechnikai
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végel-
számolás alatt” (1054 Budapest, Széchenyi u. 8.
fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 365014; adószáma:
10975291-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
PIK-AS Hungaria Electrotechnikai Kereskedelmi Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
PIK-AS Hungaria Electrotechnikai Kereskedelmi Kor-

látolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
PIK-AS Hungaria Elecktrotechnikai Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1119 Budapest, Etele u. 68.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-

sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-004471/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CSÚCS HÚS Mezõgazdasági Ter-
mékfeldolgozó, Értékesítõ és Szolgáltató Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (rövidített elnevezése: CSÚCS
HÚS Kft.) (1165 Budapest, László u. 55.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 367321; adószáma: 12008335-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-07-003221/19. 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) HUNGÁRIA KÁBEL Ipari Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1134 Buda-
pest, Csángó u. 3. B ép.; cégjegyzékszáma: 01 09 367522;
adószáma: 12011100-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 77/A 2/5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.
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A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-006347/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Tóth és Társai Épületgépészeti Kft.
Budapest (1081 Budapest, Rákóczi út 59.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 368671; adószáma: 12026290-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-
SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-004371/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KICKER Épületgépészeti Kivitele-
zõ, Tervezõ és Szerviz Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1144 Budapest, Gvadányi út 67.; cégjegyzékszáma:
01 09 562454; adószáma: 12181090-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
BASEBOARD Épületgépészeti Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság
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
20.Fpk.01-07-006615/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DICTIONARYLAND Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végel-
számolás alatt (1185 Budapest, Kupeczky J. u. 11.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 562733; adószáma: 12182792-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DICTIONARYLAND Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-04-002992/34. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Diamant Élelmiszeripari Aroma-
gyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1026 Budapest,
Bimbó út 212.; cégjegyzékszáma: 01 09 670866; adószá-
ma: 10237951-2-41) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: l399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-000140/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ARAMIS-98 Vagyonvédelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1131 Budapest, Madri-
di út 5–7.; cégjegyzékszáma: 01 09 673994; adószáma:
12385249-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
ARAMIS Vagyonvédelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-006898/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 8. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) FEKETE és Társai Kereskedelmi és Épí-
tõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1035 Budapest, Váradi u. 19. 9. em. 51.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 675344; adószáma: 11403713-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FEKETE és Társai Kereskedelmi és Építõipari Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 48/A
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A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-001215/6. 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) ÓZON PLUSZ Építõipari Fõvállal-
kozó és Szolgáltató Kft. (1145 Budapest, Tallér u. 6.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 676755; adószáma: 11787363-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp.,
Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-006723/6. 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) VISACCOUNT Könyvviteli és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1153 Budapest,
Bethlen Gábor u. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 680632;
adószáma: 11870742-1-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-
lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-006603/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) THERMOLITH-PROTELITE
Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (1145 Buda-
pest, Pétervárad u. 7/B; cégjegyzékszáma: 01 09 681456;
adószáma: 11886383-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1211 Budapest, Gyepsor u. 1.
1201 Budapest, Ady E. u. 168. fszt. 3.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-
rec-L Könyvszakértõi, Auditálási Könyvelési és Adószak-
tanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, levele-
zési cím: 1537 Budapest 114, Pf. 453/449.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-006335/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HORIZON-SM Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1113 Budapest, Karoli-
na u. 17.; cégjegyzékszáma: 01 09 683910; adószáma:
11932013-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TÍZEK Felszámoló
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1211 Budapest, Gyep-
sor u. 1., levelezési cím: 1751 Bp., Pf. 49.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-08-001655/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ARTILLA Bútornagykereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(1134 Budapest, Klapka utca 6.; cégjegyzékszáma:
01 09 688751; adószáma: 12488500-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ARTILLA Bútornagykereskedelmi Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1134 Budapest, Váci út 47/E
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-005884/9. 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) GSD Hungary Számítástechnikai
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1237 Buda-
pest, Dinnyehegyi köz 7. 2. em. 4.; cégjegyzékszáma:
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01 09 697089; adószáma: 12658174-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1237 Budapest, Dinnyehegyi u. 7. 2. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó- és Pénz-

ügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út. 58.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-05-005729/25. sz. végzése

felszámolás megindításának
közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ZOHÁR Kereskedelmi és Vendég-
látó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1047 Budapest,
Liszt F. u. 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 706138; adószáma:
12843480-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Telephelye(i):
1141 Budapest, Mogyoródi út 171/3–4.
1183 Budapest, Honvéd u. 74.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-04-000683/24. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2005. október 24. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Kerestély és Társa Termelõ és
Kereskedõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (1224 Buda-
pest, Termõ u. 38.; cégjegyzékszáma: 01 09 708127; adó-
száma: 10418233-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„BAROMFI” Kisüzemi Baromfi Felvásárló Vágó és Ér-

tékesítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Németh és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5661 Újkígyós, Béke út 34.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER Be-

fektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-004219/10. 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) HETÉNYI ÉS BOGNÁR Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1157 Budapest, Nyírpalota út 60. 8. em. 33.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 711587; adószáma: 12950902-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-000082/22. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MEDIAPROX Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1203 Budapest, Bíró
Mihály u. 12., telephelyei: 1107 Bp., Száva u. 5–7., 1139
Bp., Lehel u. 11.; cégjegyzékszáma: 01 09 714361; adó-
száma: 13008125-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: l399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-001108/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) UNISYSTEM Hungary Építõipa-
ri Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság „végelszámolás alatt” (1139 Budapest, Üteg
u. 31.; cégjegyzékszáma: 01 09 715359; adószáma:
12587764-2-41) 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.
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A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-003551/15. sz. végzése

felszámolás megindításának
közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Struktúra-komplex Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft. (1034 Budapest, Szentendrei
út 89–93.; cégjegyzékszáma: 01 09 716381; adószáma:
12609998-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
VASKALAP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2000 Szentendre, József Attila utca 34.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMA-

NACH Pénzügyi, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II/17. 1364 Bp.,
Pf. 147.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-005665/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való köz-
zétételét, hogy a(z) 2008. április 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ÉLTETÕ VÍZ Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1239 Budapest, Grassalkovich utca 255.; cégjegyzék-
száma: 01 09 716637; adószáma: 12868335-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev.-cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-002601/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VASSZERTESÓ Vas- és Betonacél-
szerelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (1105 Budapest, Kõrösi Csoma Sándor
út 43–51. 4. em. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 720243; adó-
száma: 13130918-2-42) 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
13.Fpk.01-07-000284/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TERVSZOFT Tervezõ és Kivite-
lezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (1054 Budapest,
Hold utca 15. 5. em. 3/A; cégjegyzékszáma: 01 09 728236;
adószáma: 13300740-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1221 Budapest, Péter Pál u. 68.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INSOLVENT Pénz-

ügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., posta-
címe: 1519 Bp., Pf. 353., cégjegyzékszáma: 01 09 163235.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-000226/6. 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) VERBÁL-AUDIT Könyvelõ és Ta-
nácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1135 Buda-
pest, Csata u. 25. 1. em. 5.; cégjegyzékszáma:
01 09 728309; adószáma: 13302137-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev.-cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-000417/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LENUTA és TÁRSA Szoltáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1046 Budapest, Nádor
utca 37/A; cégjegyzékszáma: 01 09 728329; adószáma:
13302443-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev.-cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-006783/8. 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) Gen Lian Nemzetközi Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1096 Budapest,
Haller u. 8–10. 5. lház. 2. em. 79.; cégjegyzékszáma:
01 09 732995; adószáma: 13394020-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-
ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. 17., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-005768/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MERTA 2005 Építõipari Szolgálta-
tó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1215 Budapest, Ár-
pád u. 8/B; cégjegyzékszáma: 01 09 735210; adószáma:
13438728-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-
lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-005100/9. 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) 55 GRAN Szolgáltató és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1074 Budapest,
Rottenbiller utca 33. B ép. II. em. 208.; cégjegyzékszáma:
01 09 737459; adószáma: 13481128-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1122 Budapest, Városmajor utca 35–37. fszt. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL

Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedel-
mi Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-006451/10. 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) CHROME TEL. Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1107 Buda-
pest, Somfa köz 11. 10. em. 61.; cégjegyzékszáma:
01 09 738302; adószáma: 12467477-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Várkonyi tér 7.
5000 Szolnok, Arany J. u. 23.
5000 Szolnok, Kossuth tér 10/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági

Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-001777/14. 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) A-Négyzet Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1111
Budapest, Bercsényi u. 10. 1. em. 5.; cégjegyzékszáma:
01 09 738853; adószáma: 13195591-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ELHÁD Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
OFFICE SERVICE CONCEPT Ipari, Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2000 Szentendre, Telep utca 6.
1134 Budapest, Kassák Lajos utca 69–71.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: l399 Bp., Pf. 701/313.
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A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-004993/10. 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) MÖBEL FACTORY Gyártó, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (1115 Budapest, Kelenföldi u. 21.; cégjegyzékszáma:
01 09 860823; adószáma: 13545226-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO
Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest,
Klapka u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-006100/10. 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) Candy Plus Magyarország Édesipa-
ri Termelõ Külkereskedõ és Nagykereskedõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság (rövidített elnevezése: Candy
Plus Magyarország Kft.) (1113 Budapest, Bocskai
út 134–146.; cégjegyzékszáma: 01 09 863488; adószáma:
12903333-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
18.Fpk.01-07-005841/6. 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) International Models Group Ügy-
nöki és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1062 Budapest, Aradi u. 8.; cégjegyzékszáma:
01 09 863540; adószáma: 13597474-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-003718/9. 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) G & H Hungary Vendéglátó, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1124 Budapest, Hegyalja út 144.; cégjegyzékszáma:
01 09 867935; adószáma: 13685920-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-
SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-000999/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „MAXFLY” Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1051 Budapest,
Régiposta utca 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 880447; adó-
száma: 11905741-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„MAXFLY” Szerencsejáték Szervezõ Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1203 Budapest, Eötvös u. 28.
1215 Budapest, Ady Endre utca 23. 9. em. 37.
2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 83.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1051 Budapest, Vörösmarty tér 2.
2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 83.
Jogelõd(ök):
UNGARN-SPIELE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO

Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest,
Klapka u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-005767/7. 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) BASAR-AVIV Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1162 Budapest, Lajos
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út 26.; cégjegyzékszáma: 01 09 881212; adószáma:
11809793-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
P & B Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
PONGI-BÉKER Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9145 Bágyogszovát, Szabadság u. 120.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INSOLVENT Pénz-

ügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., posta-
címe: 1519 Bp., Pf. 353, cégjegyzékszáma: 01 09 163235.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-006111/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Zsófiliget Mezõgazdasági Szolgálta-
tó és Termelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (1158 Bu-
dapest, Drégelyvár utca 49. 10. em. 40.; cégjegyzékszáma:
01 09 883806; adószáma: 13468282-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2766 Tápiószele, Zsófi út 48.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG Felügyelet

Felszámoló, Végelszámoló Vagyonrendezõ és Csõdke-
zelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. 5. em. 2.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000247/8. 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) KARAVÁN Kereskedelmi és Szol-
gáltató Közkereseti Társaság „felszámolás alatt”
(7634 Pécs, Magyarürögi út 134.; cégjegyzékszáma:
02 03 060142; adószáma: 20097639-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KARAVÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7631 Pécs, Közraktár u. l–3.
7622 Pécs, Batthyány u. 9/A
Jogelõd(ök):
KARAVÁN Játék- és Bazáráru Ajándéktárgy Nagyke-

reskedõ Közkereseti Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lház. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi
kirendeltség címe: 7621 Pécs, Mátyás király u. 21., levél-
cím: 7601 Pécs, Pf. 378.)

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000252/8. 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) CZERPI Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (7625 Pécs,
Majorossy I. utca 36.; cégjegyzékszáma: 02 06 063080;
adószáma: 20072038-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Czerpán és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Czerpán és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
CZERPI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 9.
7960 Sellye, Ormánság utca 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000210/9. 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) PANNON BRIÓS Pékáru Nagyke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7700 Mo-
hács, Brand E. u. 5/B; cégjegyzékszáma: 02 06 065782;
adószáma: 20103215-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BRIÓS Pékáru Nagykereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CLIENS Gazdasági

Tanácsadói, Ügyvitelszervezõi és Könyvszakértõi Kft.,
7623 Pécs, Rét u. 15., cégjegyzékszáma: 02 09 000169.
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A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000255/7. 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) INCAR-GO Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (7761 Kozármisleny, Zrínyi
u. 21.; cégjegyzékszáma: 02 06 067523; adószáma:
20132194-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042854.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000245/8. 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) Horváth-Kiss Termelõ Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (7671 Bicsérd, Alkot-
mány u. 23.; cégjegyzékszáma: 02 06 069054; adószáma:
20665254-1-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kiren-
deltség címe: 7623 Pécs, Megyeri u. 66.)

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000051/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) M & V – Special Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7677 Orfû, Vadas u. 8.; cég-
jegyzékszáma: 02 06 069760; adószáma: 20948195-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000050/12. 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) Gyarmati és Társa Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7300 Komló, Nagy László
utca 2.; cégjegyzékszáma: 02 06 071450; adószáma:
21585069-1-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési
és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág utca 21., cég-
jegyzékszáma: 14 09 000928.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000090/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 8. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) Warm-Tech Építõipari és Kereskedelmi
Betéti Társaság (7624 Pécs, Ifjúság u. 7. B ép.; cégjegy-
zékszáma: 02 06 071554; adószáma: 21792186-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000075/16. 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) LIPTAI Építõipari és Kereskedelmi
Betéti Társaság (7911 Botykapeterd, Rákóczi utca 15.;
cégjegyzékszáma: 02 06 072598; adószáma:
22176145-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép., cégjegyzékszáma: 01 09
724140.
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A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000494/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „SZIMONA LINES ITALY” Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7761 Ko-
zármisleny, Pécsi út 1/A; cégjegyzékszáma: 02 09 063036;
adószáma: 11016968-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7632 Pécs, Nagy Imre u. 48.
7623 Pécs, Megyeri út 66.
7633 Pécs, Hajnóczy I. u. 37–39.
7634 Pécs, Mecsekalja-Cserkút, 2-es Rakodó
7632 Pécs, Közraktár utca 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000158/22. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) OPTIMPEX CONSULT Kereske-
delmi, Oktatási, Szolgáltatási, Könyvelõ és Gazdasági
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (7624 Pécs,
Siklósi u. 2.; cégjegyzékszáma: 02 09 065396; adószáma:
11548443-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
7633 Pécs, Szõlész dûlõ 47.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000254/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 24. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) RÁBAI és TÁRSA Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7625 Pécs, Ilona
utca 17.; cégjegyzékszáma: 02 09 066115; adószáma:
11564526-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
7622 Pécs, Zsolnay V. utca 2.
7627 Pécs, Hársfa utca 33.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-

gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1146 Budapest,
Thököly u. 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000190/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ELCO-DÉL-MAGYARORSZÁG
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 46.; cégjegyzékszá-
ma: 02 09 069514; adószáma: 13305752-2-02) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7621 Pécs, Rákóczi út 59–61.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1092 Budapest, Ferenc krt. 40. II./16., cég-
jegyzékszáma: 01 10 045659.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000058/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 6. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) FÉKKAR Gyártó és Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (7621 Pécs, Megye u. 9.; cég-
jegyzékszáma: 02 09 069674; adószáma: 13360256-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
FÉKKAR Gyártó és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-

adó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 886496.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000070/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TELINEX Ipari Kereskedelmi
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és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(6513 Dunafalva, Arany J. u. 9/A; cégjegyzékszáma:
03 06 107157; adószáma: 10018841-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TELINEX Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7633 Pécs, Körösi Cs. u. 7/B
7713 Dunafalva, Arany J. u. 9/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000016/6. 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) MB Patrol Biztonsági Szolgálat
Szolgáltató Betéti Társaság (6116 Fülöpjakab, Felszaba-
dulás utca 8.; cégjegyzékszáma: 03 06 109026; adószáma:
20333450-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
SANTINEL-SECURITY VAGYONVÉDELMI Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Holding

Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft., 6722 Sze-
ged, Béke u. 2/C, cégjegyzékszáma: 06 09 002839.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000104/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Boundless Embassy Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (6033 Városföld, Béke
utca 38.; cégjegyzékszáma: 03 06 109312; adószáma:
20543109-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsé-
nyi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000058/6. 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) „GYÖNGY TÉSZTA” Termelõ és
Kereskedelmi Betéti Társaság (6041 Kerekegyháza,
Köztársaság út 4.; cégjegyzékszáma: 03 06 111686; adó-
száma: 21416699-2-03) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING
Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000054/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PAVIMENTO 2002 Burkolólap
Kereskedelmi Betéti Társaság (6000 Kecskemét,
Horváth Döme krt. 14. 5. em. 17.; cégjegyzékszáma:
03 06 111944; adószáma: 21479500-2-03) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000302/4. 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) BABO 2005 Kereskedelmi Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (6000 Kecskemét, Ber-
csényi utca 11. I/1; cégjegyzékszáma: 03 06 113602; adó-
száma: 22160566-2-03) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BABO 2005 Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000817/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZ and S KLÍMATECHNIKA Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság „végelszámolás alatt” (6000 Kecskemét, Bercsényi
u. 11.; cégjegyzékszáma: 03 09 104589; adószáma:
11420402-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
SANYO KLÍMATECHNIKA és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
SZ and S KLÍMATECHNIKA Kereskedelmi és Szol-

gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ

Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegy-
zékszáma: 17 09 001262.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000032/6. 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) NEGYVENSZÁLLÁSI Állatte-
nyésztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (6336 Szak-
már, Negyvenszállás Urbán tanya.; cégjegyzékszáma:
03 09 108458; adószáma: 12521805-2-03) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett székhelye(i):
1083 Budapest, Szigony u. 27. 1. em. 30.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING

Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Buda-
pest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II. em. 21., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 870092.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000073/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ADVERT-PRINT Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végel-
számolás alatt” (6000 Kecskemét, Úrihegy 19.; cégjegy-
zékszáma: 03 09 108865; adószáma: 12613290-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AUTÓ-ÁRVADÁSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
ADVERT-PRINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Lipicai Ló Génmegõrzõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000132/5. 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) JOLLYTHERM Épületgépész, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató KFT. „végelszámolás alatt”
(6500 Baja, Vasvári P. utca 28.; cégjegyzékszáma:
03 09 110352; adószáma: 12975950-2-03) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
JOLLYTHERM Épületgépész, Kereskedelmi és Szol-

gáltató Kft.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1061 Budapest, Király u. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. III. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042636.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000019/6. 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) „HÉRA-65” Építõ Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6100
Kiskunfélegyháza, IX. kerület 45/A; cégjegyzékszáma:
03 09 110360; adószáma: 12977000-2-03) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FEL-
SZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000026/6. 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) AUTOWARE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecs-
kemét, Szövetség tér 1.; cégjegyzékszáma: 03 09 110391;
adószáma: 12984831-2-03) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Jogelõd(ök):
AUTOWARE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
u. 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000112/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) „KIPP-TRUCK 2004” Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000
Kecskemét, Nagykõrösi utca 31.; cégjegyzékszáma:
03 09 112071; adószáma: 13388317-2-03) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING
Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000039/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DOMIVIN Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6070 Izsák,
Damjanich utca 1.; cégjegyzékszáma: 03 09 112078; adó-
száma: 13390215-2-03) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította 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: 01 09 870092.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000011/6. 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) SMARAGD 2001 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6200 Kis-
kõrös, Úttörõ u. 12.; cégjegyzékszáma: 03 09 114423;
adószáma: 13426181-2-03) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5940 Tótkomlós, Széchenyi utca 16.
6200 Kiskõrös, Úttörõ u. 16.
Jogelõd(ök): SMARAGD 2001 Kereskedelmi és Szol-

gáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VA-

GYONKEZELÕ FELSZÁMOLÓ Tanácsadói Kft., 1025
Budapest, Szépvölgyi út 52., cégjegyzékszáma: 01 09
063050.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000201/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „HOLDFÉNY IDÕSEK OTTHO-
NA” Szolgáltató Közhasznú Társaság (6000 Kecske-
mét, Egyetértés u. 49.; cégjegyzékszáma: 03 14 000028;
adószáma: 18353499-1-03) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
RÓNA-LINE Szolgáltató Közhasznú Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
„HOLDFÉNY IDÕSEK OTTHONA” Szolgáltató Köz-

hasznú Társaság „végelszámolás alatt”
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
u. 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000099/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KARA-FA-STÍL Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (3516 Miskolc, Vízirózsa
u. 48.; cégjegyzékszáma: 05 06 013670; adószáma:
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21557019-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59., cégjegyzékszáma: 01 09 709122.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000106/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GALAMBOS Építõipari és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság (3741 Izsófalva, Egressy
u. 43.; cégjegyzékszáma: 05 06 014933; adószáma:
22109853-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042854.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000038/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „PAIRED” Szolgáltató és Kereske-
delmi Betéti Társaság (3524 Miskolc, Mednyánszky utca
7. fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 05 06 016206; adószáma:
24551469-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
2092 Budakeszi, Jókai u. 4.
1051 Budapest, Erzsébet tér 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042854.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000100/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „Halász és Társa” Állattenyésztési,

Mezõgazdasági Termelõ és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (3467 Ároktõ 064/3. hrsz.; cégjegyzék-
száma: 05 09 008894; adószáma: 12645000-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3467 Ároktõ, Jókai út 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000076/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „KI & BEAU” Vendéglátóipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (3800 Szikszó, Kálvin tér 25.; cégjegyzékszáma:
05 09 009074; adószáma: 12690251-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-
moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A. 1. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000024/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Andezit-Team Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3580 Ti-
szaújváros, Liszt F. u. 5.; cégjegyzékszáma: 05 09 010003;
adószáma: 12942280-2-05) 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.05-07-000662/7. 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) BUILT INVEST Építõipari, Ingat-
lanforgalmazó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
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Társaság (3400 Mezõkövesd, Szent László tér 8.; cég-
jegyzékszáma: 05 09 011534; adószáma: 13326043-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042854.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000104/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „BARCIKAÉP-KER” Építõipari
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (3792 Sajóbábony, Bacsó B. u. 4.; cégjegyzékszá-
ma: 05 09 011735; adószáma: 13379814-2-05) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3731 Szuhakálló, Vinter telep 3. 1. em. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042854.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000154/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 27. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HABSELYEM TEAM Ruházati
Gyártó és Kereskedelmi Kft. (3700 Kazincbarcika, Vá-
mos Ilona út 1.; cégjegyzékszáma: 05 09 012146; adószá-
ma: 13482105-2-05) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

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.05-08-000109/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 6. napján jogerõre emelkedett

végzésével a(z) CIKLON TEAM Vagyonvédelmi Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3881 Abaújszán-
tó, Arany J. út 129.; cégjegyzékszáma: 05 09 013136; adó-
száma: 13726900-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3524 Miskolc, Klapka György utca 30. 1. em. 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.05-07-000721/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Crampon-75 Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3600 Ózd, Móricz Zsigmond utca 6.; cégjegyzékszáma:
05 09 014212; adószáma: 13443423-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Tóvárosi lp. 41. 1. em. 2.
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 Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000258/4. 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) „AD-KER” Adószakértõ, Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (6725 Szeged, Rákóczi u. 76.; cégjegyzékszáma:
06 06 000936; adószáma: 21625952-1-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„AD-KER” Adószakértõ, Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Kft., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.
(A helyi kirendeltség címe: 6726 Szeged, Szentgyörgyi A.
u. 45/A)
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A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000597/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) WENSON Vezetéstechnika Betéti
Társaság (6900 Makó, Bajcsy-Zsilinszky lakótelep
B2. ép. A lház. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 06 06 012937;
adószáma: 21152755-3-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i): 6723
Szeged, Szilléri sgt. 51. B lház.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Zrt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406. (A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey
u. 13. II. em. 7.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000194/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GLOBAL-PRO Vendéglátó,
Építõipari és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (6723 Szeged, Budapesti krt. 30. A lház.
9. em. 27.; cégjegyzékszáma: 06 06 014428; adószáma:
21933912-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
GLOBAL-PRO Vendéglátó, Építõipari és Kereskedel-

mi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-

ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681. (A helyi ki-
rendeltség címe: 6724 Szeged, Hét vezér u. 7–9.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000212/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FÁ-BA-DI Vendéglátóipari
Betéti Társaság (6800 Hódmezõvásárhely, Dobó Katalin
utca 8.; cégjegyzékszáma: 06 06 015043; adószáma:
22199407-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
6800 Hódmezõvásárhely, Mérleg u. 6.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi ki-
rendeltség címe: 6721 Szeged, József Attila sgt. 4.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000083/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CONTACT-US Kivitelezõ, Keres-
kedelmi, Befektetési és Marketing-tanácsadó Korlátolt
Felelõsségû Társaság (6728 Szeged, Budapesti út 8.; cég-
jegyzékszáma: 06 09 004013; adószáma: 11391234-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CONTACT-US Kereskedelmi, Befektetési és Marke-

ting-tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6722 Szeged, Honvéd tér 5/B
6782 Mórahalom, Béke u. 58.
6726 Szeged, Székely sor 13. fszt.
Jogelõd(ök):
CONTACT-US Kereskedelmi, Befektetési és Marke-

ting-tanácsadó Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-

ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681. (A helyi ki-
rendeltség címe: 6724 Szeged, Hét vezér u. 7–9.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000123/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VIDI-SZEGED SZOLGÁLTATÓ
ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELÕSSÉ-
GÛ TÁRSASÁG (6724 Szeged, Rókusi krt. 31.; cégjegy-
zékszáma: 06 09 004446; adószáma: 11395173-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6720 Szeged, Klauzál tér 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INSOLVENT Pénz-

ügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., 1519
Budapest, Pf. 353, cégjegyzékszáma: 01 09 163235.
(A helyi kirendeltség címe: 6722 Szeged, Nemestakács
u. 12/A)
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A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000086/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) WLL 2003 Távközlési, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6727
Szeged, Duda u. 20.; cégjegyzékszáma: 06 09 008843;
adószáma: 13141860-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
WILL 2003 Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi ki-
rendeltség címe: 6721 Szeged, József Attila sgt. 4.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000109/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KLAUSZ-BAU Építõipari Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6724 Szeged, Rókusi krt. 29. 2. em. 10.; cégjegyzékszá-
ma: 06 09 010459; adószáma: 13679406-2-06) adós fel-
számolását 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
2.Fpk.06-08-000119/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SUNINVEST-DI Befektetési és
Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
(6621 Derekegyház, Ördöngõs 31.; cégjegyzékszáma:
06 10 000288; adószáma: 12582233-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SUNINVEST-DI Befektetési és Tanácsadó Részvény-

társaság

Elõzõ székhelye(i):
6600 Szentes, Horváth Mihály u. 12/A
6600 Szentes, Kossuth tér 5. 1. em. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi
kirendeltség címe: 6720 Szeged, Deák F. u. 2. mfsz. 7.)

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000085/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MISI PÉKSÉG Betéti Társaság
„végelszámolás alatt” (2400 Dunaújváros, Verebély
út 4.; cégjegyzékszáma: 07 06 004145; adószáma:
22037349-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MISI PÉKSÉG Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 17. II/3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING

Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Buda-
pest, Hárhegyi út 5–7. B ép. II. em. 21., cégjegyzékszáma:
03 09 109743.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000560/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PEPE-2001 Kereskedelmi Betéti
Társaság (8000 Székesfehérvár, Ipoly u. 108.; cégjegy-
zékszáma: 07 06 007957; adószáma: 20135599-2-07) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Kelemen B. út 45. 7. em. 27.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár A.
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.
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A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000157/5. 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) ALBA-PALOTAI Építõipari és Kereske-
delmi Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 07 06 008237)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. I/8.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000153/5. 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) G-TEC 99. Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár, Várkör-
út 32. 1. em. 3.; cégjegyzékszáma: 07 06 008611; adószá-
ma: 20339360-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Bátky Zs. u. 6. 3. em. 12.
8000 Székesfehérvár, Horváth I. ltp. 11. 2. em. 3.
8000 Székesfehérvár, Sziget utca 19. 2. em. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgaz-

dász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042004.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000642/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) NICOL Építõipari Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (2431 Perkáta, Révay Jó-
zsef u. 3.; cégjegyzékszáma: 07 06 012588; adószáma:
28919344-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ILONA-DÓRA Vendéglátóipari, Kereskedelmi és

Szolgáltató Betéti Társaság
NICOL Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Elõzõ székhelye(i):
1087 Budapest, Százados út 39–41. C lépcsõház II. em. 3.
2455 Beloiannisz, Szarafisz út 4/C
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.07-08-000152/6. 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) FÉNYES ESTATE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8081 Zámoly, Széchenyi
út 5.; cégjegyzékszáma: 07 06 013569; adószáma:
20641087-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2890 Tata, Ady Endre út 60.
2890 Tata, Fényes fasor 1363/53.
1115 Budapest, Kelenföldi út 52. 2. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ

Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegy-
zékszáma: 17 09 001262.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000113/5. 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) P-ALBA Kereskedelmi és Szolgálta-
tó Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(8000 Székesfehérvár, Fecskeparti utca 4054 hrsz.; cég-
jegyzékszáma: 07 09 005282; adószáma: 11457523-2-07)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
P-ALBA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 96.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi

Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.
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A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000412/20. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) AXON-99 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfe-
hérvár, Iszkaszentgyörgyi út 12.; cégjegyzékszáma:
07 09 006861; adószáma: 11889764-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000635/12. 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) PARALUX 2002 Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (8000 Székesfehérvár-Börgöndpuszta, Köztársaság
u. 37.; cégjegyzékszáma: 07 09 008784; adószáma:
12879373-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PARA 2002 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8045 Isztimér, Köztársaság utca 58.
8000 Székesfehérvár, Szeredi u. 35.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazin-
czy u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000095/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Farkas és Sándor 2005 Építõipari
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2425 Nagykarácsony, Sóhordó út 69.; cégjegyzék-
száma: 07 09 011450; adószáma: 10497966-2-07) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
LD-MODUL Szerszám és Készülékgyártó Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság

LP-MODUL Szerszám és Készülékgyártó Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):
9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 35.
1211 Budapest, Gyepsor utca 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-06-001413/28. 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) Herdlicska Közétkeztetési és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8131
Enying-Balatonbozsok, Fõ u. 61. Elõzõ székhelye 1047
Budapest, Fóti út 56.; cégjegyzékszáma: 07 09 012596;
adószáma: 12875331-2-07) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Jogelõd(ök):
Herdlicska Közétkeztetési és Szolgáltató Egyéni Cég
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-

kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000064/5. 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) MÓRI CIVIS Rehabilitációs Fog-
lalkoztató Közhasznú Társaság „végelszámolás alatt”
(8060 Mór, Kodály Zoltán u. 19.; cégjegyzékszáma:
07 14 000031; adószáma: 20603588-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MÓRI CIVIS Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8060 Mór, Dózsa Gy. u. 29.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.
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A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000020/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MOBIL GARÁZS Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9024 Gyõr,
Zrínyi út 54.; cégjegyzékszáma: 08 09 008710; adószáma:
11975885-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-
SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Kft., 1034
Budapest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09
066529.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000427/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TÁNC-HÁZ Építõipari, Oktató,
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (9011 Gyõr, Gólyarét u. 29.; cégjegyzékszáma:
08 09 009642; adószáma: 12669332-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. (1581 Budapest, Pf. 108). cégjegyzék-
száma: 01 10 041640.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000003/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „LAKNER ÉS TÁRSA” Építõ-
anyag Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (9241 Jánossomorja, Frank utca 14.; cég-
jegyzékszáma: 08 09 011109; adószáma: 13026293-2-08)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegy-
zékszáma: 17 09 001262.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000076/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HD Beruházásbonyolító és Ingat-
lanhasznosító Korlátolt Felelõsségû Társaság (9400
Sopron, Ágfalvi út 26.; cégjegyzékszáma: 08 09 011862;
adószáma: 13195625-2-08) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „Hunyadi” Válság-
menedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000047/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) RAAB Agrártechnik Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9027
Gyõr, Tompa u. 1.; cégjegyzékszáma: 08 09 012367; adó-
száma: 11196273-2-08) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VR-ABB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
VR-Turul Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2836 Baj, Paulini 17.
2890 Tata, Eötvös u. 25/D
9026 Gyõr, Mayer L. utca 71.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000177/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DEÁK – 2000 Faipari Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4033 Debrecen,
Könyvkötõ u. 23.; cégjegyzékszáma: 09 06 005111; adó-
száma: 22869801-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
DEÁK – 2000 Faipari Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000169/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ARANYTÉGLA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4031 Debrecen, István
út 19. X. em. 80.; cégjegyzékszáma: 09 06 005280; adó-
száma: 22872016-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
LÖVI 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
4034 Debrecen, Fiákeres u. 45.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-

kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000342/4. 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) INKÓ-PLUSZ Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4026 Debrecen, Hunyadi
u. 11.; cégjegyzékszáma: 09 06 007816; adószáma:
20145017-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
INKÓ-PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
4032 Debrecen, Jerikó u. 34. 10. em. 87.
4028 Debrecen, Gáborjáni Szabó u. 23. 2. em. 10.
4025 Debrecen, Révész tér 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000178/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) START 2 KERÉKEN Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4220 Hajdúböször-
mény, Petõfi utca 26.; cégjegyzékszáma: 09 06 009371;
adószáma: 20655619-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4060 Balmazújváros, Veres P. utca 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000109/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FORMÁZÓ-2002 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4100 Berettyóújfalu, Maros
út 11.; cégjegyzékszáma: 09 06 011827; adószáma:
21455292-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
HARZI Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4100 Berettyóújfalu, Szabadság út 30.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000343/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZIBO-2002 Szolgáltató Be-
téti Társaság (4032 Debrecen, Békessy Béla utca 10.
3. em. 25.; cégjegyzékszáma: 09 06 012103; adószáma:
21520644-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZIBO-2002 Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4087 Hajdúdorog, Kovács utca 8.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ
Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000167/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) JÓ ÜZLET 2004 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4251 Hajdúsámson, Csire
utca 71.; cégjegyzékszáma: 09 06 013317; adószáma:
21960394-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
4130 Derecske, Kert u. 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-

moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016. (A helyi kirendeltség cí-
me: 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11.)

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000263/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CREDO-FASHION Ipari és Keres-
kedelmi Betéti Társaság (4211 Ebes, Petõfi utca 6.; cég-
jegyzékszáma: 09 06 013591; adószáma: 22115937-2-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRT., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000189/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ÁCS-SZER-ÉP Építõipari és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4032 Debrecen, Jerikó utca 24.
9. em. 77.; cégjegyzékszáma: 09 06 014526; adószáma:
22309053-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-
vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000948/10. 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) KIAMIT Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (4031 Debrecen, István út 61.
10. em. 82.; cégjegyzékszáma: 09 06 014582; adószáma:
22319887-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-
kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000956/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Nanuk Family Art Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4163 Szerep, Corvin Ottó
utca 7.; cégjegyzékszáma: 09 06 014833; adószáma:
21118016-3-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1102 Budapest, Állomás utca 19. 2. em. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000841/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) JURÁSKÓ-KER Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4225 Deb-
recen-Józsa, Deák Ferenc utca 101.; cégjegyzékszáma:
09 09 008252; adószáma: 12712090-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Mik-
lós u. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 674540.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000040/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ALCAZAR Ingatlanforgalmazó
Építõipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (4029 Debrecen, Rakovszky Dániel
u. 48. 4. em. 9.; cégjegyzékszáma: 09 09 009318; adószá-
ma: 12965171-2-09) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4271 Mikepércs, Debreceni utca 13. A ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000265/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Bihar Eurotransz Nemzetközi és
Belföldi Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (4030 Debrecen, Vágóhíd utca 6.; cégjegyzék-
száma: 09 09 011265; adószáma: 13414018-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4032 Debrecen, Nyulas utca 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-

kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000281/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BO-PORK Mezõgazdasági Termelõ
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4150
Püspökladány, Szent István út 39.; cégjegyzékszáma:

09 09 013051; adószáma: 13850609-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-
vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000045/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Kóródi KÖNYV-ÉP Ipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4090 Polgár, Ady Endre út 18/A; cégjegyzékszáma:
09 09 013699; adószáma: 13637367-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3593 Hejõbába, Dózsa Gy. út 30.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
7.Fpk.09-08-000132/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) LAP-ICS Könyvkiadó és Keres-
kedõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (4024 Debrecen,
Batthyány utca 20.; cégjegyzékszáma: 09 09 014432; adó-
száma: 11551311-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4024 Debrecen, Sumen u. l4. I/5.
4029 Debrecen, Csapó u. 54.
4024 Debrecen, Batthyány utca 20.
1136 Budapest, Hegedûs Gyula utca 32. III. em. 5.
Nem bejegyzett székhelye(i):
4024 Debrecen, Batthyány utca 20.
Jogelõd(ök):
LAP-ICS Kereskedõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.
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A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000074/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BAGAMÉRI 97 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (3033 Rózsaszentmárton, Is-
kola utca 23.; cégjegyzékszáma: 10 06 022437; adószáma:
23254781-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3033 Rózsaszentmárton, Erzsébet u. 40
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-

moló Kft., 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11., cégjegyzék-
száma: 05 09 005543.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000072/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NATUREL-2003 TERMÉSZETES
ÉPÍTÕANYAG-KERESKEDELMI ÉS ÉPÍTÕIPARI
BETÉTI TÁRSASÁG „végelszámolás alatt” (3263 Do-
moszló, Petõfi Sándor út 150.; cégjegyzékszáma:
10 06 025539; adószáma: 21826232-2-10) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NATUREL-2003 TERMÉSZETES ÉPÍTÕANYAG-

KERESKEDELMI ÉS ÉPÍTÕIPARI BETÉTI TÁR-
SASÁG

Nem bejegyzett székhelye(i):
6352 Fajsz, Árpád u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000142/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HAVELLANT és TÁRSA Horgá-
szati, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(3036 Gyöngyöstarján, Fátra út 7.; cégjegyzékszáma:
10 06 025705; adószáma: 21895980-2-10) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000144/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) UNGIÓ Vendéglátó Betéti Tár-
saság (3346 Bélapátfalva, Móricz Zsigmond utca 18.; cég-
jegyzékszáma: 10 06 026042; adószáma: 22149237-2-10)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-
számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzék-
száma: 01 09 562281.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000073/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) OLD-INN Bútorgyártó, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (3300 Eger, Kossuth L. u. 17.; cég-
jegyzékszáma: 10 09 023820; adószáma: 11866543-2-10)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
OLD-INN Bútorgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
OLD-INN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000180/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PARACELSUS 2000 Ingatlanfor-
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galmazó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (3300 Eger, Kertész út 84.; cégjegyzékszá-
ma: 10 09 024117; adószáma: 11999636-2-10) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
PARACELSUS 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3348 Szilvásvárad, Egri u. 4.
3300 Eger, Szent János utca 9. 1. em. 1.
3300 Eger, Csákány u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000158/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ZELCO 2000. Szolgáltató és Ven-
déglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság (3300 Eger, Ma-
lomárok u. 54. II. em. 7.; cégjegyzékszáma: 10 09 024381;
adószáma: 12571422-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000015/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) QUEEN TRANSPORT Gépjár-
mû-kereskedelmi és Közúti Árufuvarozó Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (3275 Detk, Sport út 9.; cégjegyzék-
száma: 10 09 025710; adószáma: 13151522-2-10) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SB-TRANSZ Közúti Árufuvarozó Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
QUEEN TRANSPORT Közúti Árufuvarozó Korlátolt

Felelõsségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):
3212 Gyöngyöshalász, Rét út 6.
3200 Gyöngyös, Ifjúság u. 5. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A + P Módszer Gaz-

dasági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Budafoki út 16.,
cégjegyzékszáma: 01 09 461769.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000156/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DIAMOND BUILD Építõ-
ipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (3200 Gyöngyös
5343/1. hrsz.; cégjegyzékszáma: 10 09 027791; adószáma:
12999055-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1211 Budapest, Gyepsor u. 1.
1211 Budapest, Terelõ utca 3.
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.10-08-000130/6. 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) KÖRNY-ÉP Környezetvédelmi és
Építési Korlátolt Felelõsségû Társaság (3381 Pély, Fõ
utca 147.; cégjegyzékszáma: 10 09 027884; adószáma:
11264271-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
JÁSZ Építési és Vállalkozási Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
5137 Jászkisér, Bocskai u. 24.
6000 Kecskemét, Klapka u. 9–11. 3. em. 323.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1146 Budapest, Thököly u. 59/A I/13., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.
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A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000079/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HIRSCH FABRIK Termelõ és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3300 Eger,
Grónay Sándor út 9. 6. em. 4.; cégjegyzékszáma:
10 09 027999; adószáma: 12042988-2-10) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HIRSCH Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1141 Budapest, Öv u. 46/B
1141 Budapest, Jeszenák János u. 115.
2040 Budaörs, Napsugár sétány 2. 6. em. 4.
1106 Budapest, Csillagvirág utca 2.
1161 Budapest, Szent korona utca 82.
Jogelõd(ök): HIRSCH Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1146 Budapest, Thököly u. 59/A I/13., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070141/10. 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) L. I. S. 1977 Vagyonvédelmi Bt.
(2890 Tata, Bacsó Béla utca 66/16/3/4/2.; cégjegyzékszá-
ma: 11 06 009678; adószáma: 22251541-2-11) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-
értékelõ Rt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070143/11. 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) AGRI-PANNON Mezõgazdasági
Termelõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2943 Bábolna, Mészáros utca 30.; cégjegyzékszáma:
11 09 009923; adószáma: 13231686-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000046/5. 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) ZOLA JAMM Külkereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2647 Hont, Ipoly út 46.; cég-
jegyzékszáma: 12 06 004622; adószáma: 21577691-1-12)
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
5.Fpk.12-07-000248/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 2. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) NÍVÓ TREND UNIVERSAL Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (3100 Salgótarján, Kölcsey utca 8–12.; cégjegyzék-
száma: 12 09 003511; adószáma: 12499971-2-12) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3100 Salgótarján, Fõ tér 1. 2. em. 8.
Nem bejegyzett székhelye(i):
3100 Salgótarján, Kölcsey utca 7–12.
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: 3100 Salgótarján, Pécskõ út 2. I/4., 3101 Sal-
gótarján, Pf. 144.)

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-07-000131/28. 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) IN MEDIO 21 Ingatlanforgalmazó
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tásaság (3161 Kis-
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hartyán, Rózsa F. u. 4.; cégjegyzékszáma: 12 09 004341;
adószáma: 10941135-2-12) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AUTÓ-DREIMAN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
INCO Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1039 Budapest, Silvanus sétány 39. 4. em. 10.
3213 Atkár, Lenin út 82.
1051 Budapest, Arany János u. 15. fszt. 6.
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
5.Fpk.12-08-000071/4. 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) GLOBÁL B SZER Ipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (3070 Bátonyterenye, Szabadság
út 8.; cégjegyzékszáma: 12 09 004386; adószáma:
13259541-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
GLOBÁL B SZER Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
GLOBÁL B SZER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TÍZEK Felszámoló,

Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1211 Budapest, Gyep-
sor út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 729062.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-002615/8. 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) RUBEX Gumi-Formacikkgyártó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2360
Gyál, Dózsa major; cégjegyzékszáma: 13 06 012220; adó-
száma: 24462596-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Fióktelepe(i):
1094 Budapest, Liliom u. 38. 2. em. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1137 Budapest, Radnóti M. utca 40. 6. em. 3., cégjegyzék-
száma: 01 10 044328.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-002373/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PollNet Kereskedelmi és Szolgáltata-
tó Betéti Társaság (2131 Göd(Alsógöd), Tisza u. 23.; cég-
jegyzékszáma: 13 06 016824; adószáma: 28238926-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Telephelye(i):
2132 Göd, Ady E. út 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-

zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi út 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-000367/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „Réti Rózsa” Építõipari, Kereske-
delmi és Vendéglátóipari Betéti Társaság (2040 Buda-
örs, Rezeda u. 24.; cégjegyzékszáma: 13 06 041192; adó-
száma: 21037401-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Fióktelepe(i):
5322 Tiszaszentimre, Fõ u. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gaz-

dasági, Mûszaki Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ
u. 3., cégjegyzékszáma: 01 09 160583.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001664/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TECHNOSZOLG UNO Épí-
tõipari Fõvállalkozó Korlátolt Felelõsségû Társaság
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(2000 Szentendre, Szobrász u. 31/B; cégjegyzékszáma:
13 09 069196; adószáma: 10982091-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Fióktelepe(i):
1106 Budapest, Gyakorló u. 4/F 1. em. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-

számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzék-
száma: 01 09 562281.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-000250/7. 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) ORNUS Tervezõ, Kivitelezõ Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2013 Pomáz,
Móricz Zsigmond u. 20.; cégjegyzékszáma: 13 09 078449;
adószáma: 12353453-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Fióktelepe(i):
1097 Budapest, Kén u. 6.
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
11.Fpk.13-08-000240/8. 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) Olad Vendéglátóipari és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2367 Újhartyán,
Pipacs u. 32.; cégjegyzékszáma: 13 09 082194; adószáma:
11511274-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Fióktelepe(i):
9700 Szombathely, Ady tér 40.
6622 Nagymágocs, Szántó-Kovács János u. 4.
9800 Vasvár, Gyõrvári út 80.
9970 Szentgotthárd, Radnóti u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-002359/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) G. I. Stúdió Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2440 Százha-
lombatta, Kodály Z. sétány 34. 1. em. 3.; cégjegyzékszá-
ma: 13 09 085093; adószáma: 12479911-2-13) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001181/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 26. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HEPTACHEM Vegyipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság (2030 Érd, Lõcsei utca 29.; cég-
jegyzékszáma: 13 09 087573; adószáma: 12623622-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2151 Fót, József Attila u. 2032/25. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DR. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001500/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) AURÉLIUS Ingatlanforgalmazó és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2234 Mag-
lód, Dózsa Gy. u. 21–1.; cégjegyzékszáma: 13 09 092201;
adószáma: 12510283-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Fióktelepe(i):
2220 Vecsés, Anna utca 21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
VI. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.
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A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-001777/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TITÁN Építõipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2120 Dunakeszi, Hóvi-
rág utca 3.; cégjegyzékszáma: 13 09 098173; adószáma:
13233884-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Fel-
számoló és Tanácsadó Kft., 2100 Gödöllõ, Dózsa Gy.
út 33. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 11 09 002635.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-002224/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) REBROST Építõipari és Szolgálta-
tó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2336 Dunavarsány,
Jókai u. 20.; cégjegyzékszáma: 13 09 099115; adószáma:
13057875-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NASZÁLYHOL-
DING-VÁC Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 2600 Vác,
Széchenyi u. 10–12., cégjegyzékszáma: 13 09 063541.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001074/15. 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) VI-ZO GSM Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2092 Buda-
keszi, Kuruclesi u. 32/A, telephelye: 1152 Budapest,
Szentmihályi út 131.; cégjegyzékszáma: 13 09 099356;
adószáma: 12922536-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-
számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A. fszt. 1., cég-
jegyzékszáma: 01 09 562281.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-002352/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 6. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) Jagelo 2003 B. S. Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2193 Galga-
hévíz, Hunyadi utca 5.; cégjegyzékszáma: 13 09 104526;
adószáma: 12838125-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
VI. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-002473/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DESTINO Vendéglátóipari és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2083 Soly-
már, Hegy u. 15.; cégjegyzékszáma: 13 09 107837; adó-
száma: 12595125-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1138 Budapest, Róbert Károly u. 18. C ép.
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
4.Fpk.13-07-001020/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) METÁL-98 Autójavító és Keres-
kedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2120 Dunakeszi, Iskola utca 7.; cégjegyzékszáma:
13 09 108454; adószáma: 12400304-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 184.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedel-

mi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest,
Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.
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A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000110/5. 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) GUTH Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (8693 Lengyeltóti, Kiss E. u. 27.; cég-
jegyzékszáma: 14 06 304251; adószáma: 25264858-1-14)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000002/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) Kapos-Natur Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (cégjegyzék-
száma: 14 06 306716; adószáma: 21560341-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Kapos-Natur Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i): 7400 Kaposvár, Roboz I. utca 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-

ságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145 Bu-
dapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000518/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Gelencsér Út-, Mélyépítõ és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság „felszámolás alatt”
(8638 Balatonlelle, Szt. Imre u. 14.; cégjegyzékszáma:
14 09 303780; adószáma: 11824198-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Gelencsér Út-, Mélyépítõ és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS

Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000046/13. 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) „FRÉDI” Építõipari és Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7472 Cserénfa,
Fõ utca 1/A; cégjegyzékszáma: 14 09 304028; adószáma:
11938428-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000433/19. 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) QUALIMEX Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8617 Kõrös-
hegy, Petõfi Sándor utca 29.; cégjegyzékszáma:
14 09 304177; adószáma: 12471377-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„TEAMEX for 2000” Fuvarozó, Kereskedelmi és Szol-

gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
„TEAMEX-2000” Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7255 Nagyberki, Dózsa György utca 10.
8693 Lengyeltóti, Petõfi utca 29.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000447/16. 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) „Siófoki Építõ Konzorcium” Építõ,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (8600 Siófok, Kele utca 116.; cégjegyzékszáma:
14 09 304351; adószáma: 12547490-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145 Bu-
dapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000094/6. 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) SPEED-HOME Építõipari, Kivite-
lezõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8651 Balatonszabadi, Széchenyi utca 9.; cégjegyzékszá-
ma: 14 09 305284; adószáma: 12981625-2-14) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000105/5. 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) Phonefix Mobiltelefon Kereskedel-
mi, Javító és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (7400 Kaposvár, Teleki utca 8.; cégjegyzékszáma:
14 09 306933; adószáma: 13760735-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cég-
jegyzékszáma: 01 09 681843.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000495/4. 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) TERE-TOMAS Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4551 Nyíregyháza-Oros,
Tiszafa u. 3.; cégjegyzékszáma: 15 06 085511; adószáma:
25688102-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„FÉNIKSZ-TRADE” Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Petrikovics u. 12.
4400 Nyíregyháza, Kert köz 9. 3. em. 15.
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
1.Fpk.15-08-000439/4. 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) DANOV Kereskedelmi és Szolgáltató Be-
téti Társaság (4400 Nyíregyháza, Tünde utca 18.; cégjegy-
zékszáma: 15 06 085888; adószáma: 25691410-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
EURO-TRANSLATOR Fordító és Szolgáltató Betéti

Társaság
Független Fordítók Irodája Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Ószõlõ u. 103. 8/48.
4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000152/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 9. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) „Alkatras” Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (4501 Kemecse, Táncsics u. 5.; cégjegy-
zékszáma: 15 06 087571; adószáma: 20707417-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

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.)

3308 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/23. szám



A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-000440/4. 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) SAZIDA-21N Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089436; adószáma:
21177703-2-15) 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.15-08-000497/4. 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) MAKHANKO NATALIA Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Tavasz u. 8.; cégjegyzékszáma: 15 06 089456; adószáma:
21179444-2-15) 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
1.Fpk.15-08-000478/4. 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) „DARABANT” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(4824 Szamosszeg, Gyöngyvirág u. 16.; cégjegyzékszá-
ma: 15 06 090100; adószáma: 21431214-2-15) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
„DARABANT” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság

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.15-08-000504/4. 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) TOPTRANSVILL Ipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4644 Mándok,
Ságvári u. 69.; cégjegyzékszáma: 15 06 090591; adószá-
ma: 21483967-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta 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
1.Fpk.15-08-000477/4. 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) VLAGISZLAVA Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (4600 Kis-
várda, Litki út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090714; adó-
száma: 21498552-2-15) adós fizetésképtelenségét megálla-
pította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VLAGISZLAVA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi

Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-000441/4. 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) ARKADIJA Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (4495 Döge, Szõlõskert út 57.; cégjegy-
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zékszáma: 15 06 091983; adószáma: 21815483-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

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
17.Fpk.15-08-000526/4. 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) KÁDÁR ÓRA SZERVIZ Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Petõfi tér 1. 1. em. 15.; cégjegyzékszáma: 15 06 092042;
adószáma: 21821732-1-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Hajdú u. 54.
4400 Nyíregyháza, Ér út 9.
4400 Nyíregyháza, Bethlen G. utca 6. fszt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1054 Buda-
pest, Honvéd u. 8. I. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 10
044406. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza,
Kórház u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000997/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „ALBA-HÁGÓ” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Árpád
u. 38. 1. em. 8.; cégjegyzékszáma: 15 06 092075; adószá-
ma: 21827415-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4244 Újfehértó, Széchenyi u. 160.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekteté-

si és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-000468/4. 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) NURTAGAN-TRADE Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(4400 Nyíregyháza, Északi krt. 12. 4. em. 16.; cégjegyzék-
száma: 15 06 092231; adószáma: 21854794-2-15) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NURTAGAN-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi

Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000550/5. 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) GR-ADMIRATION Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4625 Záhony, Ifjúság
utca 4/C fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 15 06 092262; adószá-
ma: 21860287-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000558/4. 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) FERRO-FLÓRA Termelõ és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4450 Tiszalök,
Kazinczy Ferenc u. l5.; cégjegyzékszáma: 15 09 065462;
adószáma: 11758264-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TERRA-FLORA Termelõ és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Kárpátalja út 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkeze-

lõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzék-
száma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000506/5. 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) MEGARON WEST Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (4400 Nyíregyháza, Luther utca 5.; cégjegyzékszáma:
15 09 066595; adószáma: 12552511-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Bercsényi u. 4.
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. l2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Könyvvizs-

gáló és Gazdasági Szakértõ Kft., 4400 Nyíregyháza, Vas-
vári P. u. 3., cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-000479/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „SALA-CAR” Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400
Nyíregyháza, Szalag u. 7. 1. em. 6.; cégjegyzékszáma:
15 09 067367; adószáma: 12774838-2-15) adós fizetés-
képtelenségét 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
8.Fpk.15-08-000141/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZABOLCS TÜZÉP Építõipari

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4561
Baktalórántháza, Zrínyi I. u. 6/B; cégjegyzékszáma:
15 09 068443; adószáma: 13065607-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekteté-
si és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000999/14. 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) PROYACHT Yachtépítõ Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (4450 Tiszalök, Külsõ ipar-
telep 1.; cégjegyzékszáma: 15 09 070858; adószáma:
13776156-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekteté-
si és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000503/4. 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) EXTAR Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza,
Fazekas János tér 5.; cégjegyzékszáma: 15 09 070902;
adószáma: 13531766-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1172 Budapest, Gyöngytyúk u. 29.
Nem bejegyzett székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 5.
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.)
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000180/4. 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) AKÁCFA Ipari Kereskedelmi Szol-
gáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (5001 Szol-
nok, József A. u. 34; cégjegyzékszáma: 16 06 001787;
adószáma: 26012001-2-16) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AKÁCFA Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000122/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KISBUNDA Népi Iparmûvészeti
Termékelõállító, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (5300 Karcag, Kátai G.
u. 32.; cégjegyzékszáma: 16 06 005320; adószáma:
26065690-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
KISBUNDA Népi Iparmûvészeti Termékelõállító,

Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5300 Karcag, Kertész J. u. 3. II. lh. III/11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000140/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HOLNAP 2000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (5051 Zagyvarékas, Alkot-
mány u. 20/3.; cégjegyzékszáma: 16 06 006580; adószá-
ma: 20385464-2-16) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

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.16-08-000133/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 5. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) Lakatos és Társa Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (5000 Szolnok, Halom út 5.; cég-
jegyzékszáma: 16 06 006630; adószáma: 20539539-2-16)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyon-
kezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4., cégjegyzékszáma: 01 09 695300.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000130/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ICCE-2000 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (5008 Szolnok, Gorkij u. 36.
fszt. 5.; cégjegyzékszáma: 16 06 007050; adószáma:
20709770-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):

ICCE-2000 Vendéglátó Betéti Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000067/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TÜCSÖK 2002 Kereskedelmi Beté-
ti Társaság (5340 Kunhegyes, Magyar u. 1.; cégjegyzék-
száma: 16 06 008548; adószáma: 21538892-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyon-
kezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4., cégjegyzékszáma: 01 09 695300.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000127/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HA-MA-2003 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (5200 Törökszentmiklós,
Munkácsy u. 35.; cégjegyzékszáma: 16 06 009048; adó-
száma: 21891687-2-16) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-
moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000066/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TIVADAR ÉS TÁRSA Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (5300 Karcag,
Rózsa u. 10.; cégjegyzékszáma: 16 06 009114; adószáma:
21915868-2-16) 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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000092/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HUNAROMA 2005 Aromagyártó
Betéti Társaság (5244 Tiszaszõlõs, Szarvas Sándor
utca 32–40.; cégjegyzékszáma: 16 06 009625; adószáma:
22202956-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkeze-
lõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzék-
száma: 01 09 666223.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000135/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Gold Garden Termelõ Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (5430 Tiszaföldvár,
Ószõlõ, Fõ út 2.; cégjegyzékszáma: 16 06 009672; adószá-
ma: 22221403-2-16) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5430 Tiszaföldvár, Malom út 34.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING

Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000072/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 6. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) ELER 2006 Kereskedelmi Betéti Tár-
saság (5000 Szolnok, Aranyi Sándor út 16. 5. em. 22.; cég-
jegyzékszáma: 16 06 009839; adószáma: 22282927-2-16)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Aranyi S. u. 12. 9. em. 37.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyon-

kezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4., cégjegyzékszáma: 01 09 695300.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000118/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZÕKE FÉM Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (5420 Túrkeve, Turkeddi u. 1.; cégjegyzék-
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száma: 16 09 007199; adószáma: 12998724-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZÕKE FÉM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000123/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DITEC-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató KFT. (5440 Kunszentmárton, Széchenyi ltp.
5/2. ép. 1. em. 2.; cégjegyzékszáma: 16 09 007384; adó-
száma: 13074090-2-16) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

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.16-08-000186/4. 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) EUROPA FITNESS 2003. Szabad-
idõs és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (5000 Szolnok, Thököly u. 81.; cég-
jegyzékszáma: 16 09 007621; adószáma: 13182465-2-16)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
EUROPA FITNESS 2003. Szabadidõs és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
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.16-08-000187/4. 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) Alfa-Truck Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (5094 Tiszajenõ, Szolnoki út 5.; cégjegyzékszáma:
16 09 007749; adószáma: 12978458-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Alfa-Truck Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6060 Tiszakécske, Kerekdombi dûlõ 145.
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.16-08-000094/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MAS ELECTRONIC Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (5121 Jászjákóhalma, József
A. u. 81.; cégjegyzékszáma: 16 09 008200; adószáma:
13445504-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000115/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KISS ÉS TÁRSA Építõipari Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (5055 Jászladány, Vendel
út 24.; cégjegyzékszáma: 16 09 008235; adószáma:
13460710-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
POMÁZI Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5055 Jászladány, Béke u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-

rec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanácsadó
Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzékszá-
ma: 01 09 077793.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000386/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Kun-Invest Ingatlanhasznosító és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5321 Kun-
madaras, Repülõtér 03.; cégjegyzékszáma: 16 09 008296;
adószáma: 13489621-2-16) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazin-
czy út 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000137/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SHUNAD YU Nemzetközi Kereske-
delmi Kft. (5200 Törökszentmiklós, Szakállas telep 9.; cég-
jegyzékszáma: 16 09 009536; adószáma: 13544720-2-16)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1083 Budapest, Losonci tér 7. 8. em. 28.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS

Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000282/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) K + K 5000 Vendéglátóipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7144 Decs,
Öreg u. 25.; cégjegyzékszáma: 17 06 004773; adószáma:
20766283-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7130 Tolna, Szekszárdi u. 6.
7132 Bogyiszló, Kossuth u. 97.
7100 Szekszárd, Patak u. 32.
7100 Szekszárd, Árpád u. 48.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-

ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000269/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ORSOLYA Fakitermelõ, Építõ-
ipari Kereskedelmi Betéti Társaság (7044 Nagydorog,
Jókai u. 30.; cégjegyzékszáma: 17 06 005763; adószáma:
21780635-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ORSOLYA Fakitermelõ, Építõipari Kereskedelmi Be-

téti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7044 Nagydorog, Jókai u. 30.
Nem bejegyzett székhelye(i):
6221 Akasztó, Jászberényi út 41.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS

Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi ki-
rendeltség címe: 7601 Pécs, Pf. 378.)

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000249/18. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NANO PLUSZ Építõipari Szolgál-
tató és Kereskedelmi Betéti Társaság (7044 Nagydorog,
Kossuth u. 104.; cégjegyzékszáma: 17 06 005906; adószá-
ma: 21892468-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Gamix-Bont Építõipari Szolgáltató és Kereskedelmi

Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-08-000025/6. 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) FERRO-KORR Építõ, Gyártó, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (7213 Szakcs, Toldi utca 21.; cégjegyzékszáma:
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17 09 005987; adószáma: 13501611-2-17) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8651 Balatonszabadi, Jókai utca 29.
Jogelõd(ök):
FERRO-KORR Építõ, Gyártó, Kereskedelmi és Szol-

gáltató Közkereseti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazin-
czy u. 24–25., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000027/6. 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) Õrségi Harangláb Ipari-Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9937 Pankasz, Kossuth L. u. 53.; cégjegyzékszáma:
18 09 104668; adószáma: 12626993-2-18) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9937 Pankasz, Petõfi S. utca 9. A ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyonér-

tékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft., 9700
Szombathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09
000366.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000464/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „Székely és Társa” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8100 Várpalota, Sörház
utca 43.; cégjegyzékszáma: 19 06 506577; adószáma:
21198135-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000459/10. 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) VIADUKT-VÉD Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8200 Veszprém, Házgyári
út 5–7.; cégjegyzékszáma: 19 06 508614; adószáma:
22367756-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazda-
ság-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest, Ró-
zsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000467/9. 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) REVIA Kereskedelmi és Szolgálta-
tó Korlátolt Felelõsségû Társaság (8451 Ajka-Padrag-
kút, Virágos utca 12.; cégjegyzékszáma: 19 09 505786;
adószáma: 12618185-2-19) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8312 Balatonederics, Kossuth utca 174.
8411 Veszprém-Kádárta, Vasút utca 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000299/16. 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) „SUCCES 2004” Ingatlanforgal-
mazó, Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (8230 Balatonfüred, Zsigmond
utca 1.; cégjegyzékszáma: 19 09 507448; adószáma:
13232993-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
8230 Balatonfüred, Deák F. utca 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. 1581 Budapest, Pf. 108., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041640.
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A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000040/9. 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) G. A. S. NORD Vállalkozói és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8200 Veszp-
rém, Almádi utca 26.; cégjegyzékszáma: 19 09 507653;
adószáma: 13296441-2-19) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000046/7. 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) PARKWEST Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8448
Ajka-Bakonygyepes, Fecske utca 4.; cégjegyzékszáma:
19 09 508503; adószáma: 13595582-2-19) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8400 Ajka, Juhar sor 30.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000013/9. 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) CLUB ALIGA Vagyonkezelõ Zárt-
körûen Mûködõ Részvénytársaság (8171 Balatonvilá-
gos, Aligai út 1.; cégjegyzékszáma: 19 10 500168; adószá-
ma: 12145407-2-19) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Egészségbiztosítási Önkormányzat Vagyonkezelõ Rt.
CLUB ALIGA Vagyonkezelõ Részvénytársaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Hotel Club Aliga Részvénytársaság
Elõzõ székhelye(i):
1139 Budapest, Váci út 73/A
8171 Balatonaliga, Aligai út 1.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-08-020149/3. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KUNICS és Társa Építõipari Ke-
reskedelmi és Vendéglátó Betéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (8861 Szepetnek, Forrás u. 2.; cégjegyzék-
száma: 20 06 032120; adószáma: 27664845-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FORRÁS PLUSZ Építõipari Kereskedelmi és Vendég-

látó Betéti Társaság
KUNICS és Társa Építõipari Kereskedelmi és Vendég-

látó Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági

Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-08-020130/3. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Farkas és T. Társa Vendéglátóipari
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (8360 Keszthely,
Vásártér u. 8/C IV. em.; cégjegyzékszáma: 20 06 034277;
adószáma: 27689501-2-20) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Farkas és T. Társa Vendéglátóipari Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági

Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-08-020131/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 6. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) HAR-SCH Épületkarbantartó Kereske-
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delmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 50.; cégjegyzék-
száma: 20 06 037621; adószáma: 21525120-1-20) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HAR-SCH Épületkarbantartó Kereskedelmi és Szolgál-

tató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazdasá-

gi-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest, Ró-
zsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191. (A helyi kiren-
deltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 4.)

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-08-020161/3. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 6. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) PED-BIZ Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (8800 Nagykani-
zsa, Király utca 9–11.; cégjegyzékszáma: 20 06 038070;
adószáma: 21896187-1-20) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PED-BIZ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági

Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020402/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Alizol Vendéglátóipari és Szolgál-
tató Betéti Társaság (8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 6.
4. em. 29.; cégjegyzékszáma: 20 06 038115; adószáma:
21912827-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-
ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020087/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) AN-ZA-DUR Szolgáltató és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900 Zala-
egerszeg, Átalszegett út 21/C 1. em. 4.; cégjegyzékszáma:
20 09 065009; adószáma: 12670349-2-20) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Átalszegett u. 21. C lház. 1. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István körút 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020067/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NITO CUKRÁSZDA Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8380
Hévíz, Széchenyi u. 2.; cégjegyzékszáma: 20 09 066662;
adószáma: 13426411-2-20) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020348/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LÁTÓ DUÓ Vagyonvédelmi Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (8800 Nagykanizsa, Berzsenyi
D. utca 14/B 4. em. 27.; cégjegyzékszáma: 20 09 067464;
adószáma: 13808956-2-20) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazdasá-
gi-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest, Ró-
zsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191. (A helyi kiren-
deltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 4.)
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A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020355/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Highway Hungary Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900
Zalaegerszeg, Zala u. 2/C 2. em. 3.; cégjegyzékszáma:
20 09 067853; adószáma: 13894898-2-20) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1055 Budapest, Szent István krt. 11.
Jogelõd(ök):
ASIX Kereskedelmi, Ingatlanhasznosítási és Szolgál-

tató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

Az ADVOCAT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Cg.:
[01 09 883587]; 1042 Budapest, Árpád út 57–59.) mint a
Victória 90 Export Építõipari és Vállalkozási Kft.
„f. a.” (Cg.: [05 09 013724]; 3432 Emõd, Geleji u. 52.) ki-
jelölt felszámolója

nyilvánosan pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság alábbi va-
gyontárgyait:

– Emõd, belterület, 567/3. hrsz.-ú, 553 m2 térmértékû,
természetben: Emõd, Szilfa u. 16–3. sz. alatti ingatlan,
500 000 Ft.

– Magyarhertelend, belterület, beépítetlen terület,
128/5. hrsz.-ú (400 m2) és 128/6. hrsz.-ú (4292 m2) ingatla-
nok, 1 000 000 Ft.

Irányár összesen: 1 500 000 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. A több ajánlati tételt tartalmazó pályázat
elõnyt élvez.

Pályázatokat a felszámoló postacímére (3526 Miskolc,
Hatvanötösök útja 1. fszt. 2.), vagy személyesen az AD-
VOCAT Kft., 3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 1. fszt.

2. sz. alatti irodájában kell benyújtani a Cégközlönyben
való közzétételtõl (2008. május 29.) számított 15. nap
12 óráig. A pályázati borítékra kérjük ráírni a ,,Victória
90 Kft. f. a. pályázat” jeligét. A pályázat bontására a pályá-
zati határidõ lejáratát követõen 15 napon belül közjegyzõ
jelenlétében kerül sor. A pályázat elbírálása és a pályázók
értesítése a pályázat bontását követõ 15 napon belül törté-
nik meg.

A pályázaton az vehet részt:
– aki a „Victória 90 Kft. f. a. pályázat bánatpénz” köz-

leménnyel a becsérték 10%-ának megfelelõ bánatpénzt a
felszámoló 11734004-20406415 számú OTP Bank
Nyrt.-nél vezetett számlára, a banki átutalási napokat is fi-
gyelembe véve befizette úgy, hogy az legkésõbb a pályá-
zati határidõ lejártakor minden kétséget kizáróan igazolva
legyen, vagy személyesen a társaság házipénztárába, a fel-
számoló irodájában (3526 Miskolc, Hatvanötösök 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, vagy a felszámo-
lás folyamatainak változása tükrében, megfelelõ ajánlat
hiányában bármelyik szakaszában a teljes, vagy az egyes
vagyontárgyak tekintetében eredménytelennek nyilvánít-
sa és lezárja. Ezen jogcímen sem az eladóval, sem a pályá-
zatot kiíró felszámolóval szemben semmilyen jogcímen
igény nem érvényesíthetõ.

A HELP Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
(cégjegyzékszáma: [18 09 000505]; 9700 Szombathely,
Kiskar u. 1.) mint a FOOD AND PACK Termelési, Ke-
reskedelmi és Mûszaki Tanácsadó Kft. „f. a.” (cégjegy-
zékszáma: [18 09 106800]; 9700 Szombathely, Szent Fló-
rián krt. 2.; adószáma: [10621693-2-18]), Vas Megyei Bí-
róság 5. Fpk. 18-06-000082/4. számú végzésével kijelölt
felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ, becsehelyi 0201. hrsz.-ú, külterületen
lévõ, kivett mûvelési ágú, szarvasmarhatelep elnevezésû,
29 527 m2 nagyságú ingatlant és a rajta lévõ három darab,
egyenként 300 férõhelyes, összesen 900 férõhelyes, szar-
vasmarhatartásra, illetve -hizlalásra alkalmas istállókat és
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a szarvasmarhatelep mûködését biztosító kiszolgáló léte-
sítményeket.

Irányár: 80 000 000 Ft + áfa (nyolcvanmillió forint +
áfa).

Bánatpénz: 10 000 000 Ft (tízmillió forint).

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos
címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói iga-
zolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánat-
pénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást.

A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befi-
zetése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig
a felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszám-
lára.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

Az értékesítésre kerülõ ingatlanért és annak egyes ré-
szeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azo-
kat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi
meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos
vagyonátruházási illeték, vagy valamennyi más költség a
pályázót (vevõt) terheli, továbbá az esetleg késõbb felme-
rülõ és az adásvétel idõpontjában nem ismert környezeti
terhet is a vevõ viseli.

A teljes vételár kiegyenlítése az egyes adásvételi szer-
zõdések létrejöttének és a birtokbalépésnek is elõfeltétele.

A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fizeté-
si mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjele-
néstõl (2008. május 29.) számított 30. napon, délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen, vagy postai úton
benyújtani a felszámoló irodájába: 9700 Szombathely,
Kiskar u. 1. (postacím: HELP Kft., 9700 Szombathely,
Pf. 67), vagy a zalaegerszegi irodájába: 8900 Zalaeger-
szeg, Békeligeti u. 1. (postacím: HELP Kft., 8901 Zala-
egerszeg, Pf. 19).

A zárt borítékra kérjük ráírni: ,,FOOD AND PACK Kft.
f. a. Pályázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló
felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlá-
sára irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határ-
idejéig írásban jelententsék be.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlatte-
võk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõ-
en a résztvevõkkel a felszámolóbiztos ismerteti.

Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszá-
molóbiztostól, a 06 (92) 510-466, 06 (92) 321-236-os tele-
fonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

A HELP Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
(cégjegyzékszáma: [18 09 000505]; 9700 Szombat-
hely, Kiskar u. 1.) mint a LUKATEX Textil, Festõipari
és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[18 09 104271]; 9724 Lukácsháza, Gépállomás u. 1.; adó-
száma: [12461488-2-18]) a Vas Megyei Bíróság Fpk.
181/2006/5. számú végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ Lukácsháza belterület, 46/3. hrsz.-ú, ki-
vett mûvelési ágú, 12 159 m2 nagyságú ipartelepet.

Irányár: 86 000 000 Ft + áfa (nyolcvanhatmillió forint +
áfa).

Bánatpénz: 8 000 000 Ft (nyolcmillió forint).
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos

címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói iga-
zolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánat-
pénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást és a
pályázatban megjelölt (beígért) bruttó vételár (nettó ár Ft +
áfa) és a bánatpénz különbözetére vonatkozó banki fede-
zetigazolást.

A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befi-
zetése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig, a
felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszám-
lára.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

Az értékesítésre kerülõ ingatlanért és azok egyes részei-
ért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a
pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg
azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos va-
gyonátruházási illeték, vagy valamennyi más költség a pá-
lyázót (vevõt) terheli, továbbá az ingatlanoknál esetleg ké-
sõbb felmerülõ és az adásvétel idõpontjában nem ismert
környezeti terhet is a vevõ viseli.

A teljes vételár kiegyenlítése az egyes adásvételi szer-
zõdések létrejöttének és a birtokbalépésnek is elõfeltétele.

A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fizeté-
si mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjele-
néstõl (2008. május 29.) számított 30. napon, délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen, vagy postai úton
benyújtani a felszámoló szombathelyi irodájába: 9700
Szombathely, Kiskar u. 1. (postacím: HELP Kft., 9700
Szombathely, Pf. 67), vagy a zalaegerszegi irodájába:
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8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. (postacím: HELP Kft.,
8901 Zalaegerszeg, Pf. 19).

A zárt borítékra kérjük ráírni: „Lukatex Kft. f. a. Pá-
lyázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az aján-
lattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül
sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését meg-
elõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszá-
molóbiztostól, a 06 (92) 510-466 és a 06 (92) 321-236-os
telefonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

A HELP Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
(cégjegyzékszáma: [18 09 000505]; 9700 Szombat-
hely, Kiskar u. 1.) mint a GFP Mezõgépgyár Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[18 09 103854]; 9970 Szentgotthárd, Ipari park, Füzesi
út 15/B) a Vas Megyei Bíróság Fpk. 104/2003/22. számú
végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ, a

Szentgotthárd, Ipari park, Füzesi u. 15/B alatti üzem-
csarnokban mûködött és lebontott (leszerelt), OBTUS
gyártmányú festõberendezést és tartozékait.

Irányár: 50 000 000 Ft (ötvenmillió forint).
Bánatpénz: 6 000 000 Ft (hatmillió forint).
(Az irányár és a bánatpénz bruttó összegek, az általános

forgalmi adót is tartalmazzák.)
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos

címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói iga-
zolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánat-
pénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást és a
pályázatban megjelölt (beígért) bruttó vételár (nettó ár Ft +
áfa) és a bánatpénz különbözetére vonatkozó banki fede-
zetigazolást.

A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befi-
zetése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig, a
felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszám-
lára.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakért, illetve annak
egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vál-
lal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapot-
ban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kap-
csolatos vagyonátruházási illeték, vagy valamennyi más
költség a pályázót (vevõt) terheli.

A teljes vételár kiegyenlítése az egyes adásvételi szer-
zõdések létrejöttének és a birtokbalépésnek is elõfeltétele.

A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fizeté-
si mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjele-
néstõl (2008. május 29.) számított 30. napon, délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen, vagy postai úton
benyújtani 9700 Szombathely, Kiskar u. 1. (postacím:
HELP Kft., 9700 Szombathely, Pf. 67), vagy a zalaeger-
szegi irodájába: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. (pos-
tacím: HELP Kft., 8901 Zalaegerszeg, Pf. 19).

A zárt borítékra kérjük ráírni: „GFP Mezõgépgyár Kft.
f. a. Pályázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az aján-
lattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül
sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését meg-
elõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszá-
molóbiztostól, a 06 (92) 510-466 és a 06 (92) 321-236-os
telefonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

A CONCORDAT Felszámoló Kft. (Cg.: [01 09 562281];
1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.) mint az NYP Ter-
melõ és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: [10 09 026134];
3346 Bélapátfalva, IV. Béla út 1.; adószám:
[11892182-2-10]) Heves Megyei Bíróság 3. Fpk.
10-07-000005/7. számú végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ, a bélapátfalvai 1008. hrsz.-ú, 1770 m2

nagyságú, kivett mûvelési ágú ipartelepet; az 1009.
hrsz.-ú, 1625 m2 nagyságú, kivett mûvelési ágú telephely
1/3 tulajdoni hányadát; az 1011. hrsz.-ú, 1432 m2 nagysá-
gú, kivett mûvelési ágú ipartelepet; az 1012. hrsz.-ú,
1,0117 ha nagyságú, kivett mûvelési ágú telephely és épü-
letek 7/10 tulajdoni hányadát és az 1013. hrsz.-ú, 1296 m2

nagyságú, kivett mûvelési ágú ipartelepet a hozzájuk tarto-
zó fedett tároló színekkel, szárítókamrákkal és egyéb gé-
pekkel, berendezésekkel együttesen.
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Irányár: 40 000 000 Ft + áfa (negyvenmillió forint +
áfa).

Bánatpénz: 4 000 000 Ft (négymillió forint).
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos

címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói iga-
zolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánat-
pénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást, a
pályázatban megjelölt (beígért) bruttó vételár (nettó ár Ft +
áfa) és a bánatpénz különbözetére vonatkozó banki fede-
zetigazolást.

A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befi-
zetése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig a
felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszám-
lára.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

Az értékesítésre kerülõ ingatlanokért, ingóságokért és
azok egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot
nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált
állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásá-
val kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy vala-
mennyi más költség a pályázót (vevõt) terheli, továbbá az
esetlegesen felmerülõ környezeti terhet (az adásvétel idõ-
pontjában nem ismertet is) a vevõ viseli.

A vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés létrejöt-
tének és a birtokbalépésnek is elõfeltétele.

A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és a fize-
tési mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjele-
néstõl (2008. május 29.) számított 30. napon, délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen, vagy postai úton
benyújtani a felszámoló irodájába: CONCORDAT Felszá-
moló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.

A zárt borítékra kérjük ráírni: ,,NYP Kft. f. a. Pályázat”.
A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ

lejárta után számított 15 munkanapon belül megtörténik.
A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,

hogy a törvény szerinti elõvásárlási jogukkal csak a pályá-
zat keretén és feltételein belül élhetnek.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén (áraján-
lat tekintetében legfeljebb 10%-kal eltérõ) ajánlattevõk
között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek feltéte-
leit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõk-
kel a felszámoló ismerteti.

Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszá-
molóbiztostól a 06 (92) 510-466, 06 (1) 202-2208-as tele-
fonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

A CONCORDAT Felszámoló Kft. (Cg.: [01 09 562281];
1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.) mint a
TISZA-BAU Általános Építõipari Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 460393]; 1064 Budapest, Izabella u. 85.) a Fõvárosi
Bíróság 4. Fpk. 01-99-002485/6. számú végzésével kije-
lölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ:

a) Budapest II. kerület, Szabadság u. 32. szám alatti tár-
sasház B épülete alatti, szabad pinceszintû, 17,10 m2 ala-
pú, 6. sz. szgk. tárolót (54560/1/A/11. hrsz.).

Becsült érték: 3 400 000 Ft + áfa (hárommillió-négy-
százezer forint + áfa).

Bánatpénz: 400 000 Ft (négyszázezer forint).
b) Budapest II. kerület, Szabadság u. 32. szám alatti tár-

sasház C épülete alatti, szabad pinceszintû, 15,10 m2 ala-
pú, 5. sz. szgk. tárolót (54560/1/A/20. hrsz.).

Becsült érték: 3 000 000 Ft + áfa (hárommillió forint +
áfa).

Bánatpénz: 340 000 Ft (háromszáznegyvenezer forint).
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos

címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói iga-
zolvány másolatát, gazdasági társaságnál cégkivonatot, il-
letve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát, sta-
tisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánat-
pénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást és a
pályázatban megjelölt (beígért) bruttó vételár (nettó ár Ft +
áfa) és a bánatpénz különbözetére vonatkozó banki fede-
zetigazolást.

A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befi-
zetése legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig, a
felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszámlá-
ra, vagy pénztárba.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

Az értékesítésre kerülõ ingatlanokért és azok egyes ré-
szeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azo-
kat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi
meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos
vagyonátruházási illeték, vagy valamennyi más költség a
pályázót (vevõt) terheli, továbbá az esetlegesen felmerülõ
környezeti terhet (az adásvétel idõpontjában nem ismertet
is) a vevõ viseli.

A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének és a birtokba lépésnek is elõfeltétele.

A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és a fize-
tési mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjele-
néstõl (2008. május 29.) számított 15. napon, délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen, vagy postai úton
benyújtani a felszámoló budapesti irodájába: 1015 Buda-
pest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.
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A zárt borítékra kérjük ráírni: ,,TISZA-BAU Kft. f. a.
Pályázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló értesíti az esetlegesen elõvásárlásra jogo-
sultakat, hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályá-
zaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlatte-
võk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõ-
zõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszá-
molóbiztosnál a 06 (1) 202-2208-as és a 06 (92)
510-466-os telefonszámokon [fax: 06 (92) 510-426].

A PECUNIAAGORA Kereskedelmi Szolgáltató és Ta-
nácsadó Zrt. (Cg.: [20 10 040179]; 8900 Zalaegerszeg,
Békeligeti u. 1.) mint a Hidroterra Környezet- Talaj és
Vízvédelmi Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [20 09 060728];
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 12. IV. em.), Zala Me-
gyei Bíróság 1. Fpk. 20-05-020189/11. számú végzésével
kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a Hidroterra Kft. „f. a.” tulajdo-
nát képezõ Zalaszentmihály, Arany János u. 2. szám alatti,
541/1. hrsz.-ú, 1,6296 ha területû gazdasági épület és ud-
var megnevezésû ingatlant.

Irányár: 10 000 000 Ft + áfa (tízmillió forint + áfa).
Bánatpénz: 500 000 Ft (ötszázezer forint).
A pályázónak (vevõnek) a bruttó vételár (nettó ár Ft +

áfa) megfizetése mellett a vevõnek szerzõdéses formában át
kell vállalnia a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség 9333/12/2005. és
4993-1/2/2006. számú határozataiban elõírt részleges kör-
nyezeti állapotvizsgálathoz, a Vidra Környezetgazdáko-
dási Kft. (9025 Gyõr, Bálint M. u. 100.) által készített költ-
ségbecslés szerinti környezeti terheket is.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos
címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói iga-
zolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánat-
pénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást és a
pályázatban megjelölt (beígért) bruttó vételár (nettó ár Ft +
áfa) és a bánatpénz különbözetére vonatkozó banki fede-
zetigazolást.

A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befi-
zetése legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig, a

felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszám-
lára.

A bánatpénz befizetését bizonyító banki bizonylat má-
solatát és a bánatpénz számlára történt beérkezésére vonat-
kozó banki igazolást a pályázathoz mellékelni kell.

A pályázónak (vevõnek) a bruttó vételár (nettó ár Ft +
áfa) megfizetése mellett szerzõdéses formában át kell vál-
lalnia az adásvételi szerzõdés megkötésével együtt az el-
adótól az ingatlanhoz fûzõdõ esetleges, jelenleg nem is-
mert környezeti terheket is.

A területen 3600 tonna mésziszap tárolása történik, an-
nak késõbbi elszállításához a pályázónak hozzá kell járul-
nia.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

A vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés létrejöt-
tének és a birtokbalépésnek is elõfeltétele.

Az értékesítésre kerülõ ingatlanért (ingatlanokért) és
annak egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot
nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált
állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásá-
val kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy vala-
mennyi más költség a pályázót (vevõt) terheli, továbbá az
esetleg késõbb felmerülõ (megismerendõ) és az adásvétel
idõpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevõ viseli.

A pályázatokat legkésõbb az ajánlott vételár és a fizetési
mód megjelölésével a Cégközlönyben való megjelenéstõl
(2008. május 29.) számított 15. napon, délelõtt 10 óráig
kérjük írásban, személyesen, vagy postai úton benyújtani a
felszámoló irodájába: PECUNIAAGORA Kereskedelmi
Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 8900 Zalaegerszeg, Béke-
ligeti u. 1. (postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 19).

A zárt borítékra kérjük ráírni: ,,Hidroterra Kft. f. a. Pá-
lyázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 10 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy a törvény szerinti elõvásárlási jogukkal csak a pályá-
zat keretén és feltételein belül élhetnek.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlatte-
võk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõ-
en a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszá-
molóbiztostól, a 06 (92) 510-466, 06 (92) 321-236-os tele-
fonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em.)
mint a Halas Holding Ingatlanforgalmazó és Kivite-
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lezõ Kft. „f. a.” (Cg.: [11 09 012228]; 2800 Tatabánya,
Elõd vezér út 7/A) Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ alábbi ingatlant:

Ingatlanmegnevezés: Nyúl, belterület 246/2. helyrajzi
számú ingatlan.

Az ingatlan ára: 33 680 000 Ft.
Bánatpénz: 3 400 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése a felszá-

moló HVB Bank Rt.-nél vezetett 10900035-00000002-
96040018 számú bankszámlájára történhet, legkésõbb a
pályázat benyújtásának határidejéig.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.

A pályázati ajánlatot magyar nyelven kettõs, zárt borí-
tékban, „Halas Holding Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelö-
léssel a felszámoló irodájában kell átadni, vagy postai úton
eljuttatni az 1055 Budapest, Szent István krt. 1. sz. alatti
címre, jelen közlemény Cégközlönyben való megjelenését
(2008. május 29.) követõ 15. napján, legkésõbb 12 óráig.

A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy ezen szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett –
a pályázat beadási határidejéig írásban adják le.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét,
lakhelyét, székhelyét, a megajánlott bruttó és nettó vétel-
árat, a vállalt fizetési feltételeket, a vételár fedezetének
igazolását.

A pályázatok bontására a benyújtási határidõt követõ
nyolc munkanapon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül
sor. Az ajánlatokat a felszámoló a bontást követõ nyolc
munkanapon belül elbírálja, döntésérõl írásban értesíti a
pályázókat.

A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága
és a fizetési feltételek alapján bírálja el.

A felszámoló fenntartja a jogát, hogy megfelelõ, azonos
értékû ajánlatot benyújtó ajánlattevõk között ártárgyalást
tartson.

A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének és a birtokbaadásnak is elõfeltétele. A vétel-
árat a szerzõdéskötéstõl számított 30 napon belül egy
összegben, átutalással, vagy a szerzõdéskötéskor kész-
pénzben kell megfizetni.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad Szûcs
Tímea felszámolóbiztos, a 06 (20) 922-3396-os telefon-
számon.

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mû-
ködõ Részvénytársaság (cégjegyzékszám: [01 10 044074];
székhely: 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. 7–8.; korábbi
székhely; 7621 Pécs, Mátyás király u. 21.; levelezési cím:
7601 Pécs, Pf. 378) a Monopoly’S Kereskedelmi, Ven-
déglátó, Szolgáltató és Ügynöki Korlátolt Felelõsségû
Társaság „f. a.” (Cg.: [11 09 011715]; 2500 Eszter-
gom, Madách u. 3.; adószáma: [10976993-2-11])
Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 3. Fpk.
11-06-070262/5. számú jogerõs végzésével kijelölt felszá-
molója nyilvános

pályázati felhívás

útján kívánja értékesíteni az adós gazdálkodó szervezet tu-
lajdonát képezõ alábbi vagyonelemeket:

1. a Pannon Lúd Mezõgazdasági és Szolgáltató
Kft.-ben (Cg.: [04 09 003431]) lévõ 1 610 000 Ft (egymil-
lió-hatszáztízezer forint) névértékû üzletrésze,

2. a Szentkirályszabadja
– zártkert 999/2. hrsz. alatt felvett, 1025 m2 alapterüle-

tû kivett hétvégi ház és udvar,
– valamint zártkert 999/1. hrsz. alatt felvett 1262 m2

kert megjelölésû ingatlanokat, együttesen.
Ingatlanok együttes bruttó irányára: 15 000 000 Ft (ti-

zenötmillió forint).
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket a VECTIGALIS Zrt.,
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 13., illetve 8901 Zalaeger-
szeg, Pf. 235 címekre kér, „Monopoly’S Kft. f. a. VÉTELI
AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt borítékban, személyesen
vagy postai úton eljuttatni.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, cí-
mét, az azonosítására alkalmas további adatokat, az aján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatko-
zatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a
vételár fedezetének igazolását; vállalkozás, illetve társa-
ság ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, székhelyét, az
azonosítására alkalmas további adatokat, hatályos cégki-
vonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k)
aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötött-
ség vállalásáról, valamint a vételár fedezetének igazolását.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. má-
jus 29.) számított 15. nap 12 óra.
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Az értékesítéssel kapcsolatos további információ a fel-
számoló szervezet munkatársától, Péter Márta igazgatótól
a 06 (30) 946-5537-es telefonszámon kérhetõ.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 8 napon belül a felszámoló az ajánla-
tokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv ké-
szül, melyet adós bármely hitelezõje megtekinthet.

Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvá-
níthatja és új pályázatot írhat ki.

Megfelelõ pályázatok esetén az ajánlattevõk között
nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek fel-
tételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztve-
võkkel a felszámoló ismerteti.

Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló
felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlá-
sára irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határ-
idejéig írásban jelentsék be.

A BROSS Válságkezelõ Kft. (Cg.: [01 09 666223]; szék-
hely: 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A; levelezési cím: 1276
Budapest, Pf. 77) mint a SZITA-CITY Filmnyomó,
Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 568397]; székhely; 1142 Budapest, Királyhida
u. 19.) felszámolója nyilvános

pályázati felhívás

útján értékesíti a SZITA-CITY Kft. „f. a.” beszámolójában
szereplõ, magánszeméllyel szembeni 36 987 000 Ft össze-
gû, valamint jogi személyekkel szembeni, el nem ismert
6 823 000 Ft összegû követelését.

Irányár: 10 000 000 Ft.
A követelésekre együtt és külön-külön is tehetõ ajánlat.
A követelésekkel kapcsolatosan felvilágosítást ad

Csorba Istvánné felszámolóbiztos a 212-0992-es telefon-
számon, munkanapokon 9–12 óra között.

A pályázaton természetes és jogi személyek, jogi sze-
mélyiség nélküli társaságok vehetnek részt.

A pályázat benyújtási határideje: a Cégközlönyben tör-
ténõ megjelenést (2008. május 29.) követõ 15. nap 12 óra.

Bánatpénz: a megajánlott nettó vételár 10%-a.
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– Az ajánlattevõ nevét (cégét), címét (székhelyét), tár-

saságoknál a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát
és 30 napnál nem régebbi cégkivonatot.

– A bánatpénz befizetésének igazolását a BROSS Vál-
ságkezelõ Kft. Raiffeisen Banknál vezetett 12067008-
00144495-00100004 számú bankszámlára, a pályázat és a
„bánatpénz” megjelöléssel. A bánatpénz befizetésének ha-

tárideje: a pályázat benyújtásának határideje. A befizetés
teljesítése az a nap, amikor a bank a bánatpénz összegét a
BROSS Válságkezelõ Kft. bankszámláján jóváírja.

– A megajánlott vételárat számmal és betûvel leírva.
– A fizetés módját és határidejét.
– Nyilatkozatot arról, hogy 60 napos ajánlati kötöttsé-

get vállal.
A pályázat benyújtásának módja és helye: zárt boríték-

ban, ,,SZITA-CITY” megjelöléssel postán vagy személye-
sen, munkanapokon 8–12 óra között a BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2. szám alatti
székhelyén.

A személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elis-
mervényt állítunk ki. A postai úton történõ benyújtás ese-
tén a késve történõ beérkezésért a felszámoló nem vállalja
a felelõsséget.

A pályázat elbírálására a pályázat bontását követõ
10 munkanapon belül kerül sor. Az értékelés során nyertes
az az érvényes pályázat, amelyik a legmagasabb vételárat
tartalmazza. A döntésrõl a pályázók írásban kapnak tájé-
koztatást.

Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesí-
tési kötelezettséget, az értékesítéstõl elállhat, megfelelõ
ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvá-
níthatja.

Az értékesítési eljárás eredménytelenné nyilvánítása a
felszámoló és a SZITA-CITY Kft. „f. a.” számára kártérí-
tési kötelezettséget nem keletkeztet.

Az EC-CONT Gazdaság-Ellenõrzõ és Vagyonérté-
kelõ Kft. (cégjegyzékszám: [01 09 712191]; székhely:
1064 Budapest, Rózsa u. 71.; levelezési cím: 8901 Zala-
egerszeg, Pf. 514) a PANNONWALD Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.:
[19 09 504828]; 8542 Vaszar, Jánosmajor 1.; adószáma:
[11814003-2-19]), Veszprém Megyei Bíróság 4. Fpk.
19-06-000031/3. számú jogerõs végzésével kijelölt felszá-
molója nyilvános

pályázati felhívás

útján kívánja értékesíteni az adós gazdálkodó szervezet tu-
lajdonát képezõ alábbi ingatlant:

Vaszar 042/17. hrsz. alatti 6989 m2 alapterületû, „gaz-
dasági épület és udvar” megnevezésû ingatlant, amely ter-
mészetben, Vaszar község külterületén található.

Irányár: 2 000 000 Ft + áfa.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket az EC-CONT Kft., 8901
Zalaegerszeg, Pf. 514 címre kér „PANNONWALD Kft. f. a.
VÉTELI AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt borítékban sze-
mélyesen, vagy postai úton eljuttatni.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.
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Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, cí-
mét, az azonosítására alkalmas további adatokat, az aján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatko-
zatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a
vételár fedezetének igazolását; vállalkozás, illetve társa-
ság ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, székhelyét, az
azonosítására alkalmas további adatokat, hatályos cégki-
vonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k)
aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötött-
ség vállalásáról, valamint a vételár fedezetének igazolását.

Az ajánlatok beérkezésének idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. má-
jus 29.) számított 20. nap 12 óra.

Az értékesítésre kerülõ ingatlan – idõpont-egyeztetést
követõen – megtekinthetõ. Az értékesítésre kerülõ ingat-
lannal kapcsolatos további információ a felszámoló szer-
vezet munkatársától, dr. Porkoláb Sándor felszámolóbiz-
tostól a 06 (30) 411-5426-os telefonszámon szerezhetõ be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 8 napon belül a felszámoló az ajánla-
tokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv ké-
szül, melyet adós bármely hitelezõje megtekinthet.

Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki.

Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlat-
tevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõ-
zõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

A felszámoló felhívja az érdekelteket az elõvásárlási
jog gyakorlására.

A Délprodukt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cg.:
[06 09 001253]; 6726 Szeged, Petrozsényi u. 16/4.; Sáf-
rány Mihály felszámolóbiztos) mint a ,,SZ-ÜD” Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [06 09 001381];
6728 Szeged, Bajai út 3.) felszámolója az 1991. évi IL. tv.
49/A. § (1) bekezdése alapján

nyilvános pályázat

útján kívánja értékesíteni az adós cég vagyonát az alábbiak
szerint:

Az adásvétel tárgya:
6728 Szeged, Bajai út 3. sz. (hrsz.: 25918.) alatt levõ

1,5 ha alapterületû telekingatlan, rajta felépítményként el-
helyezkedõ:

– 5 db raktárépület, összesen 3000 m2,

– utcafrontra nyíló, 2 szintes kõépületben elhelyezkedõ
10 irodahelyiség cca. 600 m2 alapterülettel. Az irodák köz-
ponti fûtéssel ellátottak.

Az ingatlan szabályos téglalap alakú telekterületen fek-
szik, melynek telekhatárait kerítés és épületek határolják.

Bejárás a Bajai útról (városból kivezetõ 55. sz. fõút mel-
lett), nagy központi aszfaltozott udvari területtel, mely a
gépi rakodást lehetõvé teszi. A telekingatlan teljes mérték-
ben közmûvesített.

Irányár: 140 000 000 Ft + áfa.

A pályázaton való részvétel feltétele:

– 40 napos ajánlati kötöttség vállalása.

– Az irányár 5%-ának bánatpénzként történõ befizetése
a Délprodukt Kft. Erste Bank Rt. szegedi fiókjánál veze-
tett 11606002-05654300-06000003 számú számlájára,
„SZ-ÜD Kft. f. a.” megjelöléssel, legkésõbb a pályázat be-
nyújtásának határidejéig.

– A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó fõbb ada-
tait, az ajánlott áfamentes vételárat, a fizetési feltételekre
vonatkozó nyilatkozatot és fedezetigazolást.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy:

– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-
ménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat kiírásáról
döntsön,

– több azonos (10%-on belüli) árajánlat esetén a felszá-
moló ártárgyalást tart, melynek idõpontját és helyét az ér-
dekeltekkel az ártárgyalást megelõzõen írásban közli. A
pályázatok elbírálása során elõnyben részesítjük azon pá-
lyázót, aki vállalja az azonnali készpénzfizetést.

Az írásos pályázati ajánlatokat kettõ példányban, zárt
borítékban, ,,SZ-ÜD Kft. Pályázat” jeligével, a Délpro-
dukt Kft., 6722 Szeged, Attila u. 11. szám alatti irodájában
kell benyújtani.

Az ajánlatok benyújtási idõpontja: legkésõbb jelen hir-
detmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. má-
jus 29.) számított 15. nap 12 óra.

A pályázatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló a pályá-
zatokat értékeli, annak eredményérõl az érdekelteket érte-
síti. Az értékelésrõl jegyzõkönyv készül, melyet bármelyik
hitelezõ megtekinthet.

Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási szándékukat a
pályázat benyújtási határidejéig írásban nyújthatják be.
A meghirdetett vagyontárgyakkal kapcsolatos felvilágosí-
tás, helyszíni megtekintés lehetõsége kérhetõ, a pályázat-
tal kapcsolatos egyéb kérdések tekintetében rendelkezésre
áll: Jakab Árpád, a felszámoló megbízottja [tel.: 06 (62)
426-375].
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A CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 674540]; 1137 Budapest, Radnóti M. u. 2.) mint az
EVIG Elektromotor Gyártó és Szolgáltató Kft. „f. a.”
(Cg.: [01 09 665290]; 1103 Budapest, Gyömrõi út 128.)
felszámolója

nyilvános pályázat

útján meghirdeti értékesítésre az adós gazdálkodó szerve-
zet alábbi ingatlanát:

Budapest X. kerület, Gyömrõi út 128. szám alatti telep-
hely; hrsz.: 42288/7/C/3.; 6988 m2 belterületû házas in-
gatlan,

irányár: 150 000 000 Ft.
(Az értékesítés áfamentes.)
A vételárba hitelezõi követeléseknek beszámítására

nincs lehetõség.
Részvételi feltételek:
Bánatpénz: a pályázati határidõ lejártáig a pályázati net-

tó irányár 10%-ának befizetése az adós szervezet Budapest
Bank Rt.-nél vezetett 10103881-39270200-00000003 sz.
számlájára.

A pályázatnak tartalmaznia kell a bánatpénz befizetésé-
nek igazolását, a vételár összegének, fizetési módjának és
határidejének egyértelmû megjelölését, valamint a pályá-
zó fõbb adatait (gazdálkodó szervezet esetében 30 napnál
nem régebbi eredeti, vagy az on-line céginformációs rend-
szerbõl kérhetõ cégkivonatát).

A beérkezett pályázatokat a felszámoló közjegyzõ je-
lenlétében bontja fel és azt követõen értékeli.

A pályázók az értékelés eredményérõl legkésõbb a pá-
lyázati határidõ lejártát követõ 15 napon belül kapnak érte-
sítést.

A pályázatokat ,,EVIG Kft. f. a. Pályázat” megjelölés-
sel, zárt borítékban kell benyújtani a hirdetmény Cégköz-
lönyben történõ megjelenését (2008. május 29.) követõ
15. napjáig

1. postán a CREDIT-AUDIT Kft. (1137 Budapest,
Radnóti M. u. 2.) levélcímére, vagy

2. személyesen a lejárati határidõ napján 10–13 óráig a
CREDIT-AUDIT Kft., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 2.
705. számú felszámolói irodájában.

Az elõvásárlásra jogosultak a pályázati határidõig je-
lentsék be elõvásárlási szándékukat a Cstv. elõírásainak
megfelelõen.

A kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázatot megfelelõ
ajánlat hiányában, indoklás nélkül eredménytelennek nyil-
vánítsa, több megfelelõ, közel azonos (10%-on belüli) ér-
tékû pályázati ajánlat esetén a felszámoló ártárgyalást tart-
va választja ki a megvásárlásra jogosult pályázót.

A pályázat részletes feltételeit tartalmazó feltételfüzet
– ára 50 000 Ft + áfa – megvásárolható, illetve megtekint-
hetõ a CREDIT-AUDIT Kft., 1137 Budapest, Radnóti M.
u. 2. 705. számú felszámolói irodájában, elõzetes idõ-
pont-egyeztetéssel, munkanapokon 9–12 óráig.

További információ kapható a felszámolóbiztostól,
Nagyné Tóth Szerénától a 06 (20) 423-2658-as, Dravecki
Bálintnétól a 451-3716-os, vagy Túróczi János helyi meg-
bízottól a 06 (30) 938-8968-as telefonszámon.

A KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 726061]; székhely: 1035 Budapest, Kórház u. 29.)
mint az L.K.I. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [03 09 112640]; szék-
hely: 6320 Solt, Tamási Á. u. 24–26.) felszámolója, nyil-
vános

pályázat útján

értékesíti az adós cég alábbi vagyontárgyait az alábbi cso-
portosításban:

A) ,,Gépsorok” vagyoncsoport, mely az alábbi vagyon-
elemekbõl tevõdik össze:

1. RODA CE93 típusú almaválogató gépsor,
2. SORMA SWP, MORE típusú gyümölcsosztályozó

gépsor.
A vagyoncsoport irányára: 7 000 000 Ft + áfa (hétmillió

forint + áfa).
B) ,,Ingóságok” vagyoncsoport (mûszaki eszközök,

berendezések).
A vagyoncsoport irányára: 1 500 000 Ft + áfa (egymil-

lió-ötszázezer forint + áfa).
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyontárgy irányára

5%-ának megfelelõ bánatpénz befizetése, jóváírása.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási

határidõtõl számított 40 napig fenntartja.
– A pályázati tájékoztatóban foglaltak megismerése és

elfogadása.
A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-

lyázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyoncsoport
nevesítését, az ajánlott áfamentes vételárat, s a fizetési fel-
tételekre vonatkozó nyilatkozatot.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a vagyoncsoportra

vonatkozó pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új
pályázat kiírásáról döntsön,

– elõnyben részesítse azon pályázó ajánlatát, aki mind-
két vagyoncsoportra vonatkozóan nyújt be érvényes aján-
latot,

– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között nyil-
vános ártárgyalás keretében döntsön, az eljárásra vonatko-
zó 1991. évi IL. törvény 49/A. § (4) bekezdésében foglal-
taknak a figyelembevételével.
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Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban, zárt borí-
tékban ,,L.K.I.” jeligével a KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ
Kft. fióktelepének titkárságán (6000 Kecskemét, Szövet-
ség tér 1. II. 14.) kell benyújtani, melynek határideje:

2008. június 17. (kedd) 12 óra.

A pályázatok bontására és elõminõsítésére közjegyzõ
jelenlétében kerül sor.

A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges licitá-
lásra, a döntés kihirdetésére 2008. június 19-én (csütörtök)
10 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a felszá-
moló cég kecskeméti fióktelepének irodája. Az eljárásra
voantkozó 1991. évi IL. tv. (ún. csõdtörvény) 49/C. §
(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen az elõvásár-
lásra jogosultak e jogukat a bánatpénz befizetése mellett
kizárólagosan ezen a helyszínen és idõpontban gyakorol-
hatják.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–14 óra között a felszámoló cégnél
[tel.: 06 (76) 497-667].

Elõzetes egyeztetés alapján a vagyonelemek és a kap-
csolódó dokumentáció helyszíni megtekintését bizto-
sítjuk.

A KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 726061]; székhely: 1035 Budapest, Kórház u. 29.)
mint az Új Kalász Mezõgazdasági Termelõszövetkezet
(Cg.: [03 02 000107]; székhely: 6424 Csikéria, Kossuth L.
u. 3.) vagyonrendezõje nyilvános

pályázat útján

értékesíti az adós cég alábbi vagyonelemeit.
1. A 61/2. hrsz.-ú „Kivett beépítetlen terület” megne-

vezésû 196 m2 alapterületû ingatlan 1/1 tulajdoni hányada,
amely Csikéria belterületén helyezkedik el.

Irányár: 90 000 Ft (kilencvenezer forint).
2. A 61/15. hrsz.-ú „Kivett beépítetlen terület” megne-

vezésû 311 m2 alapterületû ingatlan 1/1 tulajdoni hányada,
amely Csikéria belterületén helyezkedik el.

Irányár: 160 000 Ft (százhatvanezer forint).
3. A 82/3. hrsz.-ú „Kivett lakóház, udvar” megnevezé-

sû 5056 m2 alapterületû ingatlan 1/1 tulajdoni hányada a
rajta található 140 m2 alapterületû épületekkel, amely Csi-
kéria belterületén helyezkedik el.

Irányár: 2 500 000 Ft (kettõmillió-ötszázezer forint).
4. A 105/5. hrsz.-ú „Kivett lakóház, udvar” megneve-

zésû 3577 m2 alapterületû ingatlan 450/3577 tulajdoni há-
nyada, amely Csikéria belterületén helyezkedik el.

Irányár: 240 000 Ft (kettõszáznegyvenezer forint).

5. A 080/37. hrsz.-ú „Kivett tanya” megnevezésû
1992 m2 alapterületû ingatlan 1/1 tulajdoni hányada,
amely Csikéria külterületén helyezkedik el.

Irányár: 290 000 Ft (kettõszázkilencvenezer forint).
6. A 0117/30. hrsz.-ú „Kivett tanya” megnevezésû

447 m2 alapterületû ingatlan 1/1 tulajdoni hányada, amely
Csikéria külterületén helyezkedik el.

Irányár: 60 000 Ft (hatvanezer forint).
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyoncsoport irányára

5%-ának megfelelõ bánatpénz befizetése, jóváírása.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási

határidõtõl számított 40 napig fenntartja.
– Pályázati tájékoztatóban foglaltak megismerése és el-

fogadása.
A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-

lyázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyon nevesíté-
sét, az ajánlott vételárat, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a vagyoncsoportra

vonatkozó pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új
pályázat kiírásáról döntsön,

– elõnyben részesítse azon pályázó ajánlatát, aki egy-
idejûleg több vagyonelemre vonatkozóan nyújt be érvé-
nyes ajánlatot,

– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között nyil-
vános ártárgyalás keretében döntsön, az eljárásra vonat-
kozó 1991. évi IL. törvény 49/A. § (4) bekezdésében fog-
laltaknak a figyelembevételével.

Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a véglegesen ki-
alakult vételár ismeretében, a pályázati feltételek keretei-
ben, kizárólagosan az eredményhirdetés helyszínén és idõ-
pontjában gyakorolhatják a bánatpénz befizetése mellett.

Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban, zárt bo-
rítékban ,,Új Kalász” jeligével a KURÁTOR-FELSZÁ-
MOLÓ Szolgáltató Kft. fióktelepének titkárságán (6000
Kecskemét, Szövetség tér 1. II. 14.) kell benyújtani,
melynek határideje:

2008. június 17. (kedd) 12 óra.

A pályázatok bontására és elõminõsítésére közjegyzõ
jelenlétében kerül sor.

A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges licitá-
lásra 2008. június 19-én (csütörtök) 10 órai kezdettel kerül
sor, amelynek helyszíne a vagyonrendezõ cég kecskeméti
fióktelepének irodája.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–14 óra között a vagyonrendezõ
cégnél [tel.: 06 (76) 497-667].

Elõzetes egyeztetés alapján az ingatlanok helyszíni
megtekintését biztosítjuk.
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A KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 726061]; székhely: 1035 Budapest, Kórház u. 29.]
mint az Agrárkonzult Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (Cg.: [03 09 107725]; szék-
hely: 6500 Baja, Széchenyi u. 10.) felszámolója nyilvános

pályázat útján

értékesíti az adós cég alábbi vagyonát, csak és kizárólag az
alábbi csoportosításban:

1. A 651. hrsz.-ú, Hercegszántó belterület Rákóczi
u. 52. szám alatt elhelyezkedõ „kivett lakóház, udvar, gaz-
dasági épület” elnevezésû ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.

Irányár: 7 000 000 Ft + áfa (hétmillió forint + áfa).
2. A 0513/1. hrsz.-ú, Hercegszántó külterületén elhe-

lyezkedõ „kivett gazdasági épület és udvar” elnevezésû,
4586 m2 földterületû ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.

Irányár: 3 000 000 Ft + áfa (hárommillió forint + áfa).
3. ,,Gépjármûvek, eszközök és készletek” vagyoncso-

port (3 db gépjármû, mûszaki eszközök, berendezések,
mezõgazdasági segédanyagok).

Irányár: 3 200 000 Ft + áfa (hárommillió-kétszázezer fo-
rint + áfa).

A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyontárgy irányára

5%-ának megfelelõ bánatpénz befizetése, jóváírása.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási

határidõtõl számított 40 napig fenntartja.
– Pályázati tájékoztatóban foglaltak megismerése és el-

fogadása.
A pályázati tájékoztató a felszámoló fióktelepének

titkárságán (6000 Kecskemét, Szövetség tér 1. II. 14.)
munkanapokon 9–14 óra között megtekinthetõ, illetve át-
vehetõ.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-
lyázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyon nevesíté-
sét, az ajánlott áfamentes vételárat, s a fizetési feltételekre
vonatkozó nyilatkozatot.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a vagyoncsoportra

vonatkozó pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új
pályázat kiírásáról döntsön,

– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között nyil-
vános ártárgyalás keretében döntsön, az eljárásra vonatko-
zó 1991. évi IL. törvény 49/A. § (4) bekezdésében foglal-
taknak a figyelembevételével.

Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban, zárt borí-
tékban ,,AGRÁRKONZULT” jeligével a KURÁTOR-
FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft. fióktelepének titkársá-
gán (6000 Kecskemét, Szövetség tér 1. II. 14.) kell benyúj-
tani, melynek határideje:

2008. június 17. (kedd) 12 óra.

A pályázatok bontására és elõminõsítésére közjegyzõ
jelenlétében kerül sor.

A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges licitá-
lásra 2008. június 19-én (csütörtök) 10 órai kezdettel kerül
sor, amelynek helyszíne a felszámoló cég kecskeméti fiók-
telepének irodája.

Az eljárásra vonatkozó 1991. évi IL. tv. (ún. csõdtör-
vény) 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen
az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a bánatpénz befizeté-
se mellett kizárólagosan ezen a helyszínen és idõpontban
gyakorolhatják.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–14 óra között a felszámoló cégnél
[tel.: 06 (76) 497-667].

Elõzetes egyeztetés alapján a vagyontárgyak helyszíni
megtekintését biztosítjuk.

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértõ Kft. (Cg.:
[01 09 566001] székhely: 1032 Budapest, Vályog
u. 2–4.) mint a Chicken-Yard Mezõgazdasági Ter-
melõ Kft. „f. a.” (Cg.: [16 09 006847]; székhely: 5300
Karcag, Tilalmas 050/31. hrsz.) bíróság által kijelölt fel-
számolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló gaz-
dálkodó szervezet tulajdonát képezõ ingatlanát. (Jelige:
Chicken-Yard.)

Ingatlan:
Megnevezése: baromfinevelõ telep.
Cím: Karcag, Tilalmas, 050/31. hrsz.
Föld alapterületele: 8,4264 m2.
Az ingatlanon 7 db ól, 1 db szociális épület és 1 db volt

tejház van.
Épületek alapterületei:
1. sz. ól: 1150 m2, 2–4. sz. ól: 3 × 840 m2, 5. sz. ól: 720 m2,

6. sz. ól: 880 m2, 7. sz. ól: 500 m2, volt tejház: 210 m2,
szociális épület, iroda: 205 m2.

Irányár: 40 M Ft + áfa.
A pályázatokat írásban, zárt borítékban, a felszámoló cég

címére kell benyújtani, az 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.
szám alatti irodában.

A postán küldött pályázatokat dupla borítékban kérjük
elhelyezni, a belsõre legyen ráírva a jelige, illetve pályá-
zat, nem nyitható fel.

A pályázaton való részvétel feltétele 10% bánatpénz
befizetése. A benyújtott pályázatok bánatpénzének át-
utalása a felszámoló LQD Kft. MKB Banknál vezetett
10300002-20609577-00003285 számú bankszámlájára
úgy, hogy az összeg jóváírásra kerüljön, illetve az arról
szóló igazolás a pályázat benyújtásakor rendelkezésre áll-
jon. (Az átutalásról szóló igazolást a pályázathoz csatolni
kell.) Az átutalás közlemény sorában kérjük feltüntetni
– Chicken-Yard Kft. „f. a.” részére – bánatpénz.
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A személyesen benyújtott pályázatokról a felszámoló-
biztos elismervényt állít ki.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, ada-
tait, a pályázat tárgyát, a megajánlott vételárat, a fizetés
módját, határidejét, az ajánlat tartásának határidejét, amely
nem lehet kevesebb mint a pályázat bontásától számított
két hónap, a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
az általa felkínált teljes vételár összege a pályázat idõtarta-
ma alatt rendelkezésre áll. Ezek bármelyikének hiánya
esetén a pályázat érvénytelen.

A pályázatok benyújtásának határideje: a Cégközlöny-
ben való megjelenéstõl (2008. május 29.) számított 15. nap
déli 12 óra.

A pályázatok elbírálása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik, a fenti benyújtási határidõt követõ 7 napon belül,
melynek eredményérõl az érdekeltek 8 napon belül értesí-
tést kapnak.

A pályázat során bejelentkezett elõvételi joggal rendel-
kezõk elõvásárlási jogukat véglegesen kialakult vételár is-
meretében a többször módosított 1991. évi IL. tv.-ben
meghatározottak szerint gyakorolhatják. A bejelentkezés
elmaradása az elõvásárlási jog gyakorlását ellehetetleníti.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfele-
lõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyil-
vánítsa, továbbá a közel azonos (max. 10%-kal eltérõ)
ajánlatot tevõ pályázók között ártárgyalást tartson és zárt-
körû licitálás alapján döntsön.

A pályázattal kapcsolatosan bõvebb felvilágosítást
Varga Piroska ad a 250-7812-es telefonszámon.

A CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt.
(cégjegyzékszám: [01 10 045271]; 1082 Budapest, Baross
u. 114–116.) mint a LÉNIA-COLOR Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt. (cégjegyzékszám: [03 06 109399]; 6000
Kecskemét, Dobó I. krt. 15. VIII. 32.; felszámolóbiztos:
Pálfiné Titl Anett) felszámolója nyilvános

pályázat útján

értékesíti az adós gazdálkodó szervezet alábbi vagyon-
elemét:

Kecskemét, belterület 7347. hrsz.-ú kivett lakóház, ud-
var és üzlet megnevezésû ingatlan (Kecskemét, Géza feje-
delem körút 51.).

Irányár: 30 000 000 Ft.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza.
A meghirdetett ingatlan az áfa tv. 142. §-a hatálya alá

tartozik.
A pályázat lebonyolítására a 2006. évi VI. törvénnyel

módosított 1991. évi XLIX. tv. (csõdtörvény) elõírásai az
irányadók.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyontárgy irányára

5%-ának megfelelõ mértékû bánatpénz letétbe helyezése.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-
lyázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyontárgy ne-
vesítését, az ajánlott áfamentes vételárat, a bánatpénz befi-
zetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati
tájékoztató térítésmentesen átvehetõ a felszámoló titkár-
ságán.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között ártár-

gyalás keretében döntsön az eljárásra vonatkozó csõdtör-
vény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevéte-
lével.

A pályázatok elbírálása során azonos feltételek esetén
elõnyben részesítjük azon pályázót, aki a vagyon nagyobb
egységére pályázik, illetve vállalja az azonnali készpénzfi-
zetést.

Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban ,,LÉ-
NIA-COLOR PÁLYÁZAT” jeligével a felszámolóbiztos,
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. szám alatti titkárságán kell
benyújtani, melynek határideje:

2008. június 13. (péntek) 12 óra.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
Az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére 2008. jú-
nius 20-án 11 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne
a felszámolóbiztos, Kecskemét, Árpád krt. 4. sz. alatti iro-
dája.

A csõdtörvény 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen
idõpontban és helyszínen gyakorolhatják kizárólagosan.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–12 óra között a következõ telefon-
számon: Pálfiné Titl Anett 06 (76) 486-606.

A BROSS Válságkezelõ Kft. (Cg.: [01 09 666223]; 1015
Budapest, Hattyú u. 3/A; levelezési címe: 1276 Budapest,
Pf. 77) mint a TERRASOL REKLÁM STUDIO Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [16 09 006860];
székhely: 5100 Jászberény, Forgács u. 9.) Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Bíróság 2. Fpk. 16-07-000190/3.
számú végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíti a TERRASOL Kft. „f. a.” beszámolójában
szereplõ, magánszeméllyel szembeni, el nem ismert
1 411 000 Ft összegû követelését.

Irányár: 700 000 Ft.
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A követelésekkel kapcsolatosan felvilágosítást ad
Csorba Istvánné felszámolóbiztos a 06 (1) 212-0992-es
telefonszámon, munkanapokon 9–12 óra között.

A pályázaton természetes és jogi személyek, jogi sze-
mélyiség nélküli társaságok vehetnek részt.

A pályázat benyújtási határideje: a Cégközlönyben tör-
ténõ megjelenést (2008. május 29.) követõ 15. nap 12 óra.

Bánatpénz: a megajánlott vételár 10%-a.
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– Az ajánlattevõ nevét (cégét), címét (székhelyét), tár-

saságoknál a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát
és 30 napnál nem régebbi cégkivonatot.

– A bánatpénz befizetésének igazolását a BROSS
Válságkezelõ Kft. Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett
12067008-00144495-02100000 számú bankszámlára, a
pályázat és a „bánatpénz” megjelöléssel. A bánatpénz be-
fizetésének határideje: a pályázat benyújtásának határide-
je. A befizetés teljesítése az a nap, amikor a bank a bánat-
pénz összegét a BROSS Válságkezelõ Kft. bankszámláján
jóváírja.

– A megajánlott vételárat számmal és betûvel leírva.
– A fizetés módját és határidejét.
– Nyilatkozatot arról, hogy 60 napos ajánlati kötöttsé-

get vállal.
A pályázat benyújtásának módja és helye: zárt boríték-

ban ,,TERRASOL” megjelöléssel, postán vagy személye-
sen, munkanapokon 8–12 óra között, a BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2. szám alatti
székhelyén.

A személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elis-
mervényt állítunk ki. A postai úton történõ benyújtás ese-
tén a késve történõ beérkezésért a felszámoló nem vállalja
a felelõsséget.

A pályázat elbírálására a pályázat bontását követõ
10 munkanapon belül kerül sor. Az értékelés során nyertes
az az érvényes pályázat, amelyik a legmagasabb vételárat
tartalmazza. A döntésrõl a pályázók írásban kapnak tájé-
koztatást.

Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesí-
tési kötelezettséget, az értékesítéstõl elállhat, megfelelõ
ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvá-
níthatja.

Az értékesítési eljárás eredménytelenné nyilvánítása a
felszámoló és a TERRASOL Kft. „f. a.” számára kártéríté-
si kötelezettséget nem keletkeztet.

A CSABAHOLDING Kft. (Cg.: [01 09 683720]; szék-
hely: 1146 Budapest, Thököly út 59/A I. 3.) mint az AG-
ROSZOLG 92. Mezõgazdasági Gépjavító és Szolgál-
tató Kft. „f. a.” (Cg.: [10 09 020678]; székhelye: 3390
Füzesabony, Pusztaszikszó, 0339/12. hrsz.; adószáma:

[11160067-2-10]) adós gazdálkodó szervezet kijelölt fel-
számolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós gazdálkodó szervezet alábbi ingat-
lanát:

Füzesabony, Pusztaszikszó, 0339/12. helyrajzi szám
alatt nyilvántartott, géppark megjelölésû, 1 ha 3394 m2

alapterületû gyártócsarnokot, irodahelyiséget, raktárakat
tartalmazó ingatlan.

Értékesítési irányár: 30 000 000 Ft.
Bánatpénz: 2 000 000 Ft.
A nyilvános értékesítésre meghirdetett vagyontárgykról

szóló részletes tájékoztató a CSABAHOLDING Kft. szol-
noki irodájában (5000 Szolnok, Moha u. 5. fszt. 2.) tekint-
hetõ meg. Az értékesítésre meghirdetett vagyontárgyak
megtekintését biztosítjuk, idõpont-egyeztetés érdekében
Ádám Éva felszámolóbiztost kell keresni [tel.: 06 (30)
239-2169].

A pályázaton történõ részvétel feltétele a fent megjelölt
összegû bánatpénz befizetése, és az errõl szóló igazolás-
nak a pályázathoz történõ csatolása. A bánatpénz a vételár-
ba beszámít, sikertelen pályázat esetén a pályázat elbírálá-
sát követõ 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafize-
tésre kerül.

A bánatpénzt az alábbi bankszámlára kérjük befizetni,
illetve átutalni:

Jogosult neve: CSABAHOLDING Kft.
Bankszámla száma: 10700165-04411402-52400009

(CIB Bank Zrt.).
Közlemény rovatban: AGROSZOLG Kft. „f. a.” – bá-

natpénz.
A pályázatok benyújtása: postán, vagy személyesen tör-

ténhet a felszámoló budapesti székhelyén [CSABAHOL-
DING Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A I. 3., telefon:
450-0433, vagy a szolnoki fióktelepén (5000 Szolnok,
Moha u. 5. fszt. 2.).

A pályázatok beérkezésének határideje:

2008. június 16. 12 óra.

Az érvényes pályázatok értékelése során az a pályázat
nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határ-
idõ, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a
felszámoló által elfogadható, legelõnyösebb ajánlatot tar-
talmazza.

Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesí-
tési kötelezettséget.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

Ha több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozá-
sában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a fel-
számoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart,
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melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõ-
en közli a felekkel.

A pályázatnak tartalmazni kell:
– az ajánlattevõ nevét, címét, telefon- és telefaxszámát,
– gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot és a cég-

jegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát,
– az ajánlati ár egyértelmû meghatározását,
– a fizetés módját, határidejét,
– a bánatpénz megfizetésének igazolását,
– az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet keve-

sebb, mint a benyújtási határidõt követõ 60 nap.
A pályázati borítékra a következõt kell feltüntetni: AG-

ROSZOLG – Pályázat.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében törté-

nik. A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl a bon-
tást követõ 20 napon belül kapnak értesítést.

A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultak fi-
gyelmét arra, hogy az elõvásárlásra jogosult jogát a nyilvá-
nos értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a végle-
gesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi
szándékáról.

Az ADÓAKTUÁL Kft. (Cg.: [15 09 060631]; székhely:
Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20.) mint a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Bíróság 6. Fpk. 15-06-000046/15. szá-
mú végzésével kijelölt AGRO-VARSÁNY Mezõgazda-
sági és Élelmiszeripari Korlátolt Felelõsségû Társaság
„f. a.” (Cg.: [15 09 063878]; székhelye: 4812 Nagyvar-
sány, Akácos u. 1.) gazdálkodó szervezet felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az adós cég tulajdonát képezõ
alábbi vagyonát.

Ingatlan:
Ingatlan címe: Aranyosapáti, külterület, hrsz. 056/1.
Ingatlan megnevezése: telephely-major és épületek.
Az 1/1 tulajdoni illetõség irányára: nettó 19 600 000 Ft.
Pályázati jelentkezés és információgyûjtés:
A vagyontárgyakat elõzetes egyeztetés alapján az ér-

deklõdõk a helyszínen tekinthetik meg.
[Telefon: 06 (42) 421-137].
A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy az értéke-

sítés során a hatályos áfatörvény 142. § (1) bekezdése
alapján az értékesítés során a „fordított adófizetés” szabá-
lyait kell alkalmazni, amely szerint az adót a vevõ fizeti
meg.

A pályázatokat zárt borítékban a felszámoló, 4400 Nyír-
egyháza, Búza tér 9. szám alatti irodájába kell benyújtani
a jelen pályázat Cégközlönyben való közzétételét (2008.
május 29.) követõ 15. napon 10 óra 30 perc és 11 óra kö-
zötti idõpontban.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
A pályázatok elbírálásáról szóló döntésrõl a felszámoló-

biztos a döntés meghozatalától számított 10 napon belül
írásban fogja értesíteni a pályázókat. Ártárgyalásra – meg-
felelõ árajánlat esetén – az azonos értékû (árajánlat tekin-
tetében legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatot benyújtók
között kerül sor, melyrõl a jogosultakat a felszámoló írás-
ban értesíti.

Az elõvásárlásra jogosultak ezen irányú szándékukat
– a pályázat benyújtásának határidejéig – írásban jelenthe-
tik be a felszámolónak.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– a pályázó (név, képviselõ, cím, telefon-, bankszámla-

szám, gazdasági társaságok esetében képviseleti jogosult-
ságot igazoló hitelesített aláírási címpéldány és 30 napnál
nem régebbi cégkivonat csatolása szükséges), valamint a
megajánlott vételár, és a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozat egyértelmû meghatározása,

– a megajánlott vételár 10%-ának megfelelõ bánatpénz
befizetése az AGRO-VARSÁNY Kft., „f. a.” házi pénztá-
rába történõ befizetéssel legkésõbb a pályázat benyújtásá-
ra nyitva álló határidõig,

– 60 napos ajánlati kötöttség vállalása.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a

nyilvános pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – ered-
ménytelennek nyilvánítsa.

Érdeklõdni lehet: Hajdu Attila felszámolóbiztosnál
(Nyíregyháza, Búza tér 9.) telefon/fax: 06 (42) 421-137,
valamint a 06 (30) 958-3055-ös telefonszámon.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; 1061 Budapest, Paulay Ede u. 45.)
mint vagyonrendezõ a KOSSUTH Mezõgazdasági Szö-
vetkezet „f. a.” (Cg. [17 02 000610]; 7083 Tolnanémedi,
Kossuth u. 51.) tulajdonában levõ, az alábbiakban bemuta-
tott ingatlant kínálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.
A Körzeti Földhivatal Tamási által Tolnanémedi belte-

rület 904. hrsz. alatt nyilvántartott, 1468 m2 alapterületû,
kivett beépítetlen terület megnevezésû, Tolnanémedi bel-
területén található ingatlan – áfa nélkül értelmezett –
irányára 800 000 Ft, a bánatpénz 50 000 Ft.

A megvásárlásra felkínált ingatlanért kellékszavatossá-
got nem vállalunk. A vételárat egy összegben, a szerzõdés
megkötésétõl számított 15 napon belül átutalással kell
megfizetni.

A vagyonrendezési eljárás a 2006. évi V. törvény sze-
rint folyik. A pályázaton való részvétel feltétele a bánat-
pénz elõzetesen igazolt megfizetése. A bánatpénz akkor
tekinthetõ megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámla-
számon az ajánlattételi határidõ elõtt 24 órával jóváírták,
vagy a vagyonrendezõ pénztárába befizették. A pályázati
eljárás részletes feltételeit feltételfüzet állapítja meg,
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amely tartalmazza a megvásárlásra felkínált ingatlan be-
mutatását, valamint az ingatlan tuladoni lapját. A feltétel-
füzet a vagyonrendezõ, 7621 Pécs, Jókai M. tér 13/B alatti
fióktelepén, munkanapokon 9–12 óra között megtekinthe-
tõ, illetve megvásárolható. A pályázati ajánlatban 60 na-
pos ajánlati kötöttséget kell vállalni.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy ma-
gyar nyelvû példányban, zárt, a pályázóra való utalás nél-
küli, „KOSSUTH Mezõgazdasági Szövetkezet f. a. – pá-
lyázat” jeligével feliratozott borítékban, legkésõbb

2008. június 13-án 12 óráig

a vagyonrendezõ, 7621 Pécs, Jókai M. tér 13/B alatti cí-
mén nyújtsák be. A pályázati ajánlatokat 2008. június
17-én 10 órakor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pá-

lyázatbontáson azok az érdeklõdõk, akik a bánatpénzt a ki-
írás szerint megfizették és határidõben ajánlatot nyújtottak
be, részt vehetnek.

A pályázati ajánlatokat a vagyonrendezõ az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfele-
lõ ajánlat, de a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár a leg-
magasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a vagyonrendezõ a pá-
lyázók között közjegyzõ jelenlétében köteles nyilvános ár-
tárgyalást tartani.

A jelen pályázati felhívás a vagyonrendezõ számára
nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat
hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

További felvilágosítással Piti Zoltán felszámolóbiztos
[telefon: 06 (72) 532-209] készséggel áll rendelkezésre.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlan elõzetesen egyezte-
tett idõpontban megtekinthetõ.
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Közgyûlési meghívó

A Rákos Mezeje Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
(Cg.: [01 10 041650]; székhelye: 1173 Budapest, Összekötõ u. 2.)

2008. június 11-én 11 órakor
tartandó

rendkívüli közgyûlésére
meghívja részvényeseit.

A közgyûlés helye: 1173 Budapest, Összekötõ u. 4. „IPAROSOK” háza.

A közgyûlés napirendje:

1. A rendkívüli közgyûlés tisztségviselõinek megválasztása.
2. Az igazgatóság elõterjesztése alapján döntés társaság átalakulásáról (egyesülés) és az átalakulás (egyesülés) módjának megha-

tározásáról, döntés a jogutód társaság cégformájáról, továbbá a tagok szándékának felmérése a jogutód társaságban való részvé-
tel vonatkozásában (annak felmérése, hogy a társaság tagjai közül ki nem kíván a jogutód társaság tagja lenni).

3. Az átalakulási vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek fordulónapjának meghatározása.
4. Döntés a független könyvvizsgáló személyérõl.
5. Az igazgatóság felszólítása a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek, valamint azok mellékletét képezõ egyéb okiratok – pl.

egyesülési szerzõdés tervezete, a jogutód társaság társasági szerzõdésének tervezete stb. – elkészítésében, illetve a Gt.-ben elõ-
írt egyéb teendõk elvégzése.

A részvényesek a közgyûlésen igazolt törvényes képviselõjük, vagy képviseleti joggal felruházott meghatalmazottjuk által is
részt vehetnek, tanácskozhatnak és szavazhatnak.
A közgyûlés akkor határozatképes, ha azon az alaptõke több mint felét képviselõ részvényes jelen van. Ha a közgyûlés nem hatá-
rozatképes, akkor a megismételt közgyûlés 2008. június 15-én 11 órakor, szintén ugyanazon a helyszínen lesz, amely a jelen
meghívóban szereplõ napirenden szereplõ ügyekben a jelenlevõ részvényesek arányára tekintet nélkül határozatképes.

Rákos Mezeje Zrt. Igazgatósága



Bélyegzõk és számlatömb érvénytelenítése

A Célker Kft. 5-ös sorszámú bélyegzõje 2008. május 9-én elveszett.
A bélyegzõ használata ettõl az idõponttól érvénytelen.

A bélyegzõ szövege:

Célker Kft.
Liget Áruház
Adószám: 10228290-2-42 5.

A Budaconsum Kft. alábbi szövegû bélyegzõje 2008. május 9-én elveszett.
A bélyegzõ használata ettõl az idõponttól érvénytelen.

A bélyegzõ szövege:

BUDACONSUM Kft.
Budenz Csemege

1021 Budapest, Budenz u. 26.
Adószám: 10274019-2-41

Tel.: 392-5480 Fax: 392-5482

Bucskó György vállalkozó alábbi szövegû bélyegzõje, valamint sorszámú számlatömbje elveszett.

A bélyegzõ szövege:

BUCSKÓ GYÖRGY
bádogos mester

3860 Encs, Bercsényi u. 23
Tel: 46/386-645

EV-332105

A számlatömb száma: AM7S-B 737501–737550

A bélyegzõ és a számlatömb használata 2008. május 8-tól érvénytelen.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
új sorozatának, a Közlöny Könyveknek elsõ köteteként megjelentette

A SZÖVETKEZETI TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû kiadványt.

Annak a piaci szereplõnek, aki társas tevékenységet kíván folytatni, az egyedi körülmények és feltételek
mérlegelésével kell döntenie arról, hogy gazdasági társaságot hoz létre, amelyben a társak bevitt
vagyonukat mûködtetik, vagy szövetkezetet, amelyben a résztvevõk személyes együttmûködést is
megvalósítanak. A szövetkezet sajátossága – szemben a gazdasági társaságokkal, illetve társadalmi
szervezetekkel –, hogy képes optimálisan ötvözni a gazdálkodási funkciót a kulturális, szociális,
közösségszervezõ funkcióval. Európai tapasztalatok is bizonyítják, hogy a szövetkezetek, sajátos
szervezõdési és mûködési elveik alapján, a foglalkoztatáspolitika, a regionális, a vidékfejlesztési,
az agrár-, a környezetvédelmi politika keretei között felmerülõ problémák megoldásának hatékony
eszközeit jelenthetik.

A 2006. július 1-jén hatályba lépõ új szövetkezeti törvény célja ennek a kettõsségnek minél teljesebb
tükröztetése annak érdekében, hogy a gazdasági társaságok és a nonprofit szervezetek reneszánszát
kövesse a szövetkezeti mozgalom fellendülése is.
Az aktuális jogszabályszöveg magyarázatát bõséges iratmintatár teszi még hasznosabbá az érintettek
és az érdeklõdõk számára.

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 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.

120 oldal. Ára: 945 Ft áfával.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem A szövetkezeti törvény magyarázata címû kiadványt (ára: 945 Ft + postaköltség)
..................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A 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.
Budapest VIII., Somogyi Béla utca 6. Telefon: 266-9290, www.mhk.hu.

Terjesztés, telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241-es mellék.

HU ISSN 1418–0588

08.1719 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR

Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 72 000 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR változatát ................. példányban, 2008. ............................................ hónaptól.

A megrendelõ neve: .............................................................................................................................................

A megrendelõ címe: .............................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ...................................................................................................................................................

Telefonszáma: ......................................................................................................................................................

Küldési név, cím: ..................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös
telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.
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