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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kor mány
161/2008. (VI. 19.) Korm.

rendelete

az épí tés ügyi, épí tés fel ügye le ti ha tó sá gi
dön tés-elõ ké szí tõk, va la mint dön tés ho zók épí tés ügyi

vizs gá já ról és szak mai to vább kép zé sé rõl

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról
 szóló 1949. évi XX. tör vény 35. §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont ja sze rin ti fel adat kör ében el jár va, az épí tett kör nye -
zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl szó ló 1997. évi LXXVIII.
tör vény  62. §-a (1) be kez dé sé nek e) és p) pont já ban ka pott 
fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A ren de let ha tá lya

1. §

E ren de le tet – a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je, he lyet te -
se és a jegy zõ ki vé te lé vel – az épí tés ügyi és az épí tés fel -
ügye le ti ha tó sá gok ki je lö lé sé rõl és mû kö dé si fel té te le i rõl
szó ló 343/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let (a to váb bi ak -
ban: Éhk.) ha tá lya alá tar to zó épí tés ügyi és épí tés fel ügye -
le ti ha tó sá gi dön tés-elõ ké szí tõ és dön tés ho zó (a továb -
biakban együtt: köz tiszt vi se lõ)

a) épí tés ügyi vizs gáz ta tá sá ra, a vizs ga tar tal má ra, kö ve -
tel mé nye i re és el já rá si sza bá lya i ra, to váb bá

b) szak mai to vább kép zé sé re
kell al kal maz ni.

Épí tés ügyi vizs ga

2. §

(1) Az épí tés ügyi vizs ga cél ja, hogy a köz tiszt vi se lõ bi -
zo nyít sa, bir to ká ban van az ál ta lá nos köz igaz ga tá si is me -
re tek mel lett olyan spe ci á lis épí tés ügyi igaz ga tá si is me re -
tek nek, amellyel a köz igaz ga tás min den szint jén al kal mas -
sá vá lik az épí tés ügyi és épí tés fel ügye le ti ha tó sá gi fel ada -
tok közé tar to zó dön té sek jog sza bá lyi elõ írá sok nak meg fe -
le lõ elõ ké szí té sé re, il let ve meg ho za ta lá ra.

(2) Az épí tés ügyi vizs gát – a kü lön jog sza bály sze rin ti
fel nõtt kép zé si nyil ván tar tás ba vé telt kö ve tõ en – 

a) az el sõ fo kú épí tés ügyi ha tó sá gi fel ada tot el lá tó köz -
tiszt vi se lõ ré szé re a te rü le ti leg il le té kes köz igaz ga tá si hi -
va tal, 

b) a má sod fo kú épí tés ügyi ha tó sá gi fel ada tot el lá tó köz -
tiszt vi se lõ, va la mint az épí tés fel ügye lõ ré szé re az épí tés -
ügyért fe le lõs mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter)
szer ve zi (a to váb bi ak ban együtt: vizs ga szer ve zõ).

(3) A mun kál ta tó köz igaz ga tá si szerv – az érin tet tek
erre vo nat ko zó hoz zá já ru lá sá val – a vizs gá ra kö te le zett
köz tiszt vi se lõk név so rát a vizs ga kö te le zett ség ke let ke zé -
sé nek idõ pont já tól szá mí tott 15 na pon be lül meg kül di a
vizs ga szer ve zõ nek. 

(4) A vizs ga szer ve zõ az épí tés ügyi vizs ga tel je sí té sé re
ne gyed éves bon tás ban éves vizs ga ter vet ké szít. 

(5) A köz tiszt vi se lõ szá má ra a vizs ga szer ve zõ – fi gye -
lem be véve a vizs gá ra kö te le zett szá má ra az Éhk. 6. §-ának 
(1) és (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö te le zett ség tel je -
sí té sé nek ha tár ide jét – je lö li ki az épí tés ügyi vizs ga idõ -
pont ját, leg alább két idõ pont vá lasz tá sá nak le he tõ sé get
meg ad va. 

(6) A vizs ga szer ve zõ kö te les az épí tés ügyi vizs gá ra
való fel ké szí tés rõl gon dos kod ni.

(7) A mi nisz ter gon dos ko dik az épí tés ügyi vizs ga kö ve -
tel mé nye i hez iga zo dó fel ké szí tõ anyag el ké szí té sé rõl, az
írás be li és szó be li vizs ga kér dé sek össze ál lí tá sá ról és azok
köz zé té te lé rõl.

3. §

(1) A vizs ga ke re té ben a köz tiszt vi se lõ – a 2. mel lék let -
ben meg ha tá ro zott kö ve tel mény rend szer nek meg fe le lõ en
– szá mot ad ál ta lá nos el mé le ti és gya kor la ti is me re te i rõl,
to váb bá elem zõ, prob lé ma meg ol dó, szer ve zé si, jog al kal -
ma zá si és dön tés ho za ta li kész sé gé rõl.

(2) Az épí tés ügyi vizs ga írás be li és szó be li vizs ga rész
tel je sí té sé bõl áll, ame lye ket a köz tiszt vi se lõ szá má ra egy
vizs ga na pon kell meg szer vez ni. 

(3) Az épí tés ügyi vizs gát 3 tagú Épí tés ügyi Vizs ga bi -
zott ság (a to váb bi ak ban: bi zott ság) elõtt kell le ten ni. A bi -
zott ság el nö ke a 7. § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lal -
tak nak meg fe le lõ sze mély. 

(4) Az épí tés ügyi vizs ga az Éhk. 6. §-ának (1) és (2) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül kor lát la nul is -
mé tel he tõ.

(5) Az ered mé nyes épí tés ügyi vizs gá ról a bi zott ság az
1. mel lék let ben meg ha tá ro zott for má ban bi zo nyít ványt ál -
lít ki. 

A szak mai to vább kép zés

4. §

(1) A szak mai to vább kép zés kö te le zõ és sza ba don vá -
laszt ha tó rész bõl áll.
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(2) A szak mai to vább kép zé si idõ szak 5 év. A to vább -
kép zé si idõ szak 2009. ja nu ár 1-jé tõl, il let ve az e ha tár idõ
után ki ne ve zett köz tiszt vi se lõ ese té ben a ki ne ve zés idõ -
pont já tól kez dõ dik. 

(3) A mun kál ta tó köz igaz ga tá si szerv a szak mai to vább -
kép zé sen való rész vé telt kö te les biz to sí ta ni.

A szak mai to vább kép zés kö te le zõ ré sze

5. §

(1) A szak mai to vább kép zés kö te le zõ ré szé nek for má ja
tan fo lyam, idõ tar tal ma leg alább 40, de leg fel jebb 50 óra,
amit a köz tiszt vi se lõ nek egy szak mai to vább kép zé si idõ -
szak alatt kell tel je sí te nie.

(2) A szak mai to vább kép zés kö te le zõ ré szé nek ke re té -
ben az épí tés ügyi vizs ga kö ve tel mé nyek alap ját ké pe zõ
– az adott to vább kép zé si idõ szak alat ti – jog sza bá lyi vál to -
zá sok gya kor la ti al kal ma zá sát kell el sa já tí ta ni. 

(3) A szak mai to vább kép zés kö te le zõ ré szét a 2. §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szerv szer ve zi (a továb -
biakban: kö te le zõ to vább kép zést szer ve zõ). A kö te le zõ to -
vább kép zést szer ve zõ kö te les sé ge:

a) e ren de let elõ írá sa i nak meg fe le lõ ok ta tó biz to sí tá sa,
b) a szak mai to vább kép zé sen való rész vé tel iga zo lá sa,
c) a költ sé gek és a mun ka idõ alap kí mé lé se.

(4) A mi nisz ter gon dos ko dik ar ról, hogy a szak mai to -
vább kép zés kö te le zõ ré szé nek le bo nyo lí tá sá ra egy sé ges
– az épí tés ügyi ha tó sá gi el já rá sok ban szak ha tó ság ként
részt vevõ ha tó sá gok szak mai irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz -
te rek kel egyez te tett tar tal mú – to vább kép zé si prog ram áll -
jon ren del ke zés re. In do kolt eset ben a mi nisz ter a szak mai
to vább kép zé si prog ram ban nem sze rep lõ kö te le zõ szak -
mai to vább kép zést is el ren del het.

(5) Az adott szak mai to vább kép zé si idõ sza kon be lül
ered mé nyes épí tés ügyi vizs gát tett köz tiszt vi se lõ az idõ -
szak hát ra le võ ré szé ben men te sül a to vább kép zés kö te le zõ 
ré szén való rész vé tel alól.

(6) A kö te le zõ to vább kép zést szer ve zõ a szak mai to -
vább kép zés kö te le zõ ré szé nek tel je sí té sé re a (2) és (4) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott, mi nisz ter ál tal ki dol go zott to -
vább kép zé si prog ram alap ján – a kö vet ke zõ évre vo nat ko -
zó an, min den év de cem ber 15-éig – éves to vább kép zé si
ter vet ké szít.

A to vább kép zés sza ba don vá laszt ha tó ré sze

6. §

(1) A szak mai to vább kép zés sza ba don vá lasz ha tó té ma -
kö re az adott ha tó sá gi fel adat el lá tá sá nak szak mai (épí té -

sze ti-mû sza ki) szín vo na lát elõ se gí tõ, a min den ko ri mû sza -
ki fej lõ dést fi gye lem be vevõ is me ret anyag, amely nek for -
má ja le het kü lö nö sen

a) szak mai tan fo lyam,

b) a fel sõ ok ta tás ban a mû sza ki kép zé si te rü le ten má so -
dik alap kép zés vagy mes ter kép zés, il let ve szak irá nyú to -
vább kép zés,

c) szak mai elõ adá son, kon fe ren ci án hall ga tó ként való
rész vé tel,

d) szak mai elõ adá son, kon fe ren ci án elõ adó ként való
rész vé tel,

e) szak mai ta nul mány úton való rész vé tel,

f) az adott szak te rü le ten vég zett ok ta tói, tu do má nyos és
szak iro dal mi te vé keny ség,

g) épí tõ anya gok, tech no ló gi ák, szer ke ze tek meg is me ré -
sét cél zó szer ve zett épü let lá to ga tás, ki ál lí táslá to ga tás,
szak mai prog ram.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti sza ba don vá laszt ha tó szak -
mai to vább kép zést – az (1) be kez dés f) pont ja ki vé te lé vel – 
a mû sza ki kép zé si te rü le ten kép zést foly ta tó fel sõ ok ta tá si
in téz mény, va la mint a fel nõtt kép zés rõl szó ló 2001. évi CI.
tör vény alap ján a Fel nõtt kép zé si Akk re di tá ló Tes tü let ál tal 
ki adott ér vé nyes in téz mény-akk re di tá ci ós ta nú sít vánnyal
ren del ke zõ in téz mény, to váb bá a Ma gyar Épí tész Ka ma ra
és a Ma gyar Mér nö ki Ka ma ra szer vez het (a to váb bi ak ban
együtt: to vább kép zést szer ve zõ).

(3) A köz tiszt vi se lõ nek az (1) be kez dés sze rint sza ba -
don vá laszt ha tó to vább kép zé si for mák ból egy szak mai to -
vább kép zé si idõ szak alatt leg alább ötöt kell tel je sí te nie az -
zal, hogy eb bõl leg alább ket tõt a to vább kép zé si idõ szak
elsõ két évé ben kell tel je sí te ni.

(4) A sza ba don vá laszt ha tó to vább kép zé si kö te le zett ség 
aló li, az Éhk. 7. §-ának (3) be kez dé se sze rin ti rész be ni
men te sí tés rõl – a szak ma gya kor lá si név jegy zé ket ve ze tõ
szerv iga zo lá sa alap ján – a mun kál ta tó dönt. 

(5) A szer ve zett, sza ba don vá laszt ha tó szak mai to vább -
kép zé sen tör tént rész vé tel rõl a to vább kép zést szer ve zõ
iga zo lást ál lít ki a részt ve võ szá má ra, amely tar tal maz za a
köz tiszt vi se lõ ne vét, lak cí mét, mun ka he lyé nek meg ne ve -
zé sét, a to vább kép zés azo no sí tó ada ta it (he lyét, ide jét, tár -
gyát), és ezen iga zo lás egy pél dá nyát a részt ve võ nek át ad -
ja. Az adott szak te rü le ten vég zett tu do má nyos te vé keny -
ség vég zé sét az er rõl ké szült pub li ká ci ó val, il let ve szak iro -
dal mi te vé keny ség ese tén a meg je lent mû vel le het iga -
zolni.

(6) A szak mai to vább kép zé si kö te le zett ség tel je sí té sé rõl 
a mun kál ta tó köz igaz ga tá si szerv ve zet nyil ván tar tást,
amely nek elõ zõ évi ál la po tá ról min den év már ci us 1-jé ig
össze vont je len tést kö te les kül de ni a mi nisz ter nek.
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Az épí tés ügyi vizs gáz ta tás és a szak mai to vább kép zés
kö zös sza bá lyai

7. §

(1) Az épí tés ügyi vizs gán vizs gáz ta tó, va la mint a szak -
mai to vább kép zés kö te le zõ ré szén ok ta tó a mi nisz ter ál tal
nyil ván tar tás ba vett, az ok ta tott té ma kör, il let ve a vizs ga -
kö ve tel mény sze rin ti szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség gel
és

a) leg alább 5 éves épí tés ügyi vagy épí tés fel ügye le ti ha -
tó sá gi gya kor lat tal és épí tés ügyi vizs gá val vagy az aló li
fel men tés sel ren del ke zõ, vagy

b) a szak te rü let sze rin ti 5 éves igaz ga tá si gya kor lat tal
ren del ke zõ 
sze mély le het.

(2) Az épí tés ügyi vizs ga mód szer ta ná nak ki dol go zá sát,
az épí tés ügyi vizs gáz ta tás és a kö te le zõ szak mai to vább -
kép zé sek köz pon ti ko or di ná lá sát, szak mai irá nyí tá sát, fel -
ügye le tét és el len õr zé sét a mi nisz ter vég zi.

Záró ren del ke zé sek

8. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Az épí tés ügyi vizs ga – az e ren de let elõ írá sai sze -
rint – leg ko ráb ban 2009. ja nu ár 1-jé tõl kez dõ dõ en te he tõ
le, a szak mai to vább kép zé si idõ szak 2009. ja nu ár 1-jén
kez dõdik.

(3) A 2009. év ben ese dé kes vizs ga kö te le zet tek név so rát 
a mun kál ta tó köz igaz ga tá si szerv leg ké sõbb 2008. au gusz -
tus 30-áig kül di meg a vizs ga szer ve zõ nek.

(4) A vizs ga szer ve zõ a 2009. évre vo nat ko zó vizs ga ter -
vet és a vizs gák ra tör té nõ fel ké szí tõk idõ be osz tá sát leg ké -
sõbb 2008. szep tem ber 30-áig ké szí ti el és te szi köz zé.

(5) A 7. § (1) be kez dé se sze rin ti ok ta tói, il let ve vizs gáz -
ta tói nyil ván tar tás ba 2008. szep tem ber 1-jé tõl fo lya ma to -
san le het je lent kez ni.

(6) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Éhk.
9. §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(4) Az épí tés ügyi és épí tés fel ügye le ti ha tó sá gok nál
2009. ja nu ár 1-je elõtt fog lal koz ta tott és a 6. § sze rint épí -
tés ügyi vizs gá ra kö te le zett köz tiszt vi se lõ nek az épí tés ügyi 
vizs gát leg ké sõbb 2011. ja nu ár 1-jé ig kell tel je sí te ni.”

(7) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg 
a) az épí tés ügyi ha tó sá gi fel ada to kat el lá tó köz tiszt vi se -

lõk to vább kép zé sé rõl szó ló 6/1998. (III. 16.) KTM ren de -
let, va la mint

b) az épí té si mû sza ki el len õri, va la mint a fe le lõs mû sza -
ki ve ze tõi szak ma gya kor lá si jo go sult ság rész le tes sza bá -
lya i ról szó ló 244/2006. (XII. 5.) Korm. ren de let 

ba) 9. §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban az „és 
a szak ma gya kor lá si jo go sult ság ér vé nyes sé gi ide jét”,

bb) 1. mel lék le té ben az „/ér vé nyes ség éve, hó nap ja,
nap ja”,

bc) 2. mel lék le té nek I. és II. pont já ban az „/év (ér vé -
nyes ség éve)” szö veg ré szek 
a ha tá lyu kat vesz tik. 

(8) A (6) és (7) be kez dés e ren de let ha tály ba lé pé sét kö -
ve tõ na pon, a (8) be kez dés e ren de let ha tály ba lé pé sét kö -
ve tõ má so dik na pon a ha tá lyát vesz ti.

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

1. mel lék let 
a 161/2008. (VI. 19.) Korm. ren de let hez

Szám: ………....
 

BIZONYÍTVÁNY
épí tés ügyi vizs gá ról

Ezt a bi zo nyít ványt …………………………... ré szé re
ál lí tot tuk ki, aki ……………………… vá ros ban (köz ség -
ben) ……… év ……… hó ……… nap ján szü le tett, any ja
neve:………...………….……………………………… 

Ne ve zett az Épí tés ügyi Vizs ga bi zott ság elõtt az épí tés -
ügyi és az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gok ki je lö lé sé rõl és mû -
kö dé si fel té te le i rõl szó ló 343/2006. (XII. 23.) Korm. ren -
de let sze rint

ÉPÍTÉSÜGYI VIZSGÁT TETT

Kelt: …..............., ..…..... év ….……... hó ……... nap

P. H.
 

 ……..................……….....  .…….............…..............
 vizs gáz ta tó bi zott ság tag ja  vizs gáz ta tó bi zott ság tag ja

  
 .............…………………….......

 vizs gáz ta tó bi zott ság el nö ke

5430 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/90. szám



2. mel lék let 
a 161/2008. (VI. 19.) Korm. ren de let hez

Épí tés ügyi vizs ga-kö ve tel mé nyek

I. A vizs gá zó is mer je az alább fel so rolt té ma kö rök re vo -
nat ko zó alap ve tõ ál ta lá nos kö ve tel mé nye ket (szó be li, írás -
be li té ma kö rei):

1. Az épí tés ügy al kot má nyos alap jai
2. Az Or szág gyû lés épí tés üggyel kap cso la tos fel ada tai
3. A Kor mány épí tés üggyel kap cso la tos fel ada tai
4. Az épí tés ügyért fe le lõs mi nisz ter épí tés üggyel kap -

cso la tos fel ada tai
5. A sa já tos épít mény faj ták sze rin ti mi nisz te rek épí tés -

üggyel kap cso la tos fel ada tai
6. A mû em lék véd ele mért fe le lõs mi nisz ter épí tés üggyel 

kap cso la tos fel ada tai
7. Az ön kor mány za tok épí tés üggyel kap cso la tos fel ada -

tai
7.1. a te le pü lé si ön kor mány za tok épí tés üggyel kap cso -

la tos fel ada tai
7.2. a me gyei ön kor mány za tok épí tés üggyel kap cso la -

tos fel ada tai
7.3. a fõ vá ro si ön kor mány zat épí tés üggyel kap cso la tos

fel ada tai
7.4. a ke rü le ti ön kor mány za tok épí tés üggyel kap cso la -

tos fel ada tai
7.5. a kör jegy zõ ség épí tés üggyel kap cso la tos fel ada tai
7.6. az ön kor mány za ti tár su lás épí tés üggyel kap cso la tos 

fel ada tai
7.8. kis tér sé gi kör zet-köz pont épí tés üggyel kap cso la tos

fel ada tai
8. A köz igaz ga tá si hi va ta lok épí tés üggyel kap cso la tos

fel ada tai
9. Az épí tés ügyi igaz ga tás anya gi jogi kö ve tel mény -

rend sze re 
9.1. or szá gos te le pü lés ren de zé si és épí té si kö ve tel mé -

nyek
9.1.1. a he lyi épí té si sza bály zat és a sza bá lyo zá si terv

tar tal mi kö ve tel mé nyei
9.1.2. köz mû ve sí tett sé gi elõ írá sok
9.1.3. öve ze ti elõ írá sok
9.1.4. épít mé nyek el he lye zé sé re vo nat ko zó kö ve tel mé -

nyek
9.1.5. jár mû vek el he lye zé sé nek elõ írá sai
9.1.6. épít mény el he lye zé se köz te rü le ten
9.1.7. épít mé nyek ki ala kí tá sá nak ál ta lá nos sza bá lyai
9.1.8. épü let szer ke ze ti kö ve tel mé nyek
9.1.9. égés ter mék-el ve ze tés sza bá lyai
9.1.10. épít mé nyek, ön ál ló ren del te té si egy sé gek ál ta lá -

nos elõ írá sai
9.1.11. la kás ki ala kí tá sá ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek
9.1.12. meg lé võ épít mé nyek re vo nat ko zó elõ írá sok
9.1.13. az egyes elõ írá sok tól való el té rés le he tõ sé gei és

mód ja
9.2. he lyi épí té si sza bály zat

9.3. sza bá lyo zá si terv
9.4. il lesz ke dé si sza bá lyok
9.5. szab vá nyok
9.6. tûz vé del mi kö ve tel mé nyek
9.7. sa já tos épít mény faj ták ra (atom ener gi á val, hon vé -

de lem mel kap cso la tos épít mé nyek, bá nyák, erõ mû vek,
köz le ke dé si épít mé nyek) vo nat ko zó spe ci á lis kö ve tel mé -
nyek

9.8. a mû em lé kek re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek
9.9. az épí té si anya gok, ter mé kek, szer ke ze tek és be ren -

de zé sek mi nõ ség ta nú sí tá sa
9.10. alap fo gal mak
9.11. ener ge ti kai kö ve tel mé nyek
10. Az épí té sze ti ér té kek vé del mé nek esz kö zei
10.1. he lyi épí té sze ti ér ték vé de lem
10.2. mû em lék vé de lem
10.3. vi lág örök ség vé del me
10.4. or szá gos és he lyi je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te -

rü le tek, va la mint az egye di táj ér té kek vé del me
10.5. terv pá lyá zat
10.6. terv ta nács
11. Az épí tés ügyi és épí tés fel ügye le ti ha tó sá gi rend szer
11.1. épít mé nyek ese tén
11.2. sa já tos épít mény faj ták ese tén
11.3. mû em lé kek ese tén
11.4. nem zet gaz da sá gi lag ki emelt épí té si be ru há zá sok

ese tén
12. Szak ha tó sá gok köre
12.1. szak ha tó sá gok az épí tés ügyi ha tó sá gi el já rá sok -

ban
12.2. az épí tés ügyi ha tó ság, mint szak ha tó ság a sa já tos

épít mény faj ták és a mû em lé kek épí tés ügyi ha tó sá gi el já rá -
sa i ban

12.3. az épí tés ügyi ha tó ság, mint szak ha tó ság más ha tó -
sá gi el já rás ban

13. Épí tés ügyi ha tó sá gi el já rá sok 
13.1. En ge dé lye zé si tí pu sú ak
13.2. Kö te le zé si tí pu sú ak
13.3. Vég re haj tá si tí pu sú ak
13.4. Bír sá go lá si tí pu sú ak
13.5. Köz bül sõ el já rá sok
13.6. Ki egé szí tõ el já rá sok
14. Épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sok
14.1. elvi épí té si en ge dé lye zés
14.2. épí té si en ge dé lye zés (mó do sí tott épí té si en ge dé -

lye zés, to vább épí té si en ge dé lye zés), be je len tés tu do má sul
vé te le

14.3. bon tá si en ge dé lye zés, be je len tés tu do má sul vé te le
14.4. hasz ná lat ba vé te li en ge dé lye zés, be je len tés tu do -

má sul vé te le
14.5. fenn ma ra dá si en ge dé lye zés
14.6. ren del te té si mód vál toz ta tá sá nak en ge dé lye zé se
14.7. te lek ala kí tás en ge dé lye zé se
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15. Épí tés ügyi ha tó sá gi kö te le zé sek 
15.1. en ge dély fel té te le i nek szá mon ké ré se
15.2. ha tó sá gi el len õr zés so rán tett in téz ke dé sek
15.3. épí tés ren dé sze ti in téz ke dés
16. Épí tés ügyi ha tó sá gi vég re haj tá si el já rá sok
16.1. meg ha tá ro zott cse lek mény el ren de lé se
16.2. meg ha tá ro zott cse lek mény kényszervégrehaj tása
16.3. pénz be haj tás
17. Épí tés ügyi bír ság, el já rá si bír ság meg ál la pí tá sa, be -

haj tá sa
17.1. a vég re haj tás el ren de lé se az Adó- és Pénz ügyi El -

len õr zé si Hi va tal ál tal
17.2. a bír ság té nyé nek in gat lan-nyil ván tar tá si be jegy -

zé se
17.3. jel zá log jog be jegy zé se 
17.4. ké se del mi ka mat
18. Köz bül sõ el já rá sok
18.1. hi ány pót lás ki írá sa
18.2. el já rás fel füg gesz té se
18.3. bel föl di jog se gély ke re té ben ada tok be szer zé se
18.4. szak ha tó sá gok meg ke re sé se
18.5. el já rás meg szün te té se
18.6. ké re lem ér de mi vizs gá lat nél kü li el uta sí tá sa
18.7. ügy in té zé si ha tár idõ meg hosszab bí tá sa
18.8. szak ér tõ ki ren de lé se
18.9. tanú meg hall ga tá sa
18.10. hely szí ni szem le tar tá sa
18.11. költ ség men tes ség meg ál la pí tá sa
18.12. ér te sí tés az el já rás meg in dí tá sá ról
19. Ki egé szí tõ, utó la gos el já rá sok
19.1. jog utód lás
19.2. en ge dély ér vé nyé nek meg hosszab bí tá sa
19.3. tel je sí té si ha tár idõ meg hosszab bí tá sa
19.4. ha tá ro zat ki ja ví tá sa
19.5. ha tá ro zat vissza vo ná sa
19.6. ha tá ro zat mó do sí tá sa
19.7. az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség kez dé sé nek

be je len té se
19.8. a ki vi te le zés le ál lí tá sa
20. Az épí tés részt ve või, fel ada ta ik, fe le lõs sé gük,

szank ci o ná lá suk
20.1. épít te tõ
20.2. épí té sze ti-mû sza ki terv ter ve zõ je, szak ági ter ve -

zõ je
20.3. vál lal ko zó ki vi te le zõ, al vál lal ko zó ki vi te le zõ
20.4. fe le lõs mû sza ki ve ze tõ
20.5. épí té si mû sza ki el len õr
20.6. be ru há zás le bo nyo lí tó
20.7. ki vi te le zé si ter vek ter ve zõ je, szak ági ter ve zõ je
20.8. terv el len õr
20.9. mun ka vé del mi és egész ség vé del mi ko or di ná tor
20.10. ter ve zõi mû ve ze tõ
20.11. ener ge ti kai ta nú sí tó

20.12. épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõ

20.13. épí tés ügyi igaz ga tá si szak ér tõ

20.14. épí tés ügyi igaz ság ügyi szak ér tõ

20.15. ha tó sá gi köz ve tí tõ

21. Épí tés ügyi ha tó sá gi el já rá si is me re tek

21.1. az el já rás meg in dí tá sa, ké re lem, be je len tés kö ve -
tel mé nyei

21.2. a dön tés tí pu sai, tar tal mi kö ve tel mé nyei

21.3. a dön tés köz lé sé nek mód jai

21.4. a ké re lem mel lék le tei

21.5. az ügy fél fo gal ma

21.6. az in gat lan nal ren del kez ni jo go sult fo gal ma

21.7. épí té si jo go sult ság iga zo lá sa

21.8. a ter ve zõi nyi lat ko zat tar tal ma

21.9. a fe le lõs mû sza ki ve ze tõi nyi lat ko zat tar tal ma

21.10. a tény ál lás tisz tá zá sá nak mód jai, esz kö zei

21.11. terv ta ná csi ál lás fog la lás

21.12. jegy zõ könyv fel vé te le

21.13. hely szí ni szem le meg tar tá sa

21.14. a nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt épí té si
be ru há zá sok spe ci á lis el já rá si sza bá lyai

21.15. az ügy in té zé si ha tár idõ szá mí tá sa

21.16. az en ge dély ér vé nyes sé gi ide je

21.17. ha tás kör meg ál la pí tá sa, ha tás kö ri vita

21.18. il le té kes ség vizs gá la ta

21.19. ki zá rá si sza bá lyok

21.20. ha tár idõ szá mí tá sa

22. Az épí té sze ti-mû sza ki és a ki vi te le zé si ter vek tar -
talma

23. Az épí té si-bon tá si hul la dék ke ze lé sé nek sza bá lyai

24. Az épí tés ügyi ha tó sá gi el len õr zés sza bá lyai

25. Az épí tés fel ügye le ti in téz ke dé sek

25.1. hely szí ni el len õr zés

25.2. dön tés ho za tal

25.3. épí tés fel ügye le ti bír ság meg ál la pí tá sa, behaj tása

25.4. épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség meg kez dé sé -
nek be je len té se, adat-to váb bí tás

26. Szak mai ka ma rák jo go sult sá gok meg ál la pí tá sá val,
név jegy zék ve ze tés sel, eti kai és fe gyel mi el já rá sok kal kap -
cso la tos fel ada tai, a szak ma gya kor lá si jo go sult ság el len õr -
zé se

27. Jog or vos la ti le he tõ sé gek

28. Má sod fo kú el já rás le foly ta tá sá nak sza bá lyai

II. Vizs ga ré szek: szó be li és írás be li

Az írás be li vizs ga ke re té ben gya kor la ti vizs gát is kell
ten ni, amely az 1–28. pon tok alatt fel so rolt té ma kö rök bõl
épí tés ügyi ha tó sá gi ha tá ro zat nak jog tár fel hasz ná lá sá val
tör té nõ szer kesz té sé bõl áll (pl. konk rét en ge dé lye zé si do -
ku men tá ció vagy el len õr zé si jegy zõ könyv alap ján).
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A Kor mány
162/2008. (VI. 19.) Korm.

ren de le te

a költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak
2008. évi ese ti ke re set-ki egé szí té sé rõl

A Kor mány – az Al kot mány 35. § (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 35. § (1) be kez dés a)–b) pont já ban fog lalt fel adat -
kör ében el jár va, a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség -
ve té sé rõl szó ló 2007. évi CLXIX. tör vény 84. § (1) be kez -
dés b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a köz szfé -
rá ban fog lal koz ta tot tak át la gá ban a re ál ke re se tek 2007.
évi szint jé nek 2008. évi meg õr zé se cél já ból a kö vet ke zõ
ren de le tet al kot ja:

1. §

(1) A köz pon ti költ ség ve tés a Ma gyar Köz tár sa ság
2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi CLXIX. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Kvtv.) 4. § (1) be kez dé sé ben meg -
je lölt cél tar ta lék, il let ve a XIII. Hon vé del mi Mi nisz té ri um
fe je zet, 8. Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok cím, 2. Ága za ti
cél elõ irány za tok al cím, 39. Fe je ze ti tar ta lék jog cím cso -
port, 2. Fe je ze ti egyen sú lyi tar ta lék jog cím ter hé re az
e ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint ese ti ke re set-ki egé -
szí tés jog cí men tá mo ga tást nyújt a köz pon ti, a tár sa da lom -
biz to sí tá si, a köz tes tü le ti költ ség ve té si szer vek (a továb -
biakban együtt: köz pon ti költ ség ve té si szerv), a he lyi ön -
kor mány za tok, a te le pü lé si, il let ve te rü le ti ki sebb sé gi ön -
kor mány za tok, va la mint a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok (a 
to váb bi ak ban együtt: he lyi ön kor mány zat) ré szé re. 

(2) E ren de le tet kell al kal maz ni a költ ség ve té si szer vek -
nél fog lal koz ta tot tak 2008. évi ese ti ke re set-ki egé szí té se
fi nan szí ro zá sá ról szó ló kor mány ha tá ro zat alap ján át cso -
por to sí tott, az ese ti ke re set-ki egé szí tés fe de ze tét ké pe zõ
tá mo ga tás (a to váb bi ak ban: tá mo ga tás) fel hasz ná lá sá ra és
el szá mo lá sá ra.

(3) Tá mo ga tás il le ti meg az (1) be kez dés sze rin ti igény -
jo go sul ta kat a kö vet ke zõ jog vi szony ban fog lal koz ta tot tak
után:

a) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXXIII. tör vény, 

b) a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII.
tör vény,

c) a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló 1996. évi XLIII. tör vény,

d) a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú tag ja i nak jog ál lá sá ról szó ló 2001. évi XCV. tör -
vény,

e) a bí rák jog ál lá sá ról és ja va dal ma zá sá ról szó ló 1997.
évi LXVII. tör vény,

f) az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi szo nyá -
ról szó ló 1997. évi LXVIII. tör vény,

g) az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész sé gi
adat ke ze lés rõl szó ló 1994. évi LXXX. tör vény, va la mint

h) a Mun ka Tör vény köny vé rõl szó ló 1992. évi XXII.
tör vény Har ma dik Ré sze XII. fe je ze té nek
ha tá lya alá tar to zó jog vi szony ban álló sze mé lyek, a pré -
miumévek prog ram ról és a kü lön le ges fog lal koz ta tá si
 állományról szó ló 2004. évi CXXII. tör vény alap ján fog -
lal koz ta tot tak ki vé te lé vel (a to váb bi ak ban együtt: fog lal -
koz ta tot tak).

2. §

(1) A fog lal koz ta tott az ese ti ke re set-ki egé szí tés re a
2008. jú ni us hó nap ra járó il let mé nyek ki fi ze té sé vel egy -
ide jû leg a 2008. jú ni us 1-jén fenn ál ló – az 1. § (3) be kez -
dés sze rin ti – jog vi szo nya alap ján jo go sult a (2)–(6) be -
kez dés ben fog lalt fel té te lek kel.

(2) Brut tó 15 000 fo rint ese ti ke re set-ki egé szí tés re jo go -
sult az a fog lal koz ta tott, aki az aláb bi fel té te lek nek meg fe -
lel:

a) 2008. jú ni us 1-jén költ ség ve té si szerv vel tel jes mun -
ka idõs mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban áll, és

b) a jog vi szo nya költ ség ve té si szerv vel 2008. ja nu ár
1-je és 2008. jú ni us 1-je kö zött fo lya ma to san fenn áll, ide -
ért ve azt az ese tet is, ha az 1. § (3) be kez dé se sze rin ti több
jog vi szo nya állt fenn 2008. ja nu ár 1. és 2008. jú ni us 1. kö -
zött egy mást kö ve tõ en, meg sza kí tás nél kül, to váb bá 

c) a jog vi szo nya 2008. ja nu ár 1-je és 2008. jú ni us 1-je
kö zött nem szü ne telt össze sen 60 nap nál hosszabb ide ig,
ide nem ért ve a ren des sza bad ság, va la mint a szü lé si sza -
bad ság mi at ti jog vi szony szü ne te lés idõ tar ta mát. 

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese ti ke re set-ki -
egé szí tés ará nyos ré szé re jo go sult az a 2008. jú ni us 1-jén
tel jes mun ka idõs mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban
álló fog lal koz ta tott, aki nek költ ség ve té si szerv nél fo lya -
ma to san fenn ál ló egy – vagy a (2) be kez dés b) pont ja sze -
rint több – jog vi szo nya 2008. ja nu ár 1-jét kö ve tõ en ke let -
ke zett. Az arány szá mot a 2008. jú ni us 30-ig szá mí tott jog -
vi szony na pok ban meg ha tá ro zott idõ tar ta ma és a 2008.
I. fél év nap ja i nak szá ma há nya do sa ként kell meghatá -
rozni.

(4) Az a fog lal koz ta tott, aki nek a jog vi szo nya (2) vagy
(3) be kez dés sze rin ti idõ tar ta ma – a fi ze tett sza bad ság, va -
la mint a szü lé si sza bad ság mi at ti szü ne te lé sek nél kül –
össze sen 60 nap nál hosszabb ide ig szü ne telt, az ese ti ke re -
set-ki egé szí tés nek a mun ka vég zés idõ tar ta má val ará nyos
ré szé re jo go sult. Az arány szá mot a 2008. jú ni us 30-ig szá -
mí tott, jog vi szony szü ne te lés sel nem érin tett nap ja i nak
szá ma és a 2008. I. fél év nap ja i nak szá ma há nya do sa ként
kell meg ha tá roz ni.

(5) A (2)–(4) be kez dés sze rin ti összeg mun ka idõ vel ará -
nyos ré szé re jo go sult a 2008. jú ni us 1-jén rész mun ka idõ -
ben fog lal koz ta tott sze mély.    

(6) Az ese ti ke re set-ki egé szí tés nem rend sze res jö ve de -
lem nek mi nõ sül, és a költ ség ve té si rend sze rint egyéb
mun ka vég zés hez kap cso ló dó jut ta tás ként kell el szá mol ni.
A ki fi ze tés a sta tisz ti kai el szá mo lá sok ban mun ka vi szony -
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ból szár ma zó nem rend sze res ke re se ti elem ként a ke re set
ré szét ké pe zi. 

3. §

(1) Az ese ti ke re set-ki egé szí tés nek a tá mo ga tás meg ál -
la pí tá sá nál fi gye lem be vett fog lal koz ta tot tan kén ti össze ge
brut tó 15 000 fo rint.

(2) A tá mo ga tás meg ál la pí tá sa 
a) a köz szfé ra te rü le tén dol go zók 2008. évi il let mény -

eme lé sé nek és egyéb sze mé lyi célú ki fi ze té se i nek tá mo ga -
tá sá ról szó ló 49/2008. (III. 14.) Korm. ren de let  vég re haj -
tá sa so rán fel mért 2008. ja nu ár 1-jei sta tisz ti kai ál lo má nyi
lét szám, 

b) az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um fel ügye le te
alá tar to zó fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese té ben a 2008. évi
ele mi költ ség ve tés ben az Egye te mek, fõ is ko lák cí men ki -
mu ta tott tel jes- és rész mun ka idõ ben fog lal koz ta tot tak át -
la gos sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szá ma
és az (1) be kez dés sze rin ti mér ték mun ka adó kat ter he lõ já -
ru lé kok kal nö velt össze ge alap ján tör té nik.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás – a 2. §-ban fog -
lal tak fi gye lem be vé te lé vel – ki zá ró lag az ese ti ke re set-ki -
egé szí tés és az ah hoz kap cso ló dó mun ka adó kat ter he lõ já -
ru lé kok fe de ze té re hasz nál ha tó fel.

4. §

(1) Ha az ese ti ke re set-ki egé szí tés re jo go sul tak szá ma
ma ga sabb a tá mo ga tás ki szá mí tá sá nál ala pul vett lét szám -
nál, ak kor a ki fi ze ten dõ össze get a köz pon ti költ ség ve té si
szerv, he lyi ön kor mány zat – a tá mo ga tás sal tör té nõ 5–6. §
sze rin ti el szá mo lá sig – meg elõ le ge zi. Ala cso nyabb lét -
szám ese tén a több let tá mo ga tás – ka mat men tes – vissza fi -
ze té sé re az el szá mo lás so rán ke rül sor.

(2) Amennyi ben a költ ség ve té si szerv az R. alap ján tá -
mo ga tás ban ré sze sült, de 2008. jú ni us 1-jét meg elõ zõ en
jog utód nél kül meg szûnt, ak kor a tá mo ga tás ki szá mí tá sá -
nál ala pul vett lét szám ra jutó elõ irány za tot a fe je zet fel -
ügye le tét el lá tó szerv nek, il let ve a he lyi ön kor mány zat nak
köz pon ti lag kell ke zel nie.

5.  §

(1) Köz pon ti költ ség ve té si szerv ese tén az e ren de let
alap ján járó több let tá mo ga tás igény lé se, il let ve az igény be 
nem ve he tõ tá mo ga tás el szá mo lá sa 2008. szep tem ber
30-ig tör té nik.  

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti in téz ke dést a pénz ügy mi -
nisz ter ké szí ti elõ.

6.  §

(1) A he lyi ön kor mány za tok nak a Ma gyar Ál lam kincs -
tár – az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um ál tal utal vá nyo zott
és jú ni us 23-áig át adott – te le pü lés so ros lis ta alap ján jú -
nius 25-éig fo lyó sít ja a tá mo ga tást, eb bõl kü lön be mu tat va 
az Egész ség biz to sí tá si Alap ál tal fi nan szí ro zott költ ség ve -
té si szer ve ket meg il le tõ össze get.

(2) A he lyi ön kor mány za tot meg il le tõ ese ti ke re set-ki -
egé szí tés köz ter hei a kö vet ke zõ havi net tó fi nan szí ro zás
ke re té ben kerülnek elszámolásra.

(3) A he lyi ön kor mány zat a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról
tárgy év de cem ber 31-ei for du ló nap pal, a 2008. évi zár -
szám adás ke re té ben és rend je sze rint köteles elszámolni.

7. §

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

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
25/2008. (VI. 19.) EüM

rendelete

a fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint 
a biztonsági ellenõrzés szintjérõl  szóló 

11/2005. (IV. 13.) EüM rendelet módosításáról

A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi
CXXV. tör vény 78.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján, az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va, a
pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél -
kü li mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 177/2007.
(VII. 1.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kör ében el já ró, a pol gá ri nem zet biz ton sá gi fel ada -
to kat irá nyí tó tár ca nél kü li mi nisz ter rel egyet ér tés ben a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

5434 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/90. szám



1.  §

A fon tos és bi zal mas mun ka kö rök rõl, va la mint a biz ton -
sá gi el len õr zés szint jé rõl  szóló 11/2005. (IV. 13.) EüM
ren de let (a to váb bi ak ban: R.) mel lék le te e ren de let mel lék -
le te sze rint mó do sul.

2.  §

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

(2) Azon fon tos és bi zal mas mun ka kört be töl tõk ese té -
ben, akik nél be osz tá suk vál to zat la nul ha gyá sa mel lett je -
len ren de let az el len õr zés szint jét a ko ráb bi nál ma ga sab -
ban ha tá roz za meg, a nem zet biz ton sá gi el len õr zést úgy
kell kez de mé nyez ni, hogy az leg ké sõbb e ren de let ha tály -
ba lé pé sét kö ve tõ 30 na pon be lül el ren de lés re ke rül hes sen.

(3) E ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 31. na pon ha tá -
lyát vesz ti.

Dr. Szé kely Ta más s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 25/2008. (VI. 19.) EüM rendelethez

1. Az R. mel lék le té nek 6. sora he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[A szer ve zet és a mun ka kö rök 
meg ne ve zé se

Fon tos és bi zal mas mun ka kört be töl tõ sze mély nek
mi nõ sül nek az Nbtv. 2. szá mú 

mel lék le té nek 18. pont ja alap ján:

El len õr zé si
fo ko zat

(kér dõ ív-
tí pus)

Egészségügyi Minisztérium]
„6. Fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sek és ki ad -

má nyo zá si jog gal ren del ke zõ osztály-
vezetõk

B”

2. Az R. mel lék le té nek 19. és 20. sora he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A szer ve zet és a mun ka kö rök meg ne ve zé se

Fon tos és bi zal mas mun ka kört be töl tõ 
sze mély nek mi nõ sül nek az Nbtv. 2. szá mú 

mel lék le té nek 18. pont ja alap ján:

El len õr zé si
fo ko zat

(kér dõ ív-
tí pus)

Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
(OEP)]

„19. Az OEP igaz ga tá si szer ve i nek igaz ga tói C
20. Fõ osz tály ve ze tõk,

fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sek és
ki ad má nyo zá si jog gal ren del ke zõ
osztályvezetõk

C”

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
18/2008. (VI. 19.) KvVM

ren de le te

a vé dett és a fo ko zot tan vé dett nö vény- 
és ál lat fa jok ról, a fo ko zot tan vé dett bar lan gok

kö ré rõl, va la mint az Eu ró pai Kö zös ség ben
ter mé szet vé del mi szem pont ból je len tõs nö vény- 

és ál lat fa jok köz zé té te lé rõl szó ló 
13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosításáról

A ter mé szet vé del mé rõl szó ló 1996. évi LIII. tör vény
24. § (2) be kez dé sé ben, 44. § (4) be kez dé sé ben, 69. §
(3) be kez dé sé ben, to váb bá 85. § b) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 165/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1. § b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

A vé dett és a fo ko zot tan vé dett nö vény- és ál lat fa jok ról,
a fo ko zot tan vé dett bar lan gok kö ré rõl, va la mint az Eu ró -
pai Kö zös ség ben ter mé szet vé del mi szem pont ból je len tõs
nö vény- és ál lat fa jok köz zé té te lé rõl szó ló 13/2001. (V. 9.)
KöM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 4. §-a he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„4. § (1) Az 1–4. szá mú mel lék let ben nem sze rep lõ, az
Eu ró pai Kö zös ség ben ter mé szet vé del mi szem pont ból je -
len tõs nö vény- és ál lat fa jok kö rét a 7. és a 8. szá mú mel lék -
let tar tal maz za.

(2) A 7. szá mú mel lék let ben sze rep lõ nö vény fa jok
pénz ben ki fe je zett ér té ke egye den ként 10 000 Ft.

(3) A 8. szá mú mel lék let ben sze rep lõ ál lat fa jok kö zül 
a) a büty kös hattyú (Cyg nus olor), a házi ve réb (Pas ser

do mes ti cus), a ká ró ka to na (Pha lac ro co rax car bo), a sár -
ga lá bú si rály (La rus mi cha hel lis), a sztyep pi si rály (La rus
ca chin nans), a se re gély (Stur nus vul ga ris) és a hör csög
(Cri ce tus cri ce tus) pénz ben ki fe je zett ér té ke egye den ként
1000 Ft,

b) a si ket fajd (Tet rao uro gal lus), a nyír fajd (Tet rao tet -
rix) és a bar na med ve (Ur sus arc tos) pénz ben ki fe je zett ér -
té ke egye den ként 50 000 Ft,

c) az a)–b) pont ban nem sze rep lõ fa jok pénz ben ki fe je -
zett ér té ke egye den ként 20 000 Ft.

(4) Az (l) be kez dés sze rin ti fa jok ra a Tvt. 42–44. §-ának
és a Tvt. 80. §-ának, to váb bá a vé dett ál lat fa jok vé del mé re, 
tar tá sá ra, hasz no sí tá sá ra és be mu ta tá sá ra vo nat ko zó rész -
le tes sza bá lyok ról szó ló kü lön jog sza bály, va la mint a ter -
mé szet vé del mi bír ság ki sza bá sá val kap cso la tos sza bá -
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lyok ról szó ló kü lön jog sza bály ren del ke zé se it kell al kal -
maz ni.

(5) A 7. és a 8. szá mú mel lék let ben sze rep lõ nö vény-, il -
let ve ál lat fa jok ese té ben a Tvt. 42. § (3)–(4) be kez dé se, va -
la mint a Tvt. 43. § (2) be kez dé se sze rin ti en ge dély – a
4/A. §-ban fog lalt el té ré sek kel – csak kor lá to zott szá mú
pél dány ra

a) ku ta tá si, ok ta tá si cél ból,
b) egyes fa jok új ra né pe sí té se, új ra te le pí té se vagy mes -

ter sé ges sza po rí tá sa ér de ké ben vagy
c) egyéb köz ér dek bõl

ad ha tó.”

2. §

Az R. a kö vet ke zõ 4/A. §-sal egé szül ki:

„4/A. § (1) Köz egész ség ügyi ok ból, to váb bá a lé gi köz le -
ke dés biz ton sá ga, va la mint az ok sze rû me zõ gaz da sá gi ter -
me lés biz to sí tá sa ér de ké ben – amennyi ben ter mé szet vé del -
mi ér de ket nem sért – a büty kös hattyú (Cyg nus olor), a házi
ve réb (Pas ser do mes ti cus), a ká ró ka to na (Pha lac ro co rax
car bo), a sár ga lá bú si rály (La rus mi cha hel lis), a sztyep pi si -
rály (La rus ca chin nans), a se re gély (Stur nus vul ga ris) és a
hör csög (Cri ce tus cri ce tus) ri asz tá sa, el ej té se, gyé rí té se, ál -
lo má nyá nak sza bá lyo zá sa en ge dé lyez he tõ. 

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti fa jok egye dei te kin te té ben a 
ri asz tás a vé dett ter mé sze ti te rü le te ken kí vül jú li us 1. és
feb ru ár 28. kö zött, a re pü lõt ere ken és biz ton sá gi öve ze tük -
ben pe dig egész év ben en ge dély nél kül vé gez he tõ.

(3) A ká ró ka to na (Pha lac ro co rax car bo) gyé rí té sét en -
ge dély nél kül vé gez he ti a kü lön jog sza bá lyok alap ján ki je -
lölt va dá szat ra jo go sult, va la mint a ha lá sza ti õr a hal ál lo -
má nyok ban ke let ke zett ká rok mér sék lé se ér de ké ben,
amennyi ben te vé keny sé gét:

a) az in gat lan tu laj do no sá val, il let ve jog sze rû hasz ná ló -
já val meg ál la po dást köt ve,

b) vé dett ter mé sze ti te rü le ten, il let ve kü lön le ges ma dár -
vé del mi te rü le ten kí vül,

c) szep tem ber 1. és ja nu ár 31. kö zött,
d) a va dá szat rend je meg sér té sé nek nem mi nõ sü lõ, va la -

mint nem til tott va dá sza ti esz kö zök kel és mód szer rel, va -
la mint

e) az ok sze rû vad gaz dál ko dás aka dá lyo zá sa nél kül
vég zi.

(4) A ká ró ka to na (Pha lac ro co rax car bo) gyé rí té se so -
rán ólom sö rét hasz ná la ta ti los.

(5) A se re gély (Stur nus vul ga ris) gyé rí té sét en ge dély
nél kül vé gez he ti a kü lön jog sza bá lyok alap ján ki je lölt va -
dá szat ra jo go sult, a hegy köz ség te rü le tén mû kö dõ hegy õr,
va la mint az ott me zõ õri szol gá la tot el lá tó sze mély, ki zá ró -
lag a szõ lõ ül tet vé nyek ben, azok ter mé sé nek meg óvá sa, il -
let ve az azok ban ke let ke zõ ká rok mér sék lé se ér de ké ben,
amennyi ben te vé keny sé gét

a) az in gat lan tu laj do no sá val, il let ve jog sze rû hasz ná ló -
já val meg ál la po dást köt ve,

b) vé dett ter mé sze ti te rü le te ken, il let ve kü lön le ges ma -
dár vé del mi te rü le te ken kí vül,

c) au gusz tus 1. és ok tó ber 31. kö zött,
d) a va dá szat rend je meg sér té sé nek nem mi nõ sü lõ, va la -

mint nem til tott va dá sza ti esz kö zök kel és mód szer rel, va -
la mint

e) az ok sze rû vad gaz dál ko dás aka dá lyo zá sa nél kül 
vég zi.

(6) A va dá szat ra jo go sult, va la mint a (3) be kez dés sze -
rin ti ha lá sza ti õr és az (5) be kez dés sze rin ti hegy õr, va la -
mint me zõ õr a (3) és az (5) be kez dés sze rin ti gyé rí tést vég -
zõ sze mé lyek rõl (a va dász je gyük szá má nak fel tün te té sé -
vel), a gyé rí té sek he lyé rõl, ide jé rõl, mód já ról, va la mint az
el ej tett ma da rak szá má ról a tárgy idõ sza kot kö ve tõ en, feb -
ru ár 28-ig kö te les je len tést kül de ni az il le té kes ter mé szet -
vé del mi ha tó ság nak.

(7) A hör csög (Cri ce tus cri ce tus) gyé rí té sét vé dett ter -
mé sze ti te rü le ten kí vül, en ge dély nél kül vé gez he ti az in -
gat lan tu laj do no sa, il let ve jog sze rû hasz ná ló ja ál tal meg bí -
zott sze mély az ok sze rû me zõ gaz da ság ban ke let ke zett ká -
rok mér sék lé se ér de ké ben, amennyi ben a la kott hör csög -
lyu kak szá ma hek tá ron ként meg ha lad ja a ket tõt.

(8) A (7) be kez dés ben biz to sí tott gyé rí té si le he tõ ség so -
rán el pusz tí tott hör csö gök (Cri ce tus cri ce tus) prém jé nek,
il let ve az ab ból ké szí tett ter mé kek nek a tar tá sa, hasz no sí -
tá sa, be mu ta tá sa – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
köz ér dek bi zo nyí tá sá nak hi á nyá ban is – en ge dé lyez he tõ,
amennyi ben ter mé szet vé del mi ér de ket nem sért.

(9) A 8. szá mú mel lék let ben sze rep lõ hó lya gos fóka
(Cys top ho ra cris ta ta) és grön lan di fóka (Pa gop hi lus gro -
en lan di cus) szár ma zé kai ese té ben a Tvt. 43. § (2) be kez dé -
se sze rin ti en ge dély ad ha tó ab ban az eset ben is, ha iga zol -
ha tó, hogy a szár ma zék el ké szí té sé hez e két faj va la me lyi -
ké nek egye dét az inú it nép tag jai ha gyo má nyos va dá szat -
tal ej tet ték el.

(10) A kõ szá li kecs ke (Cap ra ibex), a spa nyol kecs ke
(Cap ra py re na i ca), to váb bá a 8. szá mú mel lék let ben sze -
rep lõ tyúk ala kú ak (Gal li for mes) kül föld rõl jog sze rû en
meg szer zett szár ma zé ká nak (kü lö nö sen tró fea) tar tá sa, or -
szág ba tör té nõ be ho za ta la, or szág ból való ki vi te le, or szá -
gon tör té nõ át szál lí tá sa – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott köz ér dek bi zo nyí tá sá nak hi á nyá ban is – en ge dé -
lyez he tõ, amennyi ben ter mé szet vé del mi ér de ket nem sért. 

(11) A (10) be kez dés sze rin ti en ge dé lyek kel a be ho za -
tal kor ren del kez ni kell, ki vé ve ha az egyed el ej té se 30 na -
pon be lül tör tént. Az en ge délyt eb ben az eset ben a jog sze -
rû el ej tést kö ve tõ 30 na pon be lül kell meg kér ni.

(12) A sar ki hó fajd (La go pus la go pus), a bar na nya kú
szir ti fo goly (Alec to ris bar ba ra) és a vö rös fo goly (Alec to -
ris rufa) szár ma zé ká nak el adá sa ese tén a (10) be kez dés
ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(13) A bar na med ve (Ur sus arc tos) kül föld rõl jogsze -
rûen meg szer zett szár ma zé ka (kü lö nö sen tró fea) ese té ben
a jog sze rû meg szer zést kü lön jog sza bá lyok alap ján a tu laj -
do nos nak iga zol nia kell. Az iga zo lás ha tó sá gi el fo ga dá sa
meg fe lel a Tvt. 43. § (2) be kez dé se sze rin ti tar tás ra, hasz -
no sí tás ra és be mu ta tás ra vo nat ko zó en ge dély ki adá sá nak.
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(14) A 8. szá mú mel lék let ben sze rep lõ szá raz föl di tek -
nõs fa jok (Tes tu di ni dae) egye dei ese té ben a jog sze rû meg -
szer zést kü lön jog sza bá lyok alap ján a tu laj do nos nak iga -
zol nia kell. Az iga zo lás ha tó sá gi el fo ga dá sa meg fe lel a
Tvt. 43. § (2) be kez dé se sze rin ti tar tás ra, hasz no sí tás ra és
be mu ta tás ra vo nat ko zó en ge dély ki adá sá nak.”

3. §

(1) Az R. 1., 2., 6., 8. és 9.  szá mú mel lék le te az 1. mel -
lék let sze rint mó do sul.

(2) Az R. 2. szá mú mel lék le te a 2. mel lék let sze rint mó -
do sul.

4. §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba, ez zel 
egy ide jû leg az R. 5. § (2) be kez dé sé ben az „és a tar ka géb”
szö veg rész, 2. szá mú mel lék le té ben az „Ólom szí nû csi ga
Alo pia li vi da 10 000”, a „Tar ka géb Pro te ror hi nus mar mo -
ra tus 2 000”, a „Nyír fajd Tet rao tet rix 50 000”, a „Si ket -
fajd Tet rao uro gal lus 50 000”, a „Bar na med ve Ur sus arc -
tos 50 000”, va la mint a „Pá ros uj jú pa tá sok rend je” szö veg -
rész és az „Al pe si zer ge Ru pi cap ra ru pi cap ra 50 000” szö -
veg rész, 8. szá mú mel lék le té ben az „Ani sus vor ti cu lus
apró fil lér csi ga”, a „La rus ca chin nans sár ga lá bú si rály”, a
„My o tis al cat hoe Al cat hoe-de ne vér”, va la mint a „Pi pist -
rel lus pyg ma e us apró tör pe de ne vér” szö veg rész ha tá lyát
vesz ti, to váb bá az R. 5. § (2) be kez dé sé ben az „a szi vár vá -
nyos” szö veg rész he lyé be a „va la mint a szi vár vá nyos”
szö veg lép.

(2) A 3. § (2) be kez dé se és a 2. mel lék let 2009. ja nu ár
1-jén lép ha tály ba.

(3) Ez a ren de let 2009. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

5. §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 79/409/EGK irány el ve (1979. áp ri lis 2.) a
va don élõ ma da rak vé del mé rõl, 6. cikk (1)–(2) be kez dés,
9. cikk, I. mel lék let, II/1. mel lék let, II/2. mel lék let, III/1. és 
III/2. mel lék let;

b) a Ta nács 92/43/EGK irány el ve (1992. má jus 21.) a
ter mé sze tes élõ he lyek, va la mint a va don élõ ál la tok és nö -
vé nyek vé del mé rõl, 12. cikk (1) és (3) be kez dés, 13. cikk
(1) be kez dés, 14. cikk, 16. cikk (1) be kez dés, II. mel lék let,
IV. mel lék let, V. mel lék let és VI. mel lék let.

Sza bó Imre s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. mel lék let 
a 18/2008. (VI. 19.) KvVM ren de let hez

1. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek mó do sí tá sa
1.1. Az R. 1. szá mú mel lék le te az er nyõ mo ha sze rû gör -

be fo gú mo há ra vo nat ko zó sort kö ve tõ en a kö vet ke zõ ren -
del ke zés sel egé szül ki:
 
„Fe hér lõ ván kos mo ha Le u cob ry um

gla u cum
5 000”

2. Az R. 2. szá mú mel lék le té nek mó do sí tá sa
2.1. Az R. 2. szá mú mel lék le te a „CSIGÁK” sort kö ve -

tõ en a kö vet ke zõ ren del ke zés sel egé szül ki:
 
„Apró fil lér csi ga (kis
le mez csi ga)

Ani sus
vor ti cu lus

 10 000”

2.2. Az R. 2. szá mú mel lék le te a bú vár pók ra vo nat ko zó
sort kö ve tõ en a kö vet ke zõ ren del ke zés sel egé szül ki:
 
„Európai ál-ka lóz pók  Tre ba co sa

eu ro pa ea
 10 000”

2.3. Az R. 2. szá mú mel lék le te a bar bár sás ká ra vo nat ko -
zó sort kö ve tõ en a kö vet ke zõ ren del ke zés sel egé szül ki:
 
„Brunner-pókszöcske Po e ci li mon

brun ne ri
 10 000”

2.4. Az R. 2. szá mú mel lék le te a pan non sás ká ra vo nat -
ko zó sort kö ve tõ en a kö vet ke zõ ren del ke zés sel egé szül ki:
 
„Pienini tar sza Isop hya

pi e nen sis
 10 000”

2.5. Az R. 2. szá mú mel lék le te a kis ak nás fut rin ká ra vo -
nat ko zó sort kö ve tõ en a kö vet ke zõ ren del ke zés sel egé szül
ki:

 „Kis báb rab ló Ca lo so ma
in qu i si tor

 2 000”

2.6. Az R. 2. szá mú mel lék le te a vö rös lõ fu tó ra vo nat ko -
zó sort kö ve tõ en a kö vet ke zõ ren del ke zé sek kel egé szül ki:
 
„Ál las bo gár fé lék csa lád ja

Kerekvállú ál las bo gár Rhy so des
sul ca tus

 10 000”

2.7. Az R. 2. szá mú mel lék le te az ari as-dísz bo gár ra vo -
nat ko zó sort kö ve tõ en a kö vet ke zõ ren del ke zés sel egé szül
ki:
 
„Boróka-tarkadíszbogár Lamp ro di la

fes ti va 
 50 000”

2.8. Az R. 2. szá mú mel lék le te a Gu e rin-kar csú dísz bo -
gár ra vo nat ko zó sort kö ve tõ en a kö vet ke zõ ren del ke zé sek -
kel egé szül ki:
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„Hacker-virágdíszbogár Ant ha xia
hac ke ri

 10 000

 Hárs fa-tar ka dísz bo gár Lamp ro di la
ru ti lans

 10 000”

2.9. Az R. 2. szá mú mel lék le te a ho mo ki dísz bo gár ra
vo nat ko zó sort kö ve tõ en a kö vet ke zõ ren del ke zés sel egé -
szül ki:
 
„Hullámos dísz bo gár Co ra e bus

un da tus
 50 000”

2.10. Az R. 2. szá mú mel lék le te a ma gyar vi rág dísz bo -
gár ra vo nat ko zó sort kö ve tõ en a kö vet ke zõ ren del ke zé sek -
kel egé szül ki:
 
„Nyírfa-tarkadíszbogár Lamp ro di la

de ci pi ens
 10 000

 Sza la gos dísz bo gár Co ra e bus
flo ren ti nus

 10 000

 Szil fa-tar ka dísz bo gár Lamp ro di la
mi ri fi ca

 10 000”

2.11. Az R. 2. szá mú mel lék le te a tisz tes fû-bu sa lep ké re
vo nat ko zó sort kö ve tõ en a kö vet ke zõ ren del ke zé sek kel
egé szül ki:
 
„Törpebusalepke Spi a lia or bi fer  10 000

 Tük rös bu sa lep ke  He te rop te rus
morp he us

 10 000”

2.12. Az R. 2. szá mú mel lék le te az ata lan ta lep ké re vo -
nat ko zó sort kö ve tõ en a kö vet ke zõ ren del ke zé ssel egé szül
ki:

 „C-betûs lep ke Poly go nia
c-al bum

 2 000” 

2.13. Az R. 2. szá mú mel lék le te a gyász lep ké re vo nat -
ko zó sort kö ve tõ en a kö vet ke zõ ren del ke zés sel egé szül ki:
 
„Ibolya-gyöngyházlepke Argyn nis ni o be  10 000”

2.14. Az R. 2. szá mú mel lék le te a „Med ve lep ke fé lék
csa lád ja” sort kö ve tõ en a kö vet ke zõ ren del ke zés sel egé -
szül ki:

„Csíkos med ve lep ke Eup la gia
qu ad ri punc ta ria

 2 000” 

2.15. Az R. 2. szá mú mel lék le te a ma gyar gyo pár ba -
goly ra vo nat ko zó sort kö ve tõ en a kö vet ke zõ ren del ke zés -
sel egé szül ki:

„Nagyfoltú arany ba goly Di ach ry sia
chry son

 2 000”

2.16. Az R. 2. szá mú mel lék le te a nagy tölgy fa-öves ba -
goly ra vo nat ko zó sort kö ve tõ en a kö vet ke zõ ren del ke zés -
sel egé szül ki:
 
„Nemes arany ba goly Di ach ry sia

zo si mi
 2 000”

2.17. Az R. 2. szá mú mel lék le te a zör gõ ba goly ra (zör -
gõ lep ké re) vo nat ko zó sort kö ve tõ en a kö vet ke zõ ren del ke -
zések kel egé szül ki:

„Kétszárnyúak rend je

 Eu ró pai nye les sze mû-légy Sphy ra cep ha la
eu ro pa ea

10 000”

2.18. Az R. 2. szá mú mel lék le te a „Hár tyásszár nyú ak
rend je” sort kö ve tõ en a kö vet ke zõ ren del ke zé sek kel egé -
szül ki:
 
„Bársonyos posz méh Bom bus

con fu sus 
10 000

 Bo gáncs posz méh Bom bus
so ro e en sis 

 2 000”

2.19. Az R. 2. szá mú mel lék le te a dél vi dé ki posz méh re
vo nat ko zó sort kö ve tõ en a kö vet ke zõ ren del ke zés sel egé -
szül ki:

 
„Erdei posz méh Bom bus

sil va rum 
2 000” 

2.20. Az R. 2. szá mú mel lék le te a gyap jas lep ke-für kész -
re vo nat ko zó sort kö ve tõ en a kö vet ke zõ ren del ke zés sel
egé szül ki:

 
„Ligeti posz méh Bom bus

ru de ra tus 
 2 000”  

2.21. Az R. 2. szá mú mel lék le te az óri ás-fe nyõ für kész re 
vo nat ko zó sort kö ve tõ en a kö vet ke zõ ren del ke zés sel egé -
szül ki:

 
„Óriásposzméh Bom bus

frag rans
50 000”  

2.22. Az R. 2. szá mú mel lék le te a rit ka ga tyás méh re vo -
nat ko zó sort kö ve tõ en a kö vet ke zõ ren del ke zé sek kel egé -
szül ki:
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„Ritka posz méh Bom bus
pa ra do xus

10 000

 Rozs dás sár ga posz méh Bom bus la e sus  10 000
 Rö vid szõ rû posz méh Bom bus

sub ter ra ne us 
 2 000

 Sár ga posz méh Bom bus
mus co rum

10 000”

2.23. Az R. 2. szá mú mel lék le te a szöcs ke ölõ da rázs ra
vo nat ko zó sort kö ve tõ en a kö vet ke zõ ren del ke zé sek kel
egé szül ki:
 
„Változékony posz méh Bom bus hu mi lis 2 000

 Vör he nyes posz méh Bom bus
po mo rum

10 000”

2.24. Az R. 2. szá mú mel lék le te a ba rát po szá tá ra vo nat -
ko zó sort kö ve tõ en a kö vet ke zõ ren del ke zés sel egé szül ki:
 
„Barátréce Ayt hya fe ri na 50 000”

2.25. Az R. 2. szá mú mel lék le te a Bon el li-fü zi ké re vo -
nat ko zó sort kö ve tõ en a kö vet ke zõ ren del ke zés sel egé szül
ki:

„Böjti réce Anas
qu er qu e du la

50 000”

2.26. Az R. 2. szá mú mel lék le te a kö zön sé ges de ne vér re 
vo nat ko zó sort kö ve tõ en a kö vet ke zõ ren del ke zé sek kel
egé szül ki:
 
„Nimfadenevér My o tis al cha toe 50 000

 Szop rán tör pe de ne vér Pi pist rel lus
pyg ma e us

10 000” 

3. Az R. 6. szá mú mel lék le té nek mó do sí tá sa

3.1. Az R. 6. szá mú mel lék let B) pont ja a „Alba Re -
gia-bar lang” szö veg részt kö ve tõ en a kö vet ke zõ ren del ke -
zés sel egé szül ki:

„Ber ger Ká roly-bar lang”

3.2. Az R. 6. szá mú mel lék let C) pont ja a „Bu dai
Vár-bar lang” szö veg részt kö ve tõ en a kö vet ke zõ ren del ke -
zés sel egé szül ki:

„Ci ta del la-kris tály bar lang”

4. Az R. 8. szá mú mel lék le té nek mó do sí tá sa

4.1. Az R. 8. szá mú mel lék le te a „Fab ri ci a na eli sa kor -
zi kai gyöngy ház lep ke” sort kö ve tõ en a kö vet ke zõ ren del -
ke zés sel egé szül ki:

 „Gra ell sia isa bel lae spa nyol pá va szem”

4.2. Az R. 8. szá mú mel lék le te a „La go pus muta ha va si
hó fajd” sort kö ve tõ en a kö vet ke zõ ren del ke zé sek kel egé -
szül ki:

„Tet rao tet rix nyír fajd 
Tet rao uro gal lus si ket fajd” 

4.3. Az R. 8. szá mú mel lék le te a „La rus smith so ni a nus
ame ri kai ezüst si rály” sort kö ve tõ en a kö vet ke zõ ren del ke -
zés sel egé szül ki:

„La rus ca chin nans sztyep pi si rály 
La rus mi cha hel lis sár ga lá bú si rály”

4.4. Az R. 8. szá mú mel lék le te a „Cri ce ti dae” sort kö ve -
tõ en a kö vet ke zõ ren del ke zés sel egé szül ki:

„Cri ce tus cri ce tus hör csög”

4.5. Az R. 8. szá mú mel lék le te a „Alo pex la go pus sar ki
róka*” sort kö ve tõ en a kö vet ke zõ ren del ke zé sek kel egé -
szül ki:

„Ur si dae
Ur sus arc tos  bar na med ve”

4.6. Az R. 8. szá mú mel lék le te a „Ru pi cap ra (py re na i -
ca) or na ta ab ruz zói zer ge” sort kö ve tõ en a kö vet ke zõ ren -
del ke zé sek kel egé szül ki:

„Ru pi cap ra ru pi cap ra bal ca ni ca al pe si zer ge 
bal ca ni ca al fa ja 

Ru pi cap ra ru pi cap ra tat ri ca al pe si zer ge 
tat ri ca al fa ja”

5. Az R. 9. szá mú mel lék le té nek mó do sí tá sa

5.1. Az R. 9. szá mú mel lék let „ZUZMÓK” ré sze he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

  „ZUZMÓK   

 Cet ra ria acu le a ta  tüs kés vér tecs  5 000

 Cla do nia ar bus cu la  fács ka-töl csér zuz mó  5 000

 Cla do nia ma gya ri ca  ma gyar töl csér zuz mó  5 000

 Cla do nia mi tis  puha töl csér zuz mó  5 000

 Cla do nia ran gi fe ri na  rén szar vas-töl csér zuz mó  5 000

 Us nea flo ri da  vi rá gos sza káll zuz mó  5 000

 Xant ho par me lia
  pse u do hun ga ri ca

 ma gyar bod rány  10 000

 Xant ho par me lia
  sub diff lu ens

 te rü lé keny bod rány  10 000”

2. mel lék let 
a 18/2008. (VI. 19.) KvVM ren de let hez

Az R. 2. szá mú mel lék le te a „RÁKOK” sort kö ve tõ en a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek kel egé szül ki:

 
„Folyami rák  As ta cus as ta cus  10 000

 Kecs ke rák  As ta cus lep to dacty lus  10 000”
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A pénzügyminiszter
20/2008. (VI. 19.) PM

rendelete

a Vám- és Pénzügyõrség hivatásos állományának
egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának

vizsgálatáról

A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
342.  § (2) be kez dé sé nek d) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás 
alap ján, a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va, a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya Vám- és Pénz ügy õr ség hi va tá sos
ál lo má nyú tag ja i ra ter jed ki.
 (2) E ren de let ren del ke zé se it kell al kal maz ni a hi va tá sos 
ál lo mány ba fel vé tel re je lent ke zõk elõ ze tes al kal mas sá gi
vizs gá la tá ra.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
1. alap el lá tást vég zõ or vos: az egész ség ügyi szol gá lat

te rü le ti leg ille té kes or vo sa,
2. egész ség ügyi szol gá lat: a Kor mány ál tal ki je lölt, a

Vám- és Pénz ügy õr ség hi va tá sos ál lo má nyá nak egész ség -
ügyi, pszi chi kai és fi zi kai al kal mas sá gát vizs gá ló és mi nõ -
sí tõ szerv.

Az alkalmassági vizsgálat általános követelményei

3.  §

(1) A hi va tá sos ál lo mány tag já nak a hi va tá sos szol gá lat -
ra, ezen be lül adott szol gá la ti be osz tás, mun ka kör be töl té -
sé hez szük sé ges egész sé gi, pszi chi kai és fi zi kai al kal mas -
sá gi ál la po tát a szol gá la ti vi szony lé te sí té sét meg elõ zõ en
és a szol gá la ti vi szony fenn ál lá sa alatt rend sze re sen vizs -
gál ni és vé le mé nyez ni kell (a továb biak ban együtt: al kal -
mas sá gi vizs gá lat).
 (2) A hi va tá sos szol gá lat ra egész sé gi leg, pszi chi ka i lag
és fi zi ka i lag az a sze mély al kal mas, aki nek nincs olyan
egész sé gi, pszi chi kai és fi zi kai el vál to zá sa, be teg sé ge

vagy fo gya té kos sá ga, amely a hi va tá sos szol gá lat tel je sí té -
sét ki zár ja, il let ve an nak so rán egész sé gi, pszi chi kai és
 fizikai ál la po ta je len tõs rosszab bo dá sá nak ve szé lye nem
vár ha tó.

4.  §

(1) Al kal mas sá gi vizs gá la tot kell vé gez ni:
a) a szol gá la ti vi szony lé te sí té se elõtt,
b) kül föl dön tör té nõ szol gá lat tel je sí té se elõtt,
c) a hi va tá sos ál lo mány tag ja a fegy ve res szer vek hi va -

tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló
1996. évi XLIII. tör vény (a továb biak ban: Hszt.) 76.  §
(1) be kez dé se sze rin ti új be osz tás ba, mun ka kör be tör té nõ
ki ne ve zé sét meg elõ zõ en,

d) a hi va tá sos ál lo mány ba tör té nõ vissza vé telt meg elõ -
zõ en,

e) idõ sza ko san az al kal mas ság el len õr zé se cél já ból,
f) a hi va tá sos szol gá lat ra való al kal mas ság egész sé gi

ok ból tör tént meg vál to zá sa kor, ha a be teg ség, bal eset
 maradandó egész ség ká ro so dást oko zott,

g) a hi va tá sos ál lo mány tag ja be teg sé ge, mû té te, bal -
ese ti sé rü lé se után a szol gá lat ké pes ség el bí rá lá sa szük -
ségessége ese tén, 60 nap tá ri na pot meg ha la dó egész ség -
ügyi sza bad ság, il le tõ leg ke re sõ kép te len ség el tel te után.
 (2) Az (1) be kez dés f)–g) pont ja i ban meg ha tá ro zott ese -
tek ben egész sé gi és pszi chi kai al kal mas sá got kell minõ -
síteni.
 (3) A hi va tá sos ál lo mány tag ja egész sé gi alkalmassá -
gának el bí rá lá sá ra fog lal ko zás-egész ség ügyi vagy üzem -
or vos ta ni szak or vo si ké pe sí tés sel ren del ke zõ or vos, a
pszi chi kai al kal mas ság el bí rá lá sá ra pszi cho ló gus jo go sult, 
aki e te vé keny sé gé ben – jog sza bály ren del ke zé sé ben és
szak mai elõ írásban fog lal tak ki vé te lé vel – nem kor lá toz -
ha tó és nem be fo lyá sol ha tó.
 (4) A hi va tá sos ál lo mány tag ja fi zi kai al kal mas sá gi
vizs gá la tát – elõ ze tes or vo si vé le mény figye lembe véte -
lével – meg fe le lõ test ne ve lõi vagy sport szak mai ké pe sí tés -
sel ren del ke zõ sze mély vég zi, a köz pon ti lag ki adott mód -
szer ta ni kö ve tel mény rend szer be tar tá sá val.
 (5) Az alap el lá tást vég zõ or vos vég zi a hi va tá sos ál lo -
mány idõ sza kos és so ron kí vü li egész sé gi al kal mas sá gi
vizs gá la tát.

5.  §

(1) Az al kal mas sá gi vizs gá lat le foly ta tá sát és el bí rá lá sát 
az or vos tu do mány min den ko ri ál lá sá nak meg fele lõen, a
szak mai irány el vek figye lembe véte lével kell el vé gez ni.
 (2) Az al kal mas sá gi vizs gá lat so rán el kell bí rál ni, hogy
az érin tett sze mély
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a) egész sé gi, pszi chi kai, fi zi kai szem pont ból al kal -
mas-e a be töl ten dõ szol gá la ti be osz tás, mun ka kör el lá tá sá -
ra, kü lö nö sen, ha új be osz tá sa vagy mun ka kö re a koráb -
binál fo ko zot tabb vagy más jel le gû egész sé gi, pszi chi kai,
il let ve fi zi kai kö ve tel mé nye ket tá maszt,

b) ha egész sé gi koc ká za tok kal járó be osz tás ban tel je sít
szol gá la tot, egész sé gé nek vagy tes ti ép sé gé nek elõ re lát -
ha tó ká ro so dá sa nél kül al kal mas-e erre,

c) nem szen ved-e olyan fer tõ zõ be teg ség ben, amely
 miatt szol gá la ti be osz tá sá ból, mun ka kö ré bõl adó dó an
 széles körû fer tõ zést okoz hat, vagy olyan be teg ség ben,
amely nek kö vet kez té ben bár mi kor szol gá lat kép te len né
vál hat, vagy amely gyógy ke ze lést, gon do zást, egyéb in téz -
ke dés meg té te lét te szi szük sé ges sé.

Az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági
minõsítések

6.  §

(1) Az egész sé gi vizs gá la tok alap ján a kö vet ke zõ mi nõ -
sí té sek ál la pít ha tó ak meg:

a) „Egész sé gi leg al kal mas”,
b) „Egész sé gi leg ide ig le ne sen al kal mat lan ...-ig”,
c) „Egész sé gi leg al kal mat lan”.

 (2) A pszi cho ló gi ai vizs gá la tok alap ján a kö vet ke zõ mi -
nõ sí té sek ál la pít ha tó ak meg:

a) „Pszi cho ló gi a i lag al kal mas”,
b) „Pszi cho ló gi a i lag ide ig le ne sen al kal mat lan ...-ig”,
c) „Pszi cho ló gi ai kö ve tel mé nyek nek nem fe lelt meg”.

 (3) A fi zi kai al kal mas sá gi vizs gá la tok alap ján a kö vet -
ke zõ mi nõ sí té sek ál la pít ha tó ak meg:

a) „Fi zi kai ál la po ta meg fe le lõ”,
b) „Fi zi kai ter hel he tõ sé ge je len leg nem meg fe le lõ, hat

hó na pon be lül is mé telt vizs gá la ta szük sé ges”,
c) „Fi zi kai ál la po ta nem meg fe le lõ”.

Az összesített alkalmassági minõsítések

7.  §

(1) Az al kal mas sá gi vizs gá lat össze sí tett mi nõ sí té se az
egész ség ügyi szol gá lat fel ada ta.
 (2) Az al kal mas ság össze sí tett mi nõ sí té se az egész sé gi,
pszi chi kai vizs gá la tok és a fi zi kai ál la pot fel mé rés ered mé -
nyét együt te sen tar tal maz za, amely mi nõ sí tés le het

a) „Hi va tá sos szol gá lat ra al kal mas”,
b) „Hi va tá sos szol gá lat ra ide ig le ne sen al kal mat lan

...-ig”,
c) „A ter ve zett szol gá la ti be osz tás ra, mun ka kör re

 alkalmas”,

d) „A ter ve zett szol gá la ti be osz tás ra, mun ka kör re
 alkalmatlan”, vagy

e) „Hi va tá sos szol gá lat ra al kal mat lan”.
 (3) Az elõ ze tes, az is mé telt elõ ze tes és a vég le ge sí tés
elõt ti al kal mas sá gi vizs gá lat össze sí tett mi nõ sí té se ki zá ró -
lag al kal mas vagy nem al kal mas le het.

(4) „Hi va tá sos szol gá lat ra al kal mas” mi nõ sí tést kell
adni, ha a vizs gált sze mély egész sé ges vagy olyan szer vi
el té ré se van, amely az élet ta ni tû rés ha tá ro kat nem ha lad ja
meg, il let ve az el vál to zás a vizs gált sze mélyt a szol gá lat
el lá tá sá ban nem kor lá toz za, és egész sé gét a szol gá lat tel je -
sí tés a szer vi mû kö dés be li el té ré se mel lett sem ve szé lyez -
te ti.
 (5) „Hi va tá sos szol gá lat ra ide ig le ne sen al kal mat lan”
mi nõ sí tést kell meg ál la pí ta ni, ha a vizs gált sze mély meg -
be te ge dé sé nek, sé rü lé sé nek gyó gyu lá sa vár ha tó, ál la po ta
vég le ge sen még nem ala kult ki és az el vál to zás olyan jel le -
gû, amely nek gyó gyu lá sa után „Hi va tá sos szol gá lat ra
 alkalmas” mi nõ sí tés hoz ha tó.
 (6) „A ter ve zett szol gá la ti be osz tás ra, mun ka kör re
 alkalmas” mi nõ sí tést kell meg ál la pí ta ni, ha a vizs gált sze -
mély egész sé ges vagy olyan szer vi el té ré se van, amely az
élet ta ni tû rés ha tá ro kat nem ha lad ja meg, il let ve az el vál to -
zás a vizs gált sze mélyt a ter ve zett be osz tás, mun ka kör
 ellátásában nem kor lá toz za, és egész sé gét a szolgálattel -
jesítés a szer vi mû kö dés be li el té ré se mel lett sem ve szé -
lyez te ti.
 (7) „A ter ve zett szol gá la ti be osz tás ra, mun ka kör re
 alkalmatlan” mi nõ sí tést kell meg ál la pí ta ni, ha a vizs gált
sze mély nél olyan szer vi, mû kö dés be li vagy pszi chi kai
 eltérés ész lel he tõ, amely  miatt a be töl ten dõ szol gá la ti be -
osz tás sal, mun ka kör rel járó fel ada tok el lá tá sá ra nem
 képes, vagy e fel ada tok el lá tá sa az egész sé gét ve szé lyez -
tet né. Ilyen mi nõ sí tés ese tén a mi nõ sí tés ben meg kell ha tá -
roz ni a vizs gált sze mély egész sé gi ál la po tá nak meg fe le lõ
be tölt he tõ szol gá la ti be osz tá so kat, mun ka kö rö ket.
 (8) „Hi va tá sos szol gá lat ra al kal mat lan” mi nõ sí tést kell
meg ál la pí ta ni, ha a vizs gált sze mély nek olyan mér vû vagy
jel le gû egész ség ká ro so dá sa van, amely a hi va tá sos szol gá -
lat tal járó fo ko zott egész sé gi, pszi chi kai és fi zi kai igény -
be vé tel re fi gye lem mel, ki zár ja a hi va tá sos szol gá lat tal járó 
kö te le zett sé gek tel je sí té sét.

Az egészségi alkalmassági követelmények

8.  §

(1) Az egész sé gi al kal mas sá gi vizs gá la tok nak ki kell
ter jed nie

a) a bõr és lát ha tó nyál ka hár tyák, fo ga zat, garatkép -
letek, a ke rin gé si, lég zé si, hasi és ér zék szer vek, va la mint
az ideg rend szer, az ízü le tek, az izom zat és csont rend szer
vizs gá la tá ra,

b) az eset leg fenn ál ló tes ti és szel le mi fo gya té kos sá -
gok ra, be teg sé gek re,
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c) az al ko hol-, gyógy szer-, ká bí tó szer-füg gõ ség eset le -
ges je le i nek meg ál la pí tá sá ra,

d) az ál ta lá nos bel gyó gyá sza ti vizs gá la tok mel lett az
in do kolt mér té kû ideg gyó gyá sza ti, fo gá sza ti, sze mé sze ti,
bõr gyó gyá sza ti és moz gás szer vi szak or vo si vizs gá la tok ra,

e) a fül-orr-gé gé sze ti vizs gá lat so rán a mû sze res szû rõ -
au dio met ri ás vizs gá lat ra,

f) EKG, szük ség ese tén a kar di o ló gi ai vizs gá lat ra,

g) a mell ka si tü dõ szû rõ vizs gá lat ra,
h) vér és vi ze let la bo ra tó ri u mi vizs gá lat ra (tel jes vér -

kép és vi ze let, vér cu kor, máj en zi mek),

i) nõk ese té ben a nõ gyó gyá sza ti és nõ gyó gyá sza ti ci to -
ló gi ai vizs gá lat ra,

j) szük ség ese tén az egyéb, ki ter jed tebb di ag nosz ti kus
és szak or vo si vizs gá la tok ra.
 (2) A dön tés ki ala kí tá sá hoz szük ség ese tén egyéb ki egé -
szí tõ vizs gá la tok, a spe ci á lis szol gá la ti be osz tá sok, mun -
ka kö rök ese té ben cél zott jel le gû vizs gá la tok is elvégez -
hetõk.

9.  §

(1) Az egész sé gi al kal mas sá got a ren de let 1. szá mú mel -
lék le té ben meg ha tá ro zott táb lá zat ban (a továb biak ban:
Táb lá zat) fog lal tak sze rint kell mi nõ sí te ni.

(2) Az 1. szá mú mel lék let ben a be teg sé gek és fo gya té -
kos sá gok fel so ro lá sa a „Be teg sé gek Nem zet kö zi Osz tá -
lyo zá sa” (BNO) ki ad vány ban fog lal tak alap ján tör té nik.

(3) A Táb lá zat ró mai szám mal je lölt ka te gó ri á i ba a hi -
va tá sos ál lo mány tag ját szol gá la ti be osz tá sá nak, mun ka -
kö ré nek meg fele lõen, az 1. szá mú mel lék let ben fog lal tak
sze rint kell be so rol ni.

(4) A Táb lá zat ro va tai és a kap cso ló dó ma gya rá za tok az
egész sé gi al kal mas sá gi fo ko za to kat nyom ta tott nagy be tû -
vel je lö lik, a kö vet ke zõk sze rint:

a) „Egész sé gi leg al kal mas” („A”),
b) „Egész sé gi leg ide ig le ne sen al kal mat lan ...-ig” („I”),

c) „Egész sé gi leg al kal mat lan” („E”).

(5) A Táb lá zat az egyes sza ka szok ban sze rep lõ be teg sé -
gek hez „Egyé ni el bí rá lás” („EB”) meg je lö lést tar tal maz.
Az „EB” nem mi nõ sí tés, csak vá lasz tá si le he tõ sé get biz to -
sít a (4) be kez dés sze rin ti mi nõ sí té sek kö zül.

(6) Ha a vizs gá lat so rán a vizs gált sze mély nél olyan
meg be te ge dés ész lel he tõ, amely a Táb lá zat ban nem sze re -
pel, a vizs gált sze mélyt az adott be teg sé get or vos ta ni lag
(kór ta ni lag) leg in kább meg kö ze lí tõ kór for má ra vo nat ko zó 
elõ írások sze rint kell mi nõ sí te ni.

(7) A Vám- és Pénz ügy õr ség spe ci á lis be ve té si al egy sé -
gé nek tag ja i ra vo nat ko zó egyéb egész sé gi kö ve tel mé nye -
ket az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(8) A nyo mo zó és jár õr szol gá la ti mun ka kö rök pszi cho -
ló gi ai al kal mas sá gi vizs gá la tá nak kö ve tel mény rend sze rét
az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za.

Egyéni elbírálás

10.  §

Az egész sé gi al kal mas ság egyé ni el bí rá lá sa kor a kö vet -
ke zõ ket kell figye lembe ven ni:

a) a be teg ség sú lyos sá gi fo kát és a vele járó funk ci o ná -
lis za va ro kat,

b) a kó ros el vál to zá sok gyó gyu lá si haj la mát, a szer ve -
zet kom pen zá ló ké pes sé gét, egy adott el vál to zás pers pek -
tí vá ját, ké sõb bi kö vet kez mé nye it, kró ni kus sá vá lá sá nak
le he tõ sé gét,

c) az adott meg be te ge dés, el vál to zás szol gá lat ké pes sé -
get be fo lyá so ló ha tá sát,

d) az egyén ak tu á lis mun ka kö ré nek jel le gét és sa já tos -
sá ga it, a meg szer zett ta pasz ta la to kat, kép zett sé get, az
 eltöltött szol gá la ti idõt.

Pszichikai alkalmassági követelmények

11.  §

(1) Hi va tá sos szol gá lat ra pszi chi ka i lag az a sze mély
 alkalmas, aki meg fe lel a hi va tá sos szol gá lat ál tal tá masz -
tott szel le mi, ér zé ke lé si, sze mé lyi ség be ni és ér ték ren di
 követelményeknek.

(2) A pszi chi kai al kal mas sá gi vizs gá la to kat egy sé ges,
az egész ség ügyi szol gá lat ál tal össze ál lí tott és a Ma gyar
Pszi cho ló gi ai Tár sa ság Fegy ve res Szek ci ó ja ál tal el fo ga -
dott vizs gá la ti mód sze rek kel és al kal mas sá gi kri té ri um -
rend szer alap ján kell vé gez ni.

(3) A pszi chi kai al kal mas ság ról  szóló dön tést a tel je sít -
mény tesz tek, va la mint a sze mé lyi ség tesz tek ér té ke lé se
alap ján a pszi cho ló gus hoz za meg.

(4) „Pszi chi ka i lag ide ig le ne sen al kal mat lan ...-ig”
 minõsítést kell adni a hi va tá sos ál lo mány tag já nak, ha
 átmeneti élet hely ze te, ak tu á lis pszi chés ál la po ta nem te szi
le he tõ vé ké pes sé gei, sze mé lyi ség je gyei meg bíz ha tó ér té -
ke lé sét. A pszi chi ka i lag ide ig le ne sen al kal mat lan minõ -
sítés leg fel jebb egy évre ad ha tó.

(5) Ha a pszi chi kai vizs gá lat so rán a vizs gá la tot vég zõ
pszi cho ló gus olyan rend el le nes ség re uta ló je let ta pasz tal,
amely a (3) be kez dés ben em lí tett vizs gá la tok se gít sé gé vel
nem tisz táz ha tó, ak kor en nek tisz tá zá sá ra cél zott vizs gá la -
tot kell vé gez ni. Pszi chi át ri ai meg be te ge dés gya nú ja ese -
tén a to váb bi vizs gá lat ra ki zá ró lag pszi chi á ter szak or vos
jo go sult.
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Fizikai alkalmassági követelmények

12.  §

(1) A hi va tá sos ál lo mány tag já nak fi zi kai al kal mas sá gát 
két éven te egy al ka lom mal fi zi kai ál la pot fel mé ré sen kell
el len õriz ni.

(2) A hi va tá sos ál lo mányt a fi zi kai ál la pot fel mé rés nél
élet kor alap ján négy kor cso port ba kell so rol ni. A be so ro -
lás nál a be töl tött évek szá mát kell figye lembe ven ni, az
aláb bi ak sze rint

a) I. kor cso port: a 18–25 év kö zöt ti ek,
b) II. kor cso port: a 26–35 év kö zöt ti ek,
c) III. kor cso port: a 36–45 év kö zöt ti ek,
d) IV. kor cso port: a 46–50 év kö zöt ti ek.

(3) A fi zi kai al kal mas sá gi vizs gá la ton a hi va tá sos ál lo -
mány azon tag ja ve het részt, aki egy hó nap nál nem ré geb bi 
egész sé gi al kal mas sá gi vizs gá la ton „Egész sé gi leg al kal -
mas” vagy „A ter ve zett szol gá la ti be osz tás ra, mun ka kör re
al kal mas” mi nõ sí tést ka pott.

13.  §

(1) A fi zi kai al kal mas ság vizs gá la tá ra szol gá ló moz gás -
for mák a kö vet ke zõk:

a) fek võ tá masz,
b) 60 m fu tás,
c) fe lü lés,
d) tá vol ug rás hely bõl,
e) gug go lás,
f) 2000 m fu tás.

(2) A fi zi kai al kal mas ság mi nõ sí té se az (1) be kez dés ben 
meg ha tá ro zott moz gás for mák kö zül a hi va tá sos ál lo mány
tag ja ál tal vá lasz tott öt kon di ci o ná lis gya kor lat vég re haj tá -
sá nak ered mé nye alap ján tör té nik. Az egyes kon di ci o ná lis
gya kor la to kért leg fel jebb 25 pont, az öt gya kor lat vég re -
haj tá sa ese tén össze sen 125 pont ad ha tó.

(3) Az öt kon di ci o ná lis gya kor lat vég re haj tá sá nak ér té -
ke lé se az I–III. kor cso port ba tar to zó sze mé lyek ese té ben:

a) 0–59 pont ese tén „Nem meg fe le lõ”,
b) 60–89 pont ese tén „Meg fe le lõ”,
c) 90–125 pont ese tén „Ki vá ló”.

(4) Az öt kon di ci o ná lis gya kor lat vég re haj tá sá nak ér té -
ke lé se az IV. kor cso port ba tar to zó sze mé lyek ese té ben:

a) 0–15 pont ese tén „Nem meg fe le lõ”,
b) 16–40 pont ese tén „Meg fe le lõ”,
c) 41 pont fe lett „Ki vá ló”.

(5) „Fi zi ka i lag al kal mas” mi nõ sí tést kell adni a hi va tá -
sos ál lo mány tag já nak, ha a vá lasz tott öt kon di ci o ná lis
gya kor la tot tel je sí tet te és gya kor la ton ként nincs 0 pont tel -
je sít mé nye, to váb bá a gya kor la tok vég re haj tá sá nak ered -
mé nye ként „Meg fe le lõ” vagy „Ki vá ló” ér té ke lést ka pott.

(6) „Fi zi kai ál la po ta nem meg fe le lõ” mi nõ sí tés a hi va tá -
sos ál lo mány tag já nak a 7.  § (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti 
is mé telt vizs gá lat ered mény te len sé ge ese tén ad ha tó.

(7) Ha a hi va tá sos ál lo mány tag ja „Fi zi kai ál la po ta nem
meg fe le lõ” mi nõ sí tést ka pott, az is mé telt fi zi kai ál la pot fel -
mé rés so rán az alap el lá tást vég zõ or vos be vo ná sá val vizs -
gál ni kell a ki vál tó oko kat, az érin tett sze mély szol gá la ti
be osz tás, mun ka kör el lá tá sá ra való al kal mas sá gát.

(8) „A fi zi kai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek kondicio -
nális ered mény pont ér ték táb lá za tát”, va la mint „Az egyes
fel ada tok vég re haj tá sá nak kö ve tel mé nye it és rend jét”
a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(9) A Vám- és Pénz ügy õr ség spe ci á lis be ve té si al egy ség 
tag ja i ra vo nat ko zó fi zi kai al kal mas sá gi kö ve tel mé nye ket
a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

Elõzetes alkalmassági vizsgálat

14.  §

(1) Az alap el lá tást vég zõ or vos a fel vé tel re je lent ke zõ
elõ ze tes egész sé gi al kal mas sá gi vizs gá la ta ke re té ben
 elvégzi az ál ta lá nos bel gyó gyá sza ti vizs gá la tot, ki szû ri
a hi va tá sos szol gá lat ra egész sé gi szem pont ból egy ér tel -
mû en nem al kal mas sze mé lye ket. A to váb bi vizs gá la to kat
– szük ség ese tén más egész ség ügyi szak in té ze tek köz re -
mû kö dé sét is igény be véve – az egész ség ügyi szol gá lat
vég zi.

(2) A fel vé tel re je lent ke zõ elõ ze tes al kal mas sá gi vizs -
gá la tát, a fel vé te li el já rást le foly ta tó szer ve ze ti egy ség
 bejelentés alap ján kez de mé nye zi az egész ség ügyi szol gá -
lat nál.

(3) A fel vé tel re je lent ke zõ elõ ze tes al kal mas sá gi vizs -
gá la tá nak idõ pont ját az egész ség ügyi szol gá lat úgy ál la pít -
ja meg, hogy a vizs gá lat ra a fel ké rés idõ pont ját kö ve tõ
15 na pon be lül sor ke rül jön. A fel vé te li el já rást le foly ta tó
szer ve ze ti egy ség nek az elõ ze tes al kal mas sá gi vizs gá lat
le foly ta tá sa ér de ké ben meg kell ha tá roz nia, hogy a fel vé -
tel re je lent ke zõt vár ha tó an mi lyen szol gá la ti be osz tás ba,
mun ka kör be ter ve zi ki ne vez ni.

15.  §

(1) A fel vé tel re je lent ke zõ nek az elõ ze tes al kal mas sá gi
vizs gá la ton be kell mu tat nia

a) az al kal mas sá gi vizs gá lat ra ren de lõ la pot,
b) a fel vé tel elõt ti al kal mas sá gi vizs gá lat hoz szük sé ges

kér dõ ívet,
c) a tár sa da lom biz to sí tá si azo no sí tó je let tar tal ma zó

iga zol vá nyát,
d) ha van, a ka to nai iga zol vá nyát, il let ve a ka to nai

egész sé gi mi nõ sí té sét iga zo ló ira tot,
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e) a há zi or vo sa ál tal ki töl tött adat la pot,

f) az egész sé gi ál la po tá ra vo nat ko zó összes egész ség -
ügyi do ku men tá ci ót, az egész ség ügyi törzs köny vet, il let -
ve, ha az zal va la mi lyen ok ból nem ren del ke zik az er rõl
 szóló iga zo lást,

g) egy éven be lü li tü dõ szû rés ered mé nyét,

h) nõk ese té ben egy év nél nem ré geb bi nõ gyó gyá sza ti
és nõ gyó gyá sza ti ci to ló gi ai vizs gá lat ered mé nyét,

i) a fi zi kai al kal mas ság ról  szóló iga zo lást,

j) HIV, He pa ti tis B és C ví rus, a vér baj (lues) vizs gá lat
ered mé nye it,

k) há rom hó nap nál nem ré geb bi drog szû rés ered mé nyét.

(2) A hon véd sé gi egész sé gi al kal mat lan sá gi mi nõ sí tés
– ha az al kal mat lan sá got oko zó el vál to zás a vizs gá lat idõ -
pont já ban is fenn áll –, to váb bá a had kö te les, szer zõ dé ses,
hi va tá sos vagy ön kén tes tar ta lé kos ál lo mány ból egész sé gi
okok  miatt tör tént le sze re lés, va la mint ér vény ben lévõ
egész ség ká ro so dás bár mi lyen mér té ke, a hi va tá sos ál lo -
mány ba tör té nõ je lent ke zés ese tén nem al kal mas mi nõ sí -
tést je lent.

(3) A fel vé tel re je lent ke zõ elõ ze tes egész sé gi al kal mas -
sá gi vizs gá la tá nak le foly ta tá sá ban részt ve võ alap el lá tást
vég zõ or vos az érin tet tet kö te les tá jé koz tat ni a nem al kal -
mas mi nõ sí tés oká ról.

(4) Ha a fel vé tel re je lent ke zõ, az elõ ze tes al kal mas sá gi
vizs gá lat so rán a szol gá lat el lá tá sá ra ki ha tás sal lévõ,
egész sé gi ál la po tá ra vo nat ko zó in for má ci ó kat el hall gat,
 illetve va lót lan ada to kat szol gál tat, és ezek a hi va tá sos
 állományba vé te le után az állományille té kes pa rancs no ka
tu do má sá ra jut nak, so ron kí vü li al kal mas sá gi vizs gá la tot
kell el ren del ni.

Ismételt elõ ze tes alkalmassági vizsgálat

16.  §

(1) A fel vé tel re je lent ke zõ is mé telt elõ ze tes alkalmas -
sági vizs gá la tát kell el ren del ni, ha a je lent ke zõ al kal mas
mi nõ sí tést ka pott, de nem ke rült hi va tá sos ál lo mány ba
 vételre és a mi nõ sí tés óta már hat hó nap el telt, to váb bá iga -
zol ni tud ja a há zi or vos tól be szer zett do ku men tá ció alap -
ján, hogy az el telt idõ szak ban olyan be teg sé ge, bal ese te
nem volt, mely az al kal mas sá gát ki zár ná.

(2) Az egy éven túli je lent ke zés ese tén a je löl tet új
 jelentkezõnek kell te kin te ni.

(3) Nincs he lye is mé telt elõ ze tes al kal mas sá gi vizs gá -
lat ra je lent ke zés nek, ha

a) a je lent ke zõ egy éven be lül vég zett elõ ze tes al kal -
mas sá gi vizs gá lat má sod fo kú el bí rá lá sa so rán nem al kal -
mas mi nõ sí tést ka pott,

b) a je lent ke zõ a szol gá lat el lá tá sát aka dá lyo zó tes ti fo -
gya té kos sá ga van,

c) a je lent ke zõ a szol gá lat el lá tá sát aka dá lyo zó, nem
gyó gyít ha tó be teg ség ben szen ved.

17.  §

Az is mé telt elõ ze tes al kal mas sá gi vizs gá lat so rán

a) az elõ zõ vizs gá lat óta el telt idõ tõl füg get le nül – a
meg fe le lõ or vo si iga zo lás hi á nyá ban – az ál ta lá nos bel -
gyó gyá sza ti vizs gá la tot és a pszi cho ló gi ai vizs gá la tot az
egész ség ügyi szol gá lat szak or vo sá nak meg kell is mé tel -
nie,

b) meg kell is mé tel ni mind azon vizs gá la to kat, ame -
lyek nél az is mé telt vizs gá lat al kal má val va la mely al kal -
mas sá got ki zá ró ok gya nú ja fel me rül.

18.  §

(1) A hi va tá sos ál lo mány ba pró ba idõ re fel vett sze mély
egész sé gi al kal mas sá gát, ha azt az állományille té kes pa -
rancs nok írás ban meg in do kol tan kez de mé nye zi, az egész -
ség ügyi szol gá lat FÜV el já rás ke re té ben, a vég le ge sí té sét
meg elõ zõ en is mé tel ten vé le mé nye zi.

(2) Az el já rás so rán ér té kel ni kell az elõ ze tes al kal mas -
sá gi vizs gá lat ered mé nye it, a pró ba idõ alatt elõ for dult be -
teg sé ge ket, és szük ség ese tén ki egé szí tõ vizs gá la to kat
 lehet el ren del ni. A pró ba idõ re fel vett sze mély al kal mas sá -
gát az elõ zõ e ket össze sít ve kell meg ha tá roz ni.

(3) A pró ba idõ re fel vett sze mély vég le ge sí tés elõt ti al -
kal mas sá gá nak vé le mé nye zé sét úgy kell kez de mé nyez ni,
il let ve azt úgy kell el vé gez ni, hogy a vég le ge sí tés re vo nat -
ko zó dön tést a pró ba idõ le jár ta elõtt meg le hes sen hoz ni.

Idõszakos alkalmassági vizsgálat

19.  §

(1) A szol gá la ti vi szony fenn ál lá sa alatt, az alkalmas -
sági kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lés rend sze res el len -
õr zé se ér de ké ben, a hi va tá sos ál lo mány min den tag já nál
ál ta lá nos és cél zott idõ sza kos egész sé gi, pszi chi kai al kal -
mas sá gi vizs gá la to kat és fi zi kai ál la pot fel mé rést kell
 végezni.

(2) Az idõ sza kos al kal mas sá gi vizs gá la tot a koc ká zat ér -
té ke lés ered mé nyé nek meg fe le lõ idõ kö zön ként, de leg -
alább két éven ként, le he tõ leg a fi zi kai ál la pot fel mé rés sel
egy ide jû leg kell el vé gez ni.

(3) Az egész ség ká ro sí tó koc ká za tok nak ki tett be osz tá -
sok ban fog lal koz ta tot tak idõ sza kos egész sé gi és pszi chi -
kai al kal mas sá gi vizs gá la tát éven te kell el vé gez ni.
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(4) A hi va tá sos ál lo mány idõ sza kos al kal mas sá gi vizs -
gá la tát úgy kell meg szer vez ni és vég re haj ta ni, hogy a szol -
gá la ti fel ada tok el lá tá sá ban fenn aka dást ne okoz zon.

(5) A idõ sza kos al kal mas sá gi vizs gá la tot vég zõ or vos
a vizs gá lat ered mé nye alap ján a kö vet ke zõ egész sé gi és
pszi chi kai al kal mas sá gi vizs gá lat ra a (2)–(3) be kez dés ben
elõ írt nál rö vi debb idõt is meg ál la pít hat.

20.  §

A hi va tá sos ál lo mány tag já nak az idõ sza kos al kal mas -
sá gi vizs gá la ton be kell mu tat nia

a) az al kal mas sá gi vizs gá lat ra ren de lõ la pot,
b) a tár sa da lom biz to sí tá si azo no sí tó je let tar tal ma zó

iga zol vá nyát,
c) az elõ zõ al kal mas sá gi vizs gá lat óta ke let ke zett kór -

há zi és gyógy in té ze ti zá ró je len té se ket, szak or vo si le le te -
ket, eset le ges Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér -
tõi In té zet (a továb biak ban: ORSZI) szak vé le ményt,

d) két éven be lü li tü dõ szû ré sé nek ered mé nyét,
e) nõk ese té ben há rom év nél nem ré geb bi nõ gyó gyá -

sza ti ci to ló gi ai vizs gá lat ered mé nyét.

21.  §

Az idõ sza kos al kal mas sá gi vizs gá lat so rán a hi va tá sos
ál lo mány tag ját ak tu á lis egész sé gi, pszi chi kai és fi zi kai
 állapotától füg gõ en kell mi nõ sí te ni.

Soron kívüli alkalmassági vizsgálat

22.  §

(1) A hi va tá sos ál lo mány tag já nak so ron kí vü li al kal -
mas sá gi vizs gá la ton kell részt ven nie

a) 60 na pot meg ha la dó ke re sõ kép te len ség ese tén,
b) ha mun ka vég zé se (egész ség ügyi ok ki vé te lé vel)

6 hó na pot meg ha la dó an szü ne tel, vagy
c) a 15.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben.

(2) Ha az állományille té kes pa rancs nok vagy az alap el -
lá tást vég zõ or vos in do kolt nak tart ja – füg get le nül a ke re -
sõ kép te len na pok szá má tól –, kez de mé nyez he ti a hi va tá -
sos ál lo mány tag ja so ron kí vü li al kal mas sá gi vizs gá la tát
 abban az eset ben is, ha az adott év ben egy nél több és el té rõ 
idõ ben meg ál la pí tott be teg ség  miatt tör tént a ke re sõ kép te -
len ál lo mány ba vé te le.

(3) A Vám- és Pénz ügy õr ség or szá gos pa rancs no ka
(a továb biak ban: or szá gos pa rancs nok) a hi va tá sos ál lo -
mány ra vo nat ko zó an el ren del he ti egyes szol gá la ti be osz -
tá so kat, mun ka kö rö ket be töl tõk so ron kí vü li al kal mas sá gi
vizs gá la tát, vagy egyes al kal mas sá gi vizs gá la tok nak a

 hivatásos ál lo mány egé szé re vagy meg ha tá ro zott ré szé re
tör té nõ el vég zé sét is.

(4) A so ron kí vü li al kal mas sá gi vizs gá la tot az al kal mas -
sá gi vizs gá lat ra ren de lõ lap pal kell kez de mé nyez ni.

23.  §

(1) A so ron kí vü li al kal mas sá gi vizs gá lat ese tén az
egész sé gi, pszi chi kai és fi zi kai vizs gá la tok kö zül az in do -
kolt vizs gá la to kat kell el vé gez ni.

(2) Ha a so ron kí vü li al kal mas sá gi vizs gá lat ered mé nye
alap ján fel té te lez he tõ, hogy a hi va tá sos ál lo mány tag já nak
egész sé gi ál la po ta ere de ti szol gá la ti be osz tá sá nak, mun ka -
kö ré nek el lá tá sát nem te szi le he tõ vé, a Vám- és Pénzügy -
õrség Fe lül vizs gá ló Bi zott sá ga (FÜV) ál ta li el já rást kell
kez de mé nyez ni.

Személyi higiénés alkalmassági vizsgálat

24.  §

(1) Sze mé lyi hi gi é nés al kal mas sá gi vizs gá la tot kell vé -
gez ni rend sze re sen a hi va tá sos ál lo mány azon tag já nál,

a) aki szol gá la ti fel ada tai el lá tá sa so rán fo ko zott egész -
sé gi ár ta lom nak, il let ve ve szély nek van ki té ve,

b) aki nek eset le ges fer tõ zõ meg be te ge dé se kör nye ze tét 
ve szé lyez tet he ti.

(2) A vizs gá la tok el vég zé se az alap el lá tást vég zõ or vos
fel ada ta, aki a vizs gá la tok terv sze rû vég re haj tá sa ér de ké -
ben a sze mé lyi hi gi é nés al kal mas sá gi vizs gá lat ra kö te le -
zet tek rõl nyil ván tar tást ve zet.

Az idõszakos, a soron kívüli és a személyi higiénés
alkalmassági vizsgálat közös szabályai

25.  §

(1) Aki az idõ sza kos vagy so ron kí vü li al kal mas sá gi,
 illetve sze mé lyi hi gi é nés al kal mas sá gi vizs gá lat so rán
„A ter ve zett szol gá la ti be osz tás ra, mun ka kör re al kal mat -
lan” vagy „A hi va tá sos szol gá lat ra ide ig le ne sen al kal mat -
lan ...-ig” mi nõ sí tést ka pott, az adott szol gá la ti be osz tás -
ban, mun ka kör ben to vább nem fog lal koz tat ha tó.

(2) Az ide ig le ne sen al kal mat lan ná nyil vá ní tott sze mélyt 
az al kal mas ság vég le ges el bí rá lá sa ér de ké ben, az egész -
ség ügyi szol gá lat or vo sa ál tal meg je lölt idõ pont ban, újabb
vizs gá lat ra kell kül de ni.

(3) A 4.  § b)–g) pon tok ban fel so rolt ese tek ben le foly ta -
tott al kal mas sá gi vizs gá la tok so rán meg ál la pí tott al kal -
mat lan mi nõ sí tés sel szem ben az érin tett az el sõ fo kú FÜV,
ezt köve tõen má sod fo kú FÜV el já rást kez de mé nyez het.
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Külföldi szolgálatra vezényeltek alkalmassági vizsgálata

26.  §

(1) A kül föl di szol gá lat ra ve zény lés meg kez dé se elõtt és 
az on nan tör té nõ vég le ges ha za té rést köve tõen, egész ség -
ügyi, pszi chi kai és fi zi kai al kal mas sá gi vizs gá la tot kell
 lefolytatni a hi va tá sos ál lo mány tag já nál. A vizs gá la to kat
– in do kolt eset ben más egész ség ügyi szak in té ze tek köz re -
mû kö dé sét is igény be véve – az egész ség ügyi szol gá lat
vég zi.

(2) Kül föl di szol gá lat ra ve zé nyel tek egész sé gi al kal -
mas sá gi vizs gá la tát és az egész ség ügyi fel ké szí tést az
egész ség ügyi szol gá lat nál a Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá -
gos Pa rancs nok sá gá nak (a továb biak ban: or szá gos pa -
rancs nok ság) sze mély ügyi szer ve írás ban kez de mé nye zi.

(3) Az egész ség ügyi szol gá lat nak az egész ség ügyi fel -
ké szí tés ke re té ben idõ ben tá jé koz tat nia kell a ki uta zót,
hogy

a) a kö te le zõ en elõ írt, va la mint – be le egye zé se ese tén – 
az aján lott vé dõ ol tás ban ré sze sül jön,

b) a kül szol gá lat idõ tar ta má ra az ak tu á li san fe nye ge tõ
meg be te ge dé sek el ke rü lé sé re meg fe le lõ gyógy szer rel ren -
del kez zen.

(4) A hi va tá sos ál lo mány tag ja az or vo si vizs gá lat ra kö -
te les ma gá val vin ni a ko ráb bi vizs gá la tok alap ján ki ál lí tott
és ren del ke zé sé re álló or vo si le le te it, kór há zi zá ró je len té -
se it, ha van, ol tá si köny vét.

(5) A vizs gá la to kat a kül szol gá lat he lye sze rint meg ha -
tá ro zott egész sé gi, al kal mas sá gi és jár vány ügyi kö ve tel -
mé nyek re fi gye lem mel kell el vé gez ni.

27.  §

Ha az egész ség ügyi szol gá lat a hi va tá sos ál lo mány tag -
ját egész ség ügyi, pszi chi kai vagy fi zi kai szem pont ból
 alkalmatlannak tart ja kül föl di mun ka vég zés re, en nek oká -
ról az érin tet tet tá jé koz tat ja.

28.  §

(1) A kül föl di szol gá lat ból tör té nõ vég le ges ha za té rést
kö ve tõ al kal mas sá gi vizs gá lat ra a hi va tá sos ál lo mány tag -
já nak az elsõ szol gá lat tel je sí té si nap ján kell je lent kez nie
az egész ség ügyi szol gá lat nál.

(2) A kül föl di szol gá lat ból tör té nõ vég le ges ha za té rést
kö ve tõ al kal mas sá gi vizs gá lat le zá rá sá ig a hi va tá sos ál lo -
mány tag ja ré szé re egész ség ügyi sza bad sá got kell el ren -
del ni.

Szolgálati lõfegyver ideiglenes bevonása

29.  §

Az alap el lá tást vég zõ or vos nak a szak or vo si le le tek és
vizs gá la ti ered mé nyek alap ján – a kór ál la pot meg je lö lé se
nél kül – írás ban ha la dék ta la nul kez de mé nyez nie kell az
érin tett szol gá la ti elöl já ró já nál a szol gá la ti lõ fegy ver
 ideiglenes be vo ná sát, a cse lek võ ké pes sé get, il let ve a
 lõfegyver biz ton sá gos hasz ná la tát be fo lyá so ló kó ros ál la -
pot,  betegség fenn ál lá sa ese tén.

Szolgálati kötelmekkel összefüggõ baleset véleményezése

30.  §

(1) Szol gá la ti kö tel mek kel össze füg gõ bal eset ese tén a
Hszt. 180.  § (2) be kez dé se sze rin ti jegy zõ köny vet a szol -
gá la ti elöl já ró kö te les leg ké sõbb a bal eset idõ pont ját kö ve -
tõ 48 órán be lül fel ven ni.

(2) A szol gá la ti kö tel mek kel össze füg gõ bal eset or vo si
vé le mé nye zé sét az alap el lá tást vég zõ or vos vég zi, aki
 véleményében rög zí ti a sé rü lés jel le gét, a gyó gyu lás vár -
ha tó idõ tar ta mát és ál lást fog lal ab ban a te kin tet ben, hogy
a sé rült sé rü lé se a bal eset tel, il let ve a szol gá lat el lá tá sá val
ok-oko za ti össze füg gés ben ke let ke zett-e.

(3) Az or vo si vé le ményt a fel vett jegy zõ könyv vo nat ko -
zó ré szé nek ki töl té sé vel kell rög zí te ni. A jegy zõ könyv egy 
pél dá nyát az érin tett ré szé re kell át ad ni, egy pél dá nyát a
sze mé lyi anyag gyûj tõ jé ben kell el he lyez ni, egy pél dá nyát
az egész ség ügyi szol gá lat ré szé re kell meg kül de ni.

(4) A szol gá la ti kö tel mek kel össze füg gõ bal eset or vo si
vé le mé nye zé sé re vo nat ko zó ren del ke zé se ket a bal eset
foly tán el huny tak ese té ben is ér te lem sze rû en al kal maz ni
kell.

(5) A szol gá la ti kö tel mek kel össze füg gõ bal eset tár sa -
da lom biz to sí tá si jog sza bá lyok sze rin ti üze mi bal eset té
 minõsítésére és a bal ese ti el lá tá sok fo lyó sí tá sá ra a vo nat -
ko zó jog sza bá lyok alap ján, a bal eset szol gá la ti kö tel mek -
kel össze füg gé sé nek meg ál la pí tá sá val egy ide jû leg az
állományille té kes pa rancs nok in téz ke dik.

31.  §

(1) A bal eset szol gá la ti kö tel mek kel való össze füg gé sé -
nek mi nõ sí té sé re – az or vo si vé le mény figye lembe véte -
lével – az állományille té kes pa rancs nok jo go sult, aki a
dön té sét tar tal ma zó ha tá ro za tot a jegy zõ könyv kéz hez vé -
te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül kö te les meg hoz ni, és azt

5446 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/90. szám



érin tett nek, az alap el lá tást vég zõ or vos nak és az egész ség -
ügyi szol gá lat nak ha la dék ta la nul meg kül de ni.

(2) A ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek a sé rült sze mé lyé -
re, szol gá la ti he lyé re és a bal eset he lyé re, ide jé re vonat -
kozó ada to kon, va la mint a bal eset mi nõ sí té sén kí vül a jog -
or vos la ti fel hí vást is tar tal maz nia kell. Az in dok lás ban
meg kell ha tá roz ni a be kö vet ke zett sé rü lést, a bal eset be -
kö vet ke zé se és a hi va tá sos szol gá lat el lá tá sa kö zöt ti össze -
füg gést alá tá masz tó vagy ki zá ró kö rül mé nye ket, a sér tett
köz re ha tá sát, to váb bá a ha tá ro zat alap já ul szol gá ló jog sza -
bá lyo kat.

(3) Ha a bal eset szol gá la ti kö tel mek kel tör té nõ össze -
füg gé sé rõl a ren del ke zés re álló ada tok alap ján két sé get ki -
zá ró an dön te ni nem le het, a mi nõ sí tõ el já rást a kö rül mé -
nyek tisz tá zá sá ra in dí tott vizs gá lat be fe je zé sé ig fel kell
füg gesz te ni. Er rõl az érin tet tet írás ban ér te sí te ni kell. Az
(1) be kez dés sze rin ti ha tár idõ ez eset ben a fel füg gesz tés
idõ tar ta má val meg hosszab bo dik.

32.  §

(1) A szol gá la ti kö tel mek kel össze füg gõ nek mi nõ sí tett
bal eset ese tén, ha ma ra dan dó ká ro so dás ál la pít ha tó meg,
az egész ség ügyi szol gá lat or vo sa kö te les a bal ese tet szen -
ve det tet az ORSZI elé ren del ni a fog lal ko zá si ere de tû
egész ség ká ro so dás mér té ké nek meg ál la pí tá sa vé gett.

(2) Ha a bal eset bõl ere dõ egész ség ká ro so dás mér té ke a
13%-ot el éri, de a be kö vet ke zett egész ség ká ro so dás az
érin tet tet ere de ti szol gá la ti be osz tá sa, mun ka kö re el lá tá sá -
ban nem aka dá lyoz za, az állományille té kes pa rancs nok
kö te les in téz ked ni a bal ese ti já ra dék folyósí tása iránt.

(3) Ha az egész ség ká ro so dás olyan mér té kû, hogy az
érin tett ere de ti szol gá la ti be osz tá sá nak, mun ka kö ré nek
 ellátását le he tet len né te szi, a bal ese ti já ra dék fo lyó sí tá sa
mel lett az állományille té kes pa rancs nok nak a FÜV el já -
rást is kez de mé nyez nie kell.

(4) A szol gá la ti kö tel mek kel össze füg gõ bal eset  miatti
240 na pon túli be teg ál lo mány ese tén, ha a gyó gyu lás ér de -
ké ben erre szük ség van, a tár sa da lom biz to sí tá si jog sza bá -
lyok nak meg fele lõen kell el jár ni. A be teg ál lo mány meg -
hosszab bí tá sát a te rü le ti leg ille té kes ORSZI Bi zott sá gok
vé le mé nye zik.

Az alkalmasság felülvizsgálatának kezdeményezése

33.  §

(1) Ha a hi va tá sos ál lo mány tag já nak egész sé gi ál la po ta
olyan mér ték ben vál to zott, hogy a szá má ra elõ írt egész sé gi 
al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek nek nem fe lel meg, al kal mas -
sá gá nak a fe lül vizs gá la tát kell kez de mé nyez ni.

(2) Az al kal mas ság fe lül vizs gá la tá nak kez de mé nye zé -
sé re jo go sult:

a) a hi va tá sos ál lo mány tag ja,
b) az alap el lá tást vég zõ or vos,
c) az állományille té kes pa rancs nok.

(3) A fe lül vizs gá lat kez de mé nye zé sé rõl a hi va tá sos
 állomány tag ja ha la dék ta la nul kö te les je len tést ten ni, az
alap el lá tást vég zõ or vos pe dig tá jé koz ta tást adni az
állományille té kes pa rancs nok nak.

(4) A fe lül vizs gá lat irán ti ké rel met az El sõ fo kú FÜV
 Bizottság el nö ké nek kell meg kül de ni, aki in téz ke dik a
FÜV el já rás le foly ta tá sa iránt.

Az alkalmasság felülvizsgálatának okmányai

34.  §

(1) Az al kal mas ság el bí rá lá sá hoz a kö vet ke zõ ok má -
nyok szük sé ge sek:

a) egész ség ügyi könyv,
b) kór tör té ne ti lap,
c) alap el lá tást vég zõ or vos vé le mé nye,
d) állományille té kes pa rancs nok vé le mé nye,
e) fe lül vizs gá la ti táb lá zat (a továb biak ban: FÜV táb lá -

zat) há rom pél dány ban,
f) or vos szak ér tõi vé le mény a mun ka ké pes ség-csök ke -

nés mér té ké rõl,
g) a fe lül vizs gá lat ra ren delt sze mély egész sé gi ál la po -

tá ra vo nat ko zó or vo si le le tek,
h) va la mennyi ren del ke zés re álló, de kü lö nö sen az egy

éven be lü li kór há zi és gyógy in té ze ti zá ró je len té sek, szak -
or vo si le le tek,

i) sé rü lés (bal eset) ese tén a bal ese ti jegy zõ könyv, az
ez zel kap cso la tos mi nõ sí tõ ha tá ro zat,

j) ki töl tött egész ség ügyi ön élet rajz.

(2) Az (1) be kez dés f) pont ja sze rin ti vé le mény be szer -
zé sé tõl a fe lül vizs gá la tot elõ ké szí tõ or vos el te kint het, ha
az érin tett egész sé gi ál la po ta e nél kül is egy ér tel mû en
meg ítél he tõ.

A parancsnoki és orvosi vélemény

35.  §

(1) A fe lül vizs gá lat hoz is mer ni kell a hi va tá sos ál lo -
mány tag ja élet- és mun ka kö rül mé nye it, a be osz tá sá val
együtt járó fi zi kai és pszi chi kai ter he lé se ket, to váb bá a
 hivatásos ál lo mány tag ja ko ráb bi tel je sí tõ ké pes sé gé hez
 viszonyított és a köz vet len kör nye zet ál tal ta pasz tal ha tó
vál to zá so kat.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak meg íté lé sé hez be kell
sze rez ni az állományille té kes pa rancs nok és az alap el lá tást 
vég zõ or vos vé le mé nyét is.
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(3) Az állományille té kes pa rancs nok vé le mé nyé nek tar -
tal maz ni kell, hogy a hi va tá sos ál lo mány tag ja:

a) egész sé gi ál la po ta mi lyen mér ték ben be fo lyá sol ja
a szol gá la ti fel ada tok el lá tá sát,

b) szol gá la ti be osz tá sá ban, mun ka kö ré ben vég zett
mun ka mi lyen fi zi kai és szel le mi meg ter he lés sel jár,

c) szol gá lat tel je sí té si ké pes sé ge és ma ga tar tá sa mi lyen
mér ték ben vál to zott,

d) az elõ zõ két év ben mi lyen gya ko ri ság gal és idõ tar -
tam ban volt egész ség ügyi sza bad sá gon,

e) hány év, a nyug díj jo go sult ság szem pont já ból be szá -
mít ha tó szol gá la ti idõ vel ren del ke zik,

f) mi lyen más szol gá la ti be osz tás ba, mun ka kör be
 helyezésére van le he tõ ség.

(4) Ha a FÜV el já rást az alap el lá tást vég zõ or vos kez de -
mé nye zi, a be teg ál la po tá ról, szol gá la ti kö rül mé nye i rõl és
az or vo si szem pont ból ér té kel he tõ rend el le nes ség rõl or vo -
si vé le ményt ké szít, mely nek két pél dá nyát meg kül di az
El sõ fo kú FÜV Bi zott ság el nö ké nek.

(5) Ha a bal eset (be teg ség) szol gá la ti kö tel mek kel
össze füg gõ vagy szol gá la ti ere de tû, az alap el lá tást vég zõ
or vo si vé le mény ben kö zöl ni kell a bal eset (be teg ség) be -
kö vet ke zé sé nek he lyét, ide jét és kö rül mé nye it, to váb bá
a szol gá la ti kö tel mek kel való össze füg gés re vo nat ko zó
meg ál la pí tá so kat.

A felülvizsgálathoz szükséges orvosi vizsgálatok

36.  §

(1) A hi va tá sos ál lo mány al kal mas sá gi fe lül vizs gá lat ra
ren delt tag ja a FÜV Bi zott ság elõtt sze mé lye sen kö te les
meg je len ni. A sze mé lyes meg je le nés tõl el kell te kin tet -
ni, ha

a) a fe lül vizs gá lat ide jén be teg sé ge, sé rü lé se  miatt já ró- 
vagy cse lek võ kép te len, il le tõ leg utaz ta tá sa ese tén egész -
sé gi ál la po tá ban rom lás kö vet kez ne be,

b) bün te tõ el já rás ke re té ben el ren delt sze mé lyi sza bad -
sá got kor lá to zó kény szer in téz ke dés ha tá lya alatt áll.

(2) A FÜV Bi zott ság a hi va tá sos ál lo mány tag ja al kal -
mas sá gát a ren del ke zés re álló fe lül vizs gá la ti ok má nyok
alap ján bí rál ja el, ha a sze mé lyes meg je le né sé tõl az (1) be -
kez dés alap ján el kell te kin te ni. A FÜV Bi zott ság el nö ke
a FÜV Bi zott ság dön té sé rõl és a jog or vos lat le he tõ sé gé rõl
a hi va tá sos ál lo mány tag ját írás ban ér te sí ti.

(3) A ki vizs gá lást a ren del ke zés re álló leg kor sze rûbb
di ag nosz ti kai el já rá sok kal kell vé gez ni, ame lyek a be teg -
ség, il le tõ leg a kó ros ál la pot tény le ges fenn ál lá sát és ter -
mé sze tét az or vos tu do mány min den ko ri kö ve tel mé nyei
sze rint iga zol ják, vagy ki zár ják. A ki vizs gá lás ered mé nyét
a hi va tá sos ál lo mány tag ja kór lap já ban tel jes rész le tes ség -
gel, a FÜV táb lá zat ban olyan mér ték ben kell fel je gyez ni,

hogy a dön tés alap ját ké pe zõ kór ál la pot vagy be teg ség
szak mai szem pont ból ér té kel he tõ le gyen.

(4) A FÜV el já rás elõ ké szí té sé ért fe le lõs or vos biz to sít -
ja, hogy a be teg ki vizs gá lá sa so rán az elõ írt és az ál ta la
szük sé ges nek tar tott vizs gá la tok, szak kon zí li u mok meg -
tör tén je nek és azok ered mé nyét a kór tör té ne ti ira tok ban
hi te le sen rög zít sék. Ezek el vég zé sé rõl kö te les meg gyõ -
zõd ni és az ész lelt hi á nyos sá gok pót lá sá ra in téz ked ni.

(5) Az al kal mas ság el bí rá lá sa szem pont já ból alap ve tõ
kór el vál to zá sok ról az el já rást elõ ké szí tõ or vos nak sze mé -
lyes vizs gá lat tal is meg kell gyõ zõd nie. A vizs gá lat alap ján 
kell ja vas la tot ten nie az El sõ fo kú FÜV Bi zott ság nak a
 hivatásos ál lo mány tag já nak mi nõ sí té sé re.

(6) A FÜV Bi zott ság el nö ke szük ség ese tén újabb ki -
vizs gá lást, il le tõ leg vizs gá la tok el vég zé sét kér he ti.

Az Elsõfokú FÜV Bizottság összetétele, hatás- és jogköre

37.  §

(1) A há rom tag ból álló El sõ fo kú FÜV Bi zott sá got az
egész ség ügyi szol gá lat alap el lá tó rend sze ré ben kell mû -
köd tet ni.

(2) Az El sõ fo kú FÜV Bi zott ság el nö két és tag ja it az
egész ség ügyi szol gá lat ve ze tõ je bíz za meg, a bi zott ság ban
egy fõ fog lal ko zás-egész ség ügyi szak or vos rész vé te le
 kötelezõ.

(3) Az El sõ fo kú FÜV Bi zott ság ren del te tés sze rin ti mû -
kö dé sé nek meg szer ve zé se és mû köd te té se a bi zott ság
 elnökének a fel ada ta. Fel adat kör ében kö te les gon dos kod ni 
a bi zott ság hoz utal tak ki vizs gál ta tá sá ról, a FÜV el já rás
ok má nya i nak elõ írások sze rin ti el ké szít te té sé rõl, az elõ írt
adat szol gál ta tás ha tár idõ re tör té nõ tel je sí té sé rõl.

38.  §

(1) A hi va tá sos ál lo mány tag ja al kal mas sá gá ról, va la -
mint szol gá lat ké pes sé gé rõl az El sõ fo kú FÜV Bi zott ság
a kö vet ke zõ dön té se ket hoz hat ja:

a) va la mennyi össze sí tett al kal mas sá gi mi nõ sí tés,
b) szol gá lat tel je sí té si idõ csök ken té se napi 4 vagy 6 óra 

idõ tar tam ra, leg fel jebb 120 nap tá ri na pig,
c) rész le ges szol gá lat men tes ség en ge dé lye zé se, leg fel -

jebb 180 nap tá ri na pig,
d) 180 nap tá ri na pot meg ha la dó an egész ség ügyi sza -

bad ság en ge dé lye zé se, leg fel jebb 240 nap tá ri na pig.

(2) A bi zott ság elsõ fokú ha tá ro za ta el len be nyúj tott fel -
leb be zést és az ügy ira ta it az El sõ fo kú FÜV Bi zott ság
 elnöke ha la dék ta la nul meg kül di a Má sod fo kú FÜV
 Bizottság el nö ké hez.
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A Másodfokú FÜV Bizottság összetétele,
hatás- és jogköre

39.  §

(1) A há rom tag ból álló Má sod fo kú FÜV Bi zott sá got az
egész ség ügyi szol gá lat szak el lá tó rend sze ré ben kell mû -
köd tet ni.

(2) A Má sod fo kú FÜV Bi zott ság el nö két és tag ja it az
or szá gos pa rancs nok bíz za meg.

(3) Pszi cho ló gi ai al kal mas ság el bí rá lá sa ese tén a
 Másodfokú FÜV Bi zott ság ban az el nök ál tal fel kért pszi -
cho ló gus vagy pszi chi á ter szak or vos, fi zi kai al kal mas ság
el bí rá lá sa ese tén sport or vos tan szak vizs gá val ren del ke zõ
szak or vos rész vé te le kö te le zõ.

(4) Ha az al kal mas ság el bí rá lá sa szem pont já ból a bi zott -
ság el nö ke in do kolt nak tart ja, szak kon zi li á tust kell a bi -
zott ság ba be von ni.

(5) A bi zott ság ren del te tés sze rin ti mû kö dé sé nek meg -
szer ve zé se, irá nyí tá sa a Má sod fo kú FÜV Bi zott ság el nö -
ké nek a fel ada ta.

40.  §

(1) A Má sod fo kú FÜV Bi zott ság bí rál ja el az El sõ fo kú
FÜV Bi zott ság ha tá ro za ta el len be nyúj tott fel leb be zé se -
ket. A bi zott ság má sod fo kon ho zott dön té se el len to váb bi
fel leb be zés nek nincs he lye.

(2) A Má sod fo kú FÜV Bi zott ság dön té sé ben va la -
mennyi al kal mas sá gi fo ko za tot, bár mely kor lá to zást és
fel men tést al kal maz hat, az el sõ fo kú mi nõ sí tést meg vál toz -
tat hat ja, il le tõ leg újabb ki vizs gá lást vagy an nak ki egé szí -
té sét ren del he ti el.

(3) A Má sod fo kú FÜV Bi zott ság jo go sult 120 nap tá ri
na pon túl – an nak be szá mí tá sá val – en ge dé lyez ni a csök -
ken tett szol gá la ti idõt napi 4 vagy 6 órá ra, leg fel jebb
180 nap tá ri nap idõ tar ta mig.

A jogorvoslat rendje

41.  §

(1) Az El sõ fo kú FÜV Bi zott ság dön té se el len a vizs gált
sze mély a ha tá ro zat köz lé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül,
az El sõ fo kú FÜV Bi zott ság hoz írás ban be nyúj tott fel leb -
be zés sel él het.

(2) A FÜV Bi zott ság al kal mas sá gi mi nõ sí tõ ha tá ro za tát, 
va la mint a fel leb be zés le he tõ sé gét a hi va tá sos ál lo mány
tag já val kö zöl ni kell. A mi nõ sí tést, a fel leb be zés le he tõ sé -
gét és az egyes szol gá la ti fel ada tok aló li fel men tést a hi va -

tá sos ál lo mány tag já nak egész ség ügyi köny vé be fel kell
tün tet ni és az egész ség ügyi köny vet a hi va tá sos ál lo mány
tag já nak át kell adni. A mi nõ sí tést a kór tör té ne ti la pon is
fel kell tün tet ni, me lyet a bi zott ság el nö ke ír alá és sze mé -
lyi bé lyeg zõ jé vel lát el.

(3) A FÜV táb lá zat egy ere de ti pél dá nyát mel lék le te i vel 
együtt a jog erõs dön tést hozó FÜV Bi zott ság irat tá rá ban
kell el he lyez ni. A hi va tá sos ál lo mány tag ja állományille té -
kes pa rancs no ká nak, és „Hi va tá sos szol gá lat ra al kal mat -
lan” mi nõ sí tés ese tén az or szá gos pa rancs nok ság sze mély -
ügyi szer vé nek a FÜV ha tá ro za tot meg kell kül de ni, amely 
kór is mét és in do ko lást nem tar tal maz hat.

(4) A FÜV táb lá za tot „Or vo si ti tok tar tás ra kö te le zett”
jel zés sel kell el lát ni, ar ról má so la tot az érin tett ké rel mé re
vagy tör vény ben meg ha tá ro zott sze mé lyek és szer vek ré -
szé re le het ki ad ni.

A FÜV Bizottság eljárása

42.  §

(1) A FÜV Bi zott sá gok ülé se i ket szük ség sze rin ti gya -
ko ri ság gal tart ják. A FÜV el já rás ra a hi va tá sos ál lo mány
tag ját az egész ség ügyi szol gá lat az ira tok be ér ke zé sét kö -
ve tõ 30 na pon be lül írás ban, a bi zott sá gi ülés he lyé nek és
ide jé nek meg je lö lé sé vel, az ülés idõ pont ját meg elõ zõ en,
leg alább nyolc nap pal a szol gá la ti elöl já ró út ján ren de li be.

(2) A hi va tá sos ál lo mány tag ját a bi zott ság szak mai
szem pont ból ille té kes tag ja meg vizs gál ja, a vizs gá lat ered -
mé nyét össze ve ti a FÜV táb lá zat ban sze rep lõ vizs gá la ti
ered mé nyek kel, majd a bi zott ság ré szé re tá jé koz ta tást ad a
ki vizs gá lás ered mé nyé rõl, és ja vas la tot tesz a vizs gált sze -
mély egész sé gi al kal mas sá gi fo ká ra, egész ség ká ro so dá sá -
nak a szol gá la ti kö tel mek kel való össze füg gé sé re, va la -
mint az egyéb kér dé sek re (pl. egész ség ügyi sza bad ság
meg hosszab bí tá sa).

(3) A bi zott ság szó több ség gel ha tá roz. A bi zott ság tag -
ja, ha a ha tá ro zat tal nem ért egyet, kü lön vé le ményt nyújt -
hat be írás ban. Ezt az el nök a FÜV táb lá zat irat tá ri pél dá -
nyá hoz csa tol ja.

(4) A FÜV Bi zott ság ha tá ro za ta az aláb bi ada to kat tar -
tal maz za:

a) az egész sé gi al kal mas ság fo ko za tát, a szük sé ges
kor lá to zá sok, fel men té sek fel so ro lá sát,

b) a be teg ség (sé rü lés) szol gá la ti kö tel mek kel való
össze füg gé sé vel kap cso la tos vé le ményt,

c) a gép jár mû ve ze tõi egész sé gi al kal mas ság fe lül vizs -
gá la tá nak szük ség sze rin ti kez de mé nye zé sét,

d) az egyen ru ha vi se lé sé nek egész sé gi szem pont ból
való el len ja val la tát.

(5) A FÜV ha tá ro za tot a bi zott ság tag jai alá ír ják és sze -
mé lyi or vo si bé lyeg zõ jük kel hi te le sí tik.
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(6) Al kal mat lan ság meg ál la pí tá sa ese tén a bi zott ság a
sze mély ügyi el já rás kez de té ig a hi va tá sos ál lo mány tag já -
nak egész ség ügyi sza bad sá got en ge dé lyez az zal, hogy a
szol gá la ti kö tel me i nek át adás-át vé te lé re igény be ve he tõ.

Az egész ség ká ro so dás mértékének megállapítása

43.  §

(1) A fe lül vizs gá lat so rán be kell sze rez ni az ORSZI
szak vé le mé nyét a vizs gált sze mély egész ség ká ro so dá sá -
nak mér té ké rõl, ha

a) egész sé gi ál la po ta alap ján „Hi va tá sos szol gá lat ra
 alkalmatlan” mi nõ sí tés meg ál la pí tá sa in do kolt,

b) a fe lül vizs gá lat ra szol gá la ti kö tel mek kel össze füg gõ 
egész ség ká ro so dás kö vet kez té ben ke rül sor,

c) a hi va tá sos ál lo mány tag ja kéri.

(2) A szak vé le mény be szer zé sét az El sõ fo kú FÜV
 Bizottság el nö ke kez de mé nye zi az ORSZI be uta ló ki ál lí tá -
sá val.

44.  §

(1) Az elsõ fokú or vos szak ér tõi bi zott ság ál tal meg ál la -
pí tott egész ség ká ro so dás mér té ke el len a hi va tá sos ál lo -
mány tag ja az El sõ fo kú FÜV Bi zott ság el nö ke  útján, az
elsõ fokú dön tés ben meg ha tá ro zott fel leb be zé si idõn be -
lül, az ott meg je lölt má sod fo kú or vos szak ér tõi bi zott ság -
hoz fel leb bez het.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti fel leb be zés ese tén a má sod -
fo kú jog erõs dön tés be ér ke zé sé ig a FÜV el já rást szü ne tel -
tet ni kell, ha az al kal mas ság e nél kül nem bí rál ha tó el.
A hi va tá sos ál lo mány tag ja ré szé re – ha azt egész sé gi ál la -
po ta in do kol ja – erre az idõ szak ra egész ség ügyi szabad -
ságot kell en ge dé lyez ni.

Felmentés a szolgálatteljesítés alól

45.  §

(1) Ha a hi va tá sos ál lo mány tag ja, be teg ség vagy bal eset 
kö vet kez té ben szol gá la ti be osz tá sá nak, mun ka kö ré nek
 ellátására ide ig le ne sen al kal mat lan ná vá lik, in téz ked ni
kell a szol gá lat tel je sí tés alól tör té nõ fel men té se iránt.

(2) Ha a kü lön jog sza bály alap ján ke re sõ kép te len ség
meg ál la pí tá sá ra fel jo go sí tott egész ség ügyi szol gál ta tó
 orvosa, a há zi or vos vagy az alap el lá tást vég zõ or vos a hi -
va tá sos ál lo mány tag já nak ke re sõ kép te len sé gét meg ál la -
pí tot ta, a hi va tá sos ál lo mány tag ja kö te les er rõl a szol gá la ti 
elöl já ró ját – a vár ha tó gyó gyu lá si idõ tar tam meg ha tá ro zá -
sá val – ha la dék ta la nul ér te sí te ni.

(3) Ha a ke re sõ kép te len ség, il le tõ leg egész ség ügyi sza -
bad ság idõ tar ta ma a 30 na pot meg ha lad ja ha von ta, rö vi -
debb idõ tar tam ese tén szol gá lat té tel re je lent ke zés kor a
 hivatásos ál lo mány tag ja az iga zo lást szol gá la ti elöl já ró já -
nak kö te les le ad ni.

(4) A hi va tá sos ál lo mány tag ja a 22.  § (1) be kez dés
a) pont já ban meg ha tá ro zott so ron kí vü li al kal mas sá gi
vizs gá lat ra a ke re sõ ké pes sé nyil vá ní tá sá nak nap ján, leg -
ké sõbb az azt kö ve tõ elsõ mun ka na pon, a szol gá lat ba ál lá -
sát meg elõ zõ en, kö te les az alap el lá tást vég zõ or vos nál
a ke re sõ kép te len sé get meg ál la pí tó le le tek kel meg je len ni.

(5) A hi va tá sos ál lo mány kór ház ból, gyógy in té zet bõl
el bo csá tott tag ja két mun ka na pon be lül kö te les az alap el -
lá tást vég zõ or vost az el bo csá tá sá ról tá jé koz tat ni, és a kór -
házi zá ró je len tés egy pél dá nyát vagy an nak má so la tát
 részére el jut tat ni.

46.  §

(1) A szol gá lat tel je sí tés aló li fel men tés tel jes vagy rész -
le ges le het:

a) tel jes fel men tés, a fek võ be teg-gyógy in té zet ben,
 illetve la ká son fek võ be teg ként tör té nõ gyógy ke ze lés és az
egész ség ügyi sza bad ság idõ tar ta má ra,

b) rész le ges fel men tés, az egyes szol gá la ti kö te le zett sé -
gek aló li men tes ség és a csök ken tett napi szol gá lat tel je sí -
té si idõ.

(2) A hi va tá sos ál lo mány tag ja ré szé re az alap el lá tást
vég zõ or vos leg fel jebb 180 nap tá ri na pig egész ség ügyi
sza bad sá got en ge dé lyez het.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott egész ség ügyi sza -
bad ság le jár tát köve tõen a be te get ke ze lõ alap el lá tást vég -
zõ or vos ja vas la tá ra – a már en ge dé lye zet egész ség ügyi
sza bad ság be szá mí tá sá val – 180 nap tá ri na pon túl az El sõ -
fo kú FÜV Bi zott ság jo go sult egész ség ügyi sza bad ság
 engedélyezésére, 240 nap tá ri nap idõ tar ta mig.

(4) A fek võ be teg-gyógy in té zet ben töl tött idõ a (3) be -
kez dés sze rin ti idõ tar ta mok szá mí tá sa kor már en ge dé lye -
zett egész ség ügyi sza bad ság nak szá mít.

(5) Ha az El sõ fo kú FÜV Bi zott ság ál tal en ge dé lye zett
240 nap egész ség ügyi sza bad ság le tel té vel a hi va tá sos
 állomány tag já nak szol gá lat ké pes sé ge nem áll hely re – és
a szol gá lat ké pes ség hely re ál lá sa a csök ken tett napi szol gá -
lat tel je sí té si idõ en ge dé lye zé se ese tén sem vár ha tó, az
alap el lá tást vég zõ or vos a hi va tá sos ál lo mány tag ja egész -
sé gi al kal mas sá gá nak fe lül vizs gá la tát kez de mé nye zi. Ezt
a ren del ke zést kell al kal maz ni ab ban az eset ben is, ha az
egész ség ügyi sza bad ság en ge dé lye zé se – egy adott év -
ben – egy nél több és el té rõ idõ ben meg ál la pí tott be teg ség
(bal eset)  miatt tör tént.
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(6) Az en ge dé lye zett egész ség ügyi sza bad ság meg kez -
dé sé re az állományille té kes pa rancs nok ha la dék ta la nul
 intézkedik.

47.  §

(1) Az egész ség ügyi sza bad ság meg hosszab bí tá sát a
 bizottság el nö ke a hi va tá sos ál lo mány tag já nak egész ség -
ügyi köny vé be be jegy zi, és azt alá írá sá val, va la mint sze -
mé lyi or vo si bé lyeg zõ jé vel lát ja el.

(2) Az en ge dé lye zett egész ség ügyi sza bad sá got az
egész ség ügyi szol gá lat nyil ván tart ja.

48.  §

(1) Tar tós vagy vég le ges egész ség ká ro so dás ese tén, ha
az nem okoz al kal mat lan sá got, a hi va tá sos ál lo mány tag ja
ré szé re, a kö vet ke zõ szol gá la ti kö te le zett sé gek tel je sí té se
alól egész ség ügyi fel men tés ad ha tó:

a) test ne ve lés,
b) tar tós ál lás,
c) ala ki fog lal ko zás,
d) ne héz fi zi kai mun ka,
e) õr szol gá lat,
f) egyen ru ha-vi se lés,
g) 24 órás szol gá lat,
h) lö vé szet.

(2) Az egész ség ügyi fel men tés en ge dé lye zé sé re az alap -
el lá tást vég zõ or vos 180 nap tá ri nap, azon túl, a már en ge -
dé lye zett 180 nap be szá mí tá sá val az El sõ fo kú FÜV
 Bizottság 240 nap tá ri nap idõ tar tam ban jo go sult.

(3) Az egész ség ügyi fel men tés idõ tar ta mát a FÜV táb lá -
za ton a mi nõ sí té si ja vas lat ban, va la mint a mi nõ sí tés ben fel 
kell tün tet ni.

(4) Az egész ség ügyi fel men tés a hi va tá sos ál lo mány
tag já nak alap-, il let ve szak ki kép zé sét egy hó na pon túl nem 
aka dá lyoz hat ja. Ha a fel men tés okát ké pe zõ egész ség ká ro -
so dás olyan mér té kû, hogy az a hi va tá sos ál lo mány tag já -
nak alap-, il let ve szak ki kép zé sét egy hó na pon túl sem te szi 
le he tõ vé, egész sé gi al kal mas sá gá nak fe lül vizs gá la tá ra kell 
in téz ked ni.

(5) Ha a tel jes szol gá lat ké pes ség az El sõ fo kú FÜV
 Bizottság ál tal en ge dé lye zett 180 nap le tel té vel sem áll
hely re – és a tel jes szol gá lat ké pes ség hely re ál lá sa az
összes sé gé ben 240 nap idõ tar tam ban en ge dé lyez he tõ fel -
men tés mel lett sem vár ha tó –, a ke ze lõ or vos a hi va tá sos
 állomány tag ja egész sé gi al kal mas sá gá nak fe lül vizs gá la -
tát kez de mé nye zi.

(6) A fel men té sek vég re haj tá sá ért az állományille té kes
pa rancs nok, a pa rancs elõ ké szí té sé ért az alap el lá tást vég zõ 
or vos fe le lõs. Az állományille té kes pa rancs nok pa ran csá -

ban az idõ tar tam meg je lö lé sé vel ha tá roz za meg a hi va tá -
sos ál lo mány tag ja egyes szol gá la ti kö te le zett sé gek aló li
fel men té sét, il let ve a csök ken tett szol gá la ti idõt.

(7) A múló, he veny be teg sé gek ese tén, il let ve a gyó gyu -
lás be kö vet ke zé se kor, ha a fel men tés to váb bi al kal ma zá sa
már nem in do kolt, az alap el lá tást vég zõ or vos az egész ség -
ügyi fel men tést meg szün te ti vagy a fel men tést en ge dé lye -
zõ El sõ fo kú FÜV Bi zott ság nál an nak meg szün te té sét kez -
de mé nye zi.

49.  §

(1) Hosszabb ide ig tar tó gyógy ke ze lést köve tõen, az
 orvosi re ha bi li tá ció ke re té ben a fo ko za tos mun ká ba ál lás
ér de ké ben, az egész ség ügyi szol gá lat fog lal ko zás-egész -
ség ügyi or vo sa át me ne ti leg csök ken tett mun ka idõ ben tör -
té nõ fog lal koz ta tást is en ge dé lyez het a hi va tá sos ál lo mány 
tag já nak. En nek idõ tar ta ma – az alap el lá tást vég zõ or vos
ja vas la tá ra – napi 4 vagy 6 óra idõ tar tam ra, leg fel jebb
90 nap tá ri na pig ter jed het.

(2) A hi va tá sos ál lo mány tag ját – ha egész sé gi ál la po ta
in do kol ja, az erre meg ha tá ro zott el já rá si rend ben – a Vám- 
és Pénz ügy õr ség hé ví zi Gyógy há zá ba 14 na pos tá mo ga tott 
gyógy ke ze lés re le het utal ni. Az or vo si re ha bi li tá ció ke re -
té ben más sza na tó ri um ba uta lás ra és el lá tás ra az egész ség -
biz to sí tás vo nat ko zó sza bá lyai sze rint jo go sult.

Egészségügyi dokumentáció

50.  §

(1) Az al kal mas sá gi vizs gá lat ról és a FÜV el já rás ról
 készült do ku men tá ció tar tal maz za

a) a hi va tá sos ál lo mány tag ja sze mély azo no sí tó ada ta it,
b) a hi va tá sos ál lo mány tag ja ál tal el lá tott vagy ter ve -

zett szol gá la ti be osz tást, mun ka kört,
c) a hi va tá sos ál lo mány tag já nak sze mé lyes, to váb bá

csa lá di és fog lal ko zá si anam né zi sét,
d) az al kal mas sá gi vizs gá lat, FÜV el já rás idõ pont ját,

az el vég zett vizs gá la to kat és azok ered mé nyét,
e) az or vos szak ér tõi vé le mény ere de ti pél dá nyát,
f) az al kal mas ság ra vo nat ko zó vé le ményt, eset le ges

kor lá to zá so kat,
g) az idõ sza kos al kal mas sá gi vizs gá lat ese dé kes sé gé -

nek idõ pont ját,
h) a vizs gá la tot vég zõ or vos alá írá sát.

(2) Az al kal mas ság meg ál la pí tá sá ról  szóló össze sí tõ
 minõsítésnek a hi va tá sos ál lo mány tag ja sze mély azo no sí tó 
ada ta in és a vizs gá la tot vég zõ or vos alá írá sán, va la mint
 orvosi bé lyeg zõ le nyo ma tán túl tar tal maz nia kell azo kat
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a szol gá la ti be osz tá so kat, mun ka kö rö ket, ame lyek vég zé -
se te kin te té ben az al kal mas ság meg ál la pí tás ra ke rült. Ha
az al kal mas ság kor lá to zás sal ke rült meg ál la pí tás ra, az
össze sí tõ mi nõ sí tés nek a fen ti e ken túl tar tal maz nia kell
a kor lá to zás mód ját, ter je del mét, és a ja va solt be tölt he tõ
szol gá la ti be osz tá sok, mun ka kö rök meg ne ve zé sét.

(3) A (2) be kez dés ben fog lal ta kon túl a FÜV el já rás
 során ho zott ha tá ro zat in do ko lá si ré szé nek tar tal maz nia
kell a fe lül vizs gá la tot kez de mé nye zõ sze mély meg ne ve zé -
sét, az or vos szak ér tõi vé le mény szá mát, az egész ség ká ro -
so dás mér té két és a kö vet ke zõ vizs gá lat ide jét.

(4) Az al kal mas ság meg ál la pí tá sá ról  szóló össze sí tõ
 minõsítés és a FÜV el já rás so rán ho zott ha tá ro zat nem tar -
tal maz hat ja az anam né zist, a vizs gá la tok ered mé nyét,
a kór is mét, és az 1. szá mú mel lék let ben sze rep lõ kód szá -
mo kat.

(5) Az al kal mas sá gi vizs gá la tok ered mé nye it, mi nõ sí té -
sét az egész ség ügyi törzs lap ra kell be je gyez ni. Az al kal -
mas ság össze sí tett mi nõ sí té sét és a FÜV el já rás so rán
 hozott ha tá ro za tot a hi va tá sos ál lo mány tag ja sze mé lyi
anyag gyûj tõ jé ben kell el he lyez ni.

(6) A fel vé tel re je lent ke zõ elõ ze tes, is mé telt elõ ze tes
 alkalmassági vizs gá la tá nak nem al kal mas mi nõ sí té se ese -
tén, a mi nõ sí tés okát az 1. szá mú mel lék let ben sze rep lõ
kód szá mok meg je lö lé sé vel kell rög zí te ni az egész ség ügyi
törzs la pon, és fel kell tün tet ni, hogy a mi nõ sí tés vég le ges
vagy ide ig le nes-e, és a vizs gá lat a ké sõb bi ek ben mi lyen
fel té te lek kel is mé tel he tõ meg.

51.  §

A vizs gá lat so rán ke let ke zett va la mennyi egész ség ügyi
do ku men tá ci ót az egész ség ügyi szol gá lat a vizs gá la tot
 követõ 30 évig õrzi meg.

52.  §

(1) Az egész sé gi és pszi chi kai vé le mény min tá ját a
3. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(2) Az al kal mas sá gi vizs gá lat ra ren de lõ lap min tá ját a
4. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(3) A fel vé tel elõt ti al kal mas sá gi vizs gá lat hoz szük -
séges kér dõ ívet az 5. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(4) A há zi or vos ál tal ki töl ten dõ adat lap min tá ját a
6. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(5) A FÜV el já rás ra ren de lõ lap min tá ját a 7. szá mú mel -
lék let tar tal maz za.

(6) A FÜV el já rás ke re té ben ho zott ha tá ro za tok min tá ját 
a 8–9. szá mú mel lék le tek tar tal maz zák.

(7) Az ORSZI be uta ló min tá ját a 10. szá mú mel lék let
tar tal maz za.

(8) A FÜV táb lá zat min tá ját a 11. szá mú mel lék let tar tal -
maz za.

Záró rendelkezések

53.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé te lek kel –
a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba, ren del ke zé se it
a fo lya mat ban lévõ ügyek re is al kal maz ni kell.

(2) A 12.  § és 13.  § 2008. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

54.  §

Ha tá lyát vesz ti a vám- és pénz ügy õr ség hi va tá sos ál lo -
má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá val kap cso la tos egyes
sza bá lyok ról  szóló 15/1997. (V. 8.) PM ren de let 41–43. és
52–57.  §-a.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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1. számú melléklet a 20/2008. (VI. 19.) PM rendelethez

Betegségek és Fogyatékosságok Táblázata

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

001–002 Da ga na tok
C00-D48

001 Rossz in du la tú da ga na tok
C00-C97, D00-D09, D37-D48

EB EB EB EB

002 Jó in du la tú da ga na tok
D10-D36

002/1 So li ter da ga na tok el tá vo lí tá sa utá ni ál la pot, funk -
ció ká ro so dás nél kül, ne ga tív his to ló gi ai le let tel

A A A A

002/2 So li ter és mul tip lex da ga na tok, funk ció ká ro so dás
nél kül

EB EB EB EB

002/3 So li ter és mul tip lex da ga na tok el tá vo lí tá sa utá ni
ál la pot, funk ció ki esés sel, va la mint ha gá tol ja a fel -
sze re lés vi se lé sét

E EB EB EB

001 Ma lig nus tu mor bár mi lyen ere de tû vagy lo ca li sa ti o jú ese tei, füg get le nül a ke ze lé si el já rá sok tól. Itt mi nõ sí ten dõk
non Hodg kin-lympho mák, Hodg kin-kór, my e lo ma mul tip lex, kü lön bö zõ le u ka e mi ák, va la mint a nyi rok- és vér kép zõ -
rend szer egyéb rossz in du la tú da ga na tai. A se mi ma lig nus ként je lölt da ga na tok szin tén ide tar toz nak. Új fel vé te les ese té -
ben a mi nõ sí tés: E.

002 A be nig nus tu mor bár mi lyen ere de tû vagy lo ca li sa ti o jú ese tei, va la mint ezek ke ze lé se utá ni ál la po tai.
002/1 Sok eset ben a jó in du la tú da ga nat ra di ca lis mû tét tel tör té nõ el tá vo lí tá sa tel jes gyó gyu lást és „Al kal mas” mi nõ -

sí tést ered mé nyez.
002/3 Mû tét után vissza ma radt func ti o ká ro so dás ese tén a mi nõ sí tés csak „E” le het a func ti o ki e sés mér té ke sze rint.

Ha laszt ha tó a mi nõ sí tés egyes olyan mû té tek (pl. my o ma ute ri) ese tén, ame lyek ál ta lá ban si ke res meg oldást ered mé -
nyez nek; a mi nõ sí tés ilyen kor – a func ti o ká ro so dás mér té ké tõl, va la mint a hys to ló gi ai le let tõl füg gõ en – „A”  lehet.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

003–006 En dok rin, táp lál ko zá si és anyag cse re-be teg sé gek.
A vér és a vér kép zõ szer vek be teg sé gei, az im mun -
rend szert érin tõ bi zo nyos rend el le nes sé gek
D50-D89, E00-E90

003 En dok rin be teg sé gek
E00-E35

003/1 Di a be tes mel li tus
E10-E14

EB EB EB EB

003/2 A pajzs mi rigy dif fúz meg na gyob bo dá sa, nyo má si
tü ne tek nél kül, eut hy re o sis
E00-E01, E07

EB EB EB EB

003/3 Pajzs mi rigy-mû tét utá ni ál la pot, nor ma funk ció
ese tén

A A A A

003/4 Egyéb meg nem ne ve zett en dok rin be teg sé gek
E02-E03, E05-E07, E15-E16, E20-E35

EB EB EB EB

003/1 Di a be tes mel li tus min den for má ja, be le ért ve a csök kent glu kóz-to le ran ti át és a la tens dia be test. A cu kor baj
szö võd mé nyei: glo me ru losc le ro sis int ra ca pil la ris, Kim mels ti el-Wil son-fé le synd ro ma, neph ro pat hia di a be ti ca, ca ta rac ta 
di a be ti ca, re ti no pat hia di a be ti ca, an gi o pat hia di a be ti ca, gang ra e na di a be ti ca. Kór há zi lag bi zo nyí tott re na lis glyco su ria
mi nõ sí té se „A” le het.

003/2 Egy sze rû nem (to xi cus) stru ma, func tió za var nél kül, va la mint ke ze lé se utá ni ál la po tai. Stru ma ma lig na ese tén
a mi nõ sí tés a 001 kód szám sze rint tör té nik. El bí rá lás kor el sõ sor ban a ke ze lés szük sé ges sé gét, a ke ze lés után ki ala kult
func ti o ná lis ál la po tot és an nak tar tós sá gát, va la mint az egyes el vál to zá sok (pl. exopht hal mus vagy a nyak je len tõ sen
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meg nö ve ke dett kör fo ga ta) és az egyen ru ha-vi se lés esz té ti kai vo nat ko zá sa it kell mér le gel ni. „A” mi nõ sí tés csak a ke ze -
lést nem igény lõ eut hy re o id stru ma ese tén hoz ha tó a III–IV ka te gó ri ák ban.

003/3 Mû tét után nor mo func ti os ál la pot ese tén „A” mi nõ sí tés az I–IV  ka te gó ri ák ban há rom év el tel te után hoz ha tó.
003/4 Ezen meg be te ge dé sek mi nõ sí té sé nél a kór is me kór há zi ki vizs gá lás (zá ró je len tés) alap ján fo gad ha tó el. Ide

 sorolható: a has nyál mi rigy en dok rin te vé keny sé ge (di a be tes mel li tus ki vé te lé vel); a pajzs mi rigy egyéb be teg sé gei
(a 003/2 és a 003/3 ki vé te lé vel), a mel lék pajzs mi rigy, a hy pot ha la mo-hy pop hy se á lis rend szer za va rai, mel lék ve se-be teg -
sé gek; hy per pa rat hy re o i dis mus (be le ért ve a Reck ling ha u sen-be teg sé get) és hy po pa rat hy re o i dis mus min den for má ja,
 acromegalia, Mar fan-synd ro ma, She e han-fé le synd ro ma, Sim monds-fé le be teg ség, hy pop hy sis ere de tû tör pe ség, dia -
betes in si pi dus, iat ro gén hy pop hy sis za va rok, a hy pop hy sis és di en cep ha lo-hy pop hy se a lis rend szer egyéb za va rai,
 Cushing-féle synd ro ma, Conn-fé le synd ro ma, ad re no ge ni ta lis za va rok, Ad di son-kór, Wa ter ho u se-Fri de rich sen synd ro -
ma. Phe och ro mo cy to ma ese tén a mi nõ sí tés 001 sze rint is tör tén het.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

004 Anyag cse re-be teg sé gek; az im mun rend szer za va -
rai; táp lál ko zá si hi ány ál la po tok
E40-E64, E70-E90, M10, Z20.6, Z21, D80-D89

EB EB EB EB

004 A por fi rin és a por fi rin anyag cse re za va rai, arth ri tis uri ca, kösz vé nye sek neph ro pat hi á ja és a kösz vény egyéb
 manifestatioja az I–K ka te gó ri ák ban „E”. Az ami no sav-anyag cse re és -trans port (pl. Fan co ni synd ro ma), a szén hid -
rát-anyag cse re és -trans port (pl. di a be tes re na lis), a zsír anyag cse re (pl. hy per cho les te ro la e mia, hy per li pi da e mia), a plaz -
ma fe hér jék-anyag cse re (pl. Wal denst röm-fé le hy per gam mag lo bu li na e mi ás pur pu ra, mac rog lo bu li na e mia), az ás vá nyi
anyag cse re (pl. ha e moch ro ma to sis, de ge ne ra tio he pa to len ti cu la ris, cal ci no sis), a fo lya dék – elect ro lit – és a sav bá zis
egyen súly (pl. hy per- és hy po nat ra e mia, aci do sis, al ka lo sis, hy per- és hy po po tas sa e mia), en zi mo pat hi ák és az anyag -
csere egyéb za va rai (pl. amy lo i do sis, Gil bert-fé le hy per bi li ru bi na e mia).

A vi ta mi nok, a hu mo ra lis im mu ni tás, a sejt im mu ni tás hi á nya, ke vert tí pu sú im mun de fi cit (AIDS).
A di a be tes re na lis, hy per cho les te ro la e mia, hy per li pi da e mia az I–IV ka te gó ri á ban „A” le het; Gil bert-fé le hy per bi li ru -

bi na e mia, pa nasz men tes és ob jek tív el vál to zás nél kü li ese tek ben, csak la bo ra tó ri u mi ér té kek alap ján az anyag cse re eny -
he za va rá nak te kint he tõ, és a III–IV ka te gó ri á ban „A”, az I–II ka te gó ri ák ban „E”. Az im mun de fi cit (AIDS, HIV positi -
vitas) mi nõ sí té se min den eset ben „E”.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

005 El hí zás, túl táp lált ság (amely nem en dok rin ere de tû)
E65-E68

005/1 Túl sú lyos EB EB A A

005/2 El hí zott E EB EB EB

005 Obe si tas, lo ca lis zsír fel ra kó dás. Az el hí zás mér té ké nek mennyi sé gi meg ha tá ro zá sá ra a test tö meg in de xet (TTI;
BMI) hasz nál juk. A test tö meg in dex, a Bro ca in dex nél pon to sab ban tük rö zi a zsír fe les le get. A test tö meg in dex kiszámí -
tása: a (kg-ok ban) mért test súlyt oszt juk a (mé ter ben) mért test ma gas ság négy ze té vel. A „nor má lis” TTI; BMI
20–25 kg/m2.

Az el hí zás ext rém mér té ke, a kó ros alul táp lált ság ki zá ró ok le het. A vizs gá lat kor fel tét len figye lembe kell ven ni az
egyén test al ka tát, fi zi ku mát, mé re te it, fel épí té sét. Fej lett, ki dol go zott izom zat tal ren del ke zõ egyé nek nél „A” mi nõ sí tés
hoz ha tó – eb ben az eset ben je lez ni kell, hogy a dön tés mi lyen ok ból tör tént.

A has kör fo ga ta nem le het na gyobb a csí põ, de rék kör fo ga tá nál. Has és csí põ, de rék arány nõk nél 1-ig, ffi.-nál 0,8-ig
le het sé ges.

BMI mér té ke: túl sú lyos 26–30 kg/m2, sú lyo san el hí zott 36–40 kg/m2, el hí zott 31–35 kg/m2, be te ge sen el hí zott 40 fe -
lett kg/m2.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

006 A vér kép zõ szer vek, il let ve a vér be teg sé gei.
 Hiány-anaemiák, to xi kus és in fect ha e mo li ti kus
ana e mi ak, vér al va dá si hi bák, pur pu ra és egyéb
vér zé ses ál la po tok; va la mint a fe hér vér sejt
 betegségei
D50-D77

E E E E
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006 Vas hi ány-vér sze gény ség (a III–IV ka te gó ri á ban csak a the rá pia re zisz tens ese tek ben „E”, egyéb ként „A”);
 anaemia per ni ci o sa, fól sav-ana e mia, egyéb hi ány-vér sze gény sé gek. Örök lõ dõ spha e ro cy to sis, ana e mia en zim de fi cit
 miatt, tha las sa e mia, sar ló sej tes ana e mia, ha e mog lo bi no pat hi ák, au to im mun és nem au to im mun ha e moly ti cus ana e mia,
ha e mog lo bi nu ria exo gen okú ha e moly sis  miatt. Ana e mia ap las ti ca, ana e mia si de rob las ti ca, he veny post ha e morr ha gi as
ana e mia, és egyéb se cun der ana e mi ák. (He veny post ha e morr ha gi ás ana e mia és egyéb se cun der ana e mi ak a ki vál tó ok
sze rint, an nak figye lembe véte lével mi nõ sí ten dõk.) Ha e mop hy lia, egyéb vér al va dá si fak to rok con ge ni ta lis hi á nya, von
Wil leb rand-fé le be teg ség, vér zé ses za va rok ke rin gõ an ti co a gu lan sok  miatt, de fib ri na ti ós synd ro ma, vér al va dá si fac to -
rok szer zett hi á nya. Pur pu ra al ler gi ca (He noch-Schön le in-fé le pur pu ra, vas cu li tis al ler gi ca), throm bast he nia ha e morr ha -
gi ca he re di ta ria, throm bo cy to pat hia, el sõd le ges és má sod la gos throm bo cy to pe nia, ag ra nu lo cy to sis, le u ka e mo id re ac tio.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

007–015 Men tá lis és vi sel ke dés za va rok
F00-F99

007 Chro ni cus or ga ni cus psy cho synd ro mák és de men tia
F00-F09

E E E E

007 Pra e se ni lis de men tia Alz he i mer-be teg ség ben, Pick-fé le agyi meg be te ge dés ben és Kra e pe lin-synd ro ma ese tén,
to váb bá azok az ál la po tok, ahol az or ga ni cus ok vagy agy ká ro so dás kö vet kez té ben ma ra dan dó psy chi at ri ai tü ne tek ala -
kul nak ki (pl. pse u do ne u rast he nia, pse u dop sy cho pat hia, sze mé lyi ség- és vi sel ke dé si za va rok).

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

008 Pszi cho ak tív szer hasz ná la ta ál tal oko zott men tá lis
és vi sel ke dés za va rok (al ko hol- és gyógyszerfüg -
gõség)
F10-F19

E E E E

008 Az al ko ho liz mu son és a drog füg gõ sé gen kí vül a drog- és al ko ho la bu su so kat, a drog és al ko hol rend sze res kom -
binált él ve ze tét, a rend sze res ol dó szer be lég zést, a gyógy sze rek nem elõ írt hasz ná la tát (amennyi ben tu da tá nak be fo lyá so -
lá sá ra hasz nál ja, ez ál tal egész sé gét és/vagy szo ci á lis, in ter per szo ná lis eg zisz tá lá sát ká ro sít ja) mi nõ sít jük.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

009 Al ko ho los psy cho si sok; akut or ga ni kus psy cho -
synd ro mák
F10, F11-F16

E E E E

009 A rend sze res, mér ték te len al ko hol fo gyasz tás, il let ve ezt kö ve tõ al ko hol el vo nás kö vet kez té ben fel lé põ el me za -
var ral járó kór ké pek tar toz nak ide. De lí ri um tre mens, Kor sza kov-psy cho sis, al ko ho los de men tia vagy hal lu ci no sis,
 kóros ré szeg ség, al ko ho los fél té keny ség. Itt mi nõ sí ten dõk az acut és su ba cut or ga ni cus psy cho synd ro mák, a gyógy szer -
meg vo ná si psy cho si sok, bár mely ok ból (fer tõ zés, anyag cse re za var, agy sé rü lés után) fel lé põ de lí ri u mok.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

010 Schi zoph re ni ás psy cho si sok
F20-F21

E E E E

010 Ide tar toz nak az összes schi zoph re ni ás kór for mák.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

011 Pa ra no id ál la po tok és egyéb nem or ga ni kus psy -
cho si sok
F22-F29

E E E E

011 Az in du kált psy cho si sok, ide so ro lan dó az acut pa ra no id re ac tio és a psy cho gen pa ra no id psy cho sis.
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Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

012 Af fec tiv psy cho si sok (han gu lat za va rok)
F30-F39

E E E E

012 Az ide tar to zó en do gen psy cho ti cus kór ké pek tõl el kell kü lö ní te ni a re ac tiv ne u ro ti cus és psy cho gen dep res si ós
ál la po to kat és a han gu lat, ke dély élet eny hébb za va ra it (ezt a 013 alap ján mi nõ sít jük). Alap ve tõ a han gu lat vagy az ér zel -
mek za va ra a dep res si ó tól (szo ron gás sal vagy anél kül) az emel ke dett sé gig (má ni á ig). A han gu lat vál to zás rend sze rint
együtt jár az ak ti vi tás szint jé nek a vál to zá sá val. Az ide tar to zó za va rok több sé ge is mét lõ dõ, és az egyes epi zó dok kez de te
gyak ran stresszt oko zó ese mé nyek hez köt he tõ. Má ni ás epi zó dok, hy po má nia, bi po lá ris af fec tiv za var, dep res si ós epi zó -
dok, is mét lõ dõ dep res si ós ál la po tok, per sis ta ló han gu la ti rend el le nes ség, za var, cyc lot hy mia, dyst hy mia.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

013 Ne u ro ti kus, stressz hez tár su ló és so ma to form rend -
el le nes sé gek
F40-F48

EB EB EB EB

013 Szo ron gá sos ál la po tok (epi zo di kus, ro ha mok ban je lent ke zõ szo ron gás), hys te ria, phó bi ás ál la po tok, rög esz més-
kény sze res be teg ség, ne u ro ti cus dep res sió, ne u rast he nia, de per szo na li zá ci ós synd ro ma, hy po chond ria, fog lal ko zá si
 neurósis, egyéb ne u ro ti kus rend el le nes sé gek, psy chast he nia, stressz re ak ció.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

014 Sze mé lyi ség- és vi sel ke dé si za va rok
F60-F69

E E E E

014 A psy cho pat hia min den for má ja – ki vé ve a pse u do-psy cho pat hi át, amely a 007 alá tar to zik –, a sa já tos és szi tu a -
tív fej lõ dé si el ma ra dott ság, az éret len sze mé lyi ség, ide tar toz nak a spe ci fi kus sze mé lyi sé gi rend el le nes sé gek (pa ra no id,
schi zo id, disszo ci á lis, ér zel mi leg la bi lis, anan cas ti cus, szo ron gó stb. sze mé lyi ség za va rok), a sze mé lyi ség tar tós válto -
zása ka taszt ró fa át élé se után, a sze xu á lis élet za va rai, mint pl. a ho mo sze xu a li tás, ex hi bi ci o niz mus, pe dop hi lia, a pszi -
cho sze xu á lis iden ti tás za va rai stb.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

015 Nem osz tá lyo zott sa já tos symp to mák és synd -
romák
F80-F99

E E E E

015 Enu re sis noc tur na, psy cho gen tor ti col lis és te ta nia, ásí tás, lég szomj,  köhögés, szív-ér rend sze ri za var, pru ri tus,
ae rop ha gia, há nyás, fog csi kor ga tás, ano re xia ner vo sa, tic, kö röm rá gás és egyéb, a fen ti ek ben fel nem so rolt kór for mák.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

016–021 Az ideg rend szer be teg sé gei
G00-G99

016 A köz pon ti ideg rend szer gyul la dá sos be teg sé gei
G00-G09

016/1 Gyó gyult, ma rad vány tü ne tek nél kül EB EB A A

016/2 Gyó gyult, ma rad vány tü ne tek kel E E E E

016 Az agy hár tyák és a köz pon ti ideg rend szer tu ber cu lo si sos ac tiv fo lya ma tai és ké sõi ha tá sai, me nin gi tis, en cep ha li -
tis, po li o my e li tis, va la mint a ko po nya ûri, agy ve lõ-, ge rinc ve lõ-gyul la dás egyéb ese tei. A 016/1-ben meg adott minõsí -
tések – kór ház és gon do zó in té zet ál tal iga zol tan – csak 3 év pa nasz- és tü net men tes idõ szak el tel te után hoz ha tók.
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Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

017 Az ext ra py ra mi dá lis rend szer be teg sé gei
G20-G26

E E E E

017 A Par kin son-be teg ség, va la mint az összes ext ra py ra mi da lis ere de tû kór kép (Hal ler vor den-Spatz-fé le be teg ség,
oli vo-pon to ce re bal lis de ge ne ra tio, oph tal mop le gia prog res si va sup ra nuc le a ris, Shy-Dra ger-fé le synd ro ma, stri o nig ra lis
de ge ne ra tio, be nig nus es sen ci á lis tre mor, my oc lo nu sok, or ga ni cus ere de tû tic, Hun ting ton-fé le cho rea, he mi bal lis mus,
pa ro xys ma lis cho reo-at he to sis, tor si os dys to nia, or ga ni cus sí ró görcs).

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

018 A köz pon ti ideg rend szer de ge ne ra tív, de my e li ni sa -
ti ós be teg sé gei és egyéb za va rai
G10-G13, G35-G37, G80-G83, G90-G94, G95,
G96-G99

E E E E

018 A spi no ce re bel lá ris be teg sé gek, Fri ed rich-fé le ata xia, pa rap le gia spas ti ca he re di ta ria, el sõd le ges ce re bel lá ris
 degeneratio, gyer mek ko ri agyi bé nu lás ma rad vány ál la po ta, ideg rend sze ri lo ca li za ti o jú tu ber cu lo ma, gra nu lo ma. Scle ro -
sis mul tip lex, ne u ro my e li tis op ti ca, Schil der-fé le be teg ség, Litt le-kór. At rop hia mus cu lo rum spi na lis, scle ro sis la te ra lis
amy ot rop hi ca, sy rin go my e lia, sy rin go bul bia, ér ere de tû my e lo pat hia.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

019 Epi zo di kus és pa ro xys ma lis rend el le nes sé gek
G40-G47

019/1 Epi lep sia G40 E E E E

019/2 Mig ra in és más, ro ha mok ban je lent ke zõ fej fá já sos
synd ro mák
G43-G46

EB EB EB EB

019/3 Al vás za va rok G47 EB EB EB EB

019–019/1 Az ál ta lá no sult, nem gör csös és ál ta lá no sult gör csös epi lep si ák min den for má ja. Itt mi nõ sít jük az al kal mi
epi lep si ás ro ha mot is, ha az alap be teg ség egyéb ként nem mi nõ sít he tõ. 019/2 Ide tar toz nak az összes, ro ha mok ban je lent -
ke zõ fej fá já sok, ver teb ro ba sil la ris synd ro ma. 019/3 Csak a kli ni ka i lag iga zolt nar co lep sia, som nam bu lis mus és al vá si
ap noe mi nõ sít he tõ mint kó ros al vás za var.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

020 Ideg, ideg gyök és ple xus rend el le nes sé gek
G50-G59

020/1 Agy ide gek be teg sé gei
G50-G53

E EB EB EB

020/2 Ideg gyök – és ple xus – be teg sé gek
G54-G55

E E EB EB

020/3 A pe ri fé ri ás ide gek be teg sé gei
G56-G59, G60-G64

E E E E

020–020/1 Az I., V., VII., IX., X., XI., XII. agy ide gek be teg sé gei a kó rok tól füg get le nül. A II., III., IV., VI. mû kö dé si
za va ra it sze mé szet, a VIII. be teg sé ge it fü lé szet bí rál ja el. Nem is mét lõ dõ eny he, jó re misszi ó jú pe ri fé ri ás fa ci a lis pa re sis
pa nasz-, tü net men tes ség és meg fe le lõ funk ció ese tén a kli ni kai gyó gyu lás tól szá mí tott 3 év után III, IV ka te gó ri ák ban
„E” mi nõ sí tés alap ján al kal mas le het. 020/2 A porc ko rong sérv és an nak mû té te utá ni ál la po ta, a ge rinc mû tét utá ni ál la pot 
ma rad vány tü net, il let ve funk ció za var nél kül 3 év pa nasz- és tü net men tes ség ese tén a III–IV ka te gó ri á ban „A” le het;
a ple xus bra chi a lis (pl. TOS) és a ple xus lum bo sac ra lis be teg sé gei, a nya ki és háti ideg gyök la e sio. 020/3 Az alag út-synd -
ro mák, a pe rip hé ri ás ideg törzs ká ro so dá sok a ca u sal gia, me ral gia pa ra est he ti ca, az örök le tes, idi o pat hi as és gyul la dá sos
(pl. Gu il la in-Bar ré-synd ro ma) ne u ro pat hi ák.
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Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

021 A my o ne u rá lis junc tio és az izom zat be teg sé gei
G70, G73

E E E E

021 A my ast he nia gra vis, a to xi cus my o pat hi ák, a dyst rop hia mus cu lo rum prog res si va, a my o to ni ák, a pa raly sis fa mi -
li a ris pe ri o di ca.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

022–044 Ér zék szer vek be teg sé gei
H00-H59, H60-H95

022–037 A szem és füg ge lé ke i nek be teg sé gei
H00-H59

022 Tra cho ma és a kö tõ hár tya ví ru sos be teg sé gei
A71, A74, B94.0

EB EB EB EB

022 Tra cho ma és a kö tõ hár tya ví rus vagy chla my dia okoz ta be teg sé gei és azok ké sõi ha tá sai.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

023 A szem ve le szü le tett ano má li ái
Q10-Q15

E EB EB EB

023 A szem hi ány, kis sze mû ség, bupht hal mus, gla u co ma con ge ni tum, hyd roph tal mus, ke ra tog lo bus con ge ni tus,
 aphakia con ge ni ta, ca ta rac ta con ge ni ta, spha e rop ha kia, co lo bo ma, va la mint az elül sõ és hát só seg ment ve le szü le tett ano -
má li ái, a szem hé jak, a könny szer vek, a szem üreg és a szem egyéb ve le szü le tett ano má li ái.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

024 A szem és a szem gö dör sé rü lé se
S00.1-S00.2, S05, T15, T26

EB EB EB EB

024 Szem üreg tö ré se, szem füg ge lé kek és szem go lyó nyílt sebe, a szem égé sé nek és lá tó ideg sé rü lé sé nek ké sõi ha tá sa, 
a szem és füg ge lé ke i nek fe lü le tes sé rü lé se vagy zú zó dá sa, ide gen test a szem ben, a szem re és füg ge lé ke i re kor lá to zott
égés, a lá tó ideg és a lá tó pá lyák sé rü lé se. A mi nõ sí tés függ az adott sé rü lés jel le gé tõl, idõ be ni tör té nés étõl. Az egy ér tel mû 
ese tek ben, ami kor már az al kal mas sá gi vizs gá lat kor tud ha tó, hogy a gyó gyu lás és a vég sõ ál la pot ki ala ku lá sa után sem
lesz al kal mas a sze mély, az „E” mi nõ sí tést a vizs gá lat al kal má val is meg le het hoz ni. Más ese tek ben csak a vég le ge sen
ki ala kult ál la pot után le het a mi nõ sí tést meg hoz ni. A szem go lyón át ha to ló vissza ma radt (régi) ide gen test ese tén a mi nõ -
sí tés 027 és 028 kód szá mok sze rint tör té nik.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

025 A szem hé jak gyul la dá sai, a szem hé jak egyéb be -
teg sé gei
H00-03, ki vé ve: Q10.0-Q10.3

E E EB EB

025 A blep ha ri tis és a szem hé jak egyéb mély gyul la dá sai, a szem héj pa ra zi tás, fer tõ zé ses és nem fer tõ zé ses, va la mint
tor zu lást ered mé nye zõ bõr be teg sé gei. A fe ké lyes, ki úju lás ra haj la mos szem héj szél-gyul la dás ered mé nyes ke ze lés után
a III–IV ka te gó ri á ban „A” le het. A ke ze lés nek el len ál ló és/vagy pil la szõ rök el pusz tu lá sá val járó ese tek mind egyik ka te -
gó ri á ban „E”.

A szem héj ent ro pi um és -tri chi a sis, ect ro pi um, la gopht hal mus, a szem héj pto si sa és mû kö dé sét érin tõ egyéb za var,
a szem héj és a pe ri o cu la ris te rü let de ge ne ra tív be teg sé gei. Mû té ti kor rek ció után (ez vo nat ko zik a pto sis ra is, amely nek
mû té ti meg ol dá sa esz té ti ka i lag és funk ci o ná li san is el fo gad ha tó) lá tás rom lást nem oko zó ese tek ben „A” mi nõ sí tés hoz -
ha tó.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

026 A könny szer vek be teg sé gei
H04, H06.0, ki vé ve: Q10.4-Q10.6

E EB EB EB
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026 Ide so ro lan dók a könny el ve ze tés aka dá lyo zott sá ga kö vet kez té ben fel lé põ ma kacs könny csor gás, va la mint a szá -
raz szem-synd ro ma. Gyó gyít ha tó nak te kint he tõ a könny utak szû kü le te, a könny pon tok rend el le nes ál lá sa, he veny vagy
idült könny töm lõ gyul la dás. Gyó gyít ha tat lan nak te kint he tõ a könny töm lõ hi á nya, vagy a könny utak olyan fokú he ge se -
dé se, mely kór ház ban kor sze rû mód sze rek kel sem be fo lyá sol ha tó. A gyó gyít ha tó ese tek vég le ges el bí rá lá sa csak a kór -
há zi ki vizs gá lás és ke ze lés után, zá ró je len tés ben le ír tak is me re té ben le het sé ges, de eb ben az eset ben is csak a III–IV ka -
te gó ri á ban hoz ha tó „A” mi nõ sí tés.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

027 A szem gö dör rend el le nes sé gei
H05, H06.1-H06.3, ki vé ve: Q10.7

E E E E

027 Az or bi ta he veny és idült gyul la dá sai, az en dok rin és egyéb exopht hal mus, az or bi ta de for mi tá sai, enopht hal mus,
az or bi ta át ha to ló sé rü lé se után vissza ma radt ide gen test.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

028 A szem go lyó be teg sé gei
H43-H45

E E E EB

028 En doph tal mi tis pu ru len ta és egyéb en dopt hal mi tis, a bul bus de ge ne ra tív és el fa ju lá sos ál la po tai, át ha to ló szem -
sé rü lés után vissza ma radt, nem el tá vo lít ha tó fém vagy nem fé mes ide gen test. A lá tás rom lást nem oko zó szem sé rü lé sek
ma rad vány tü ne tek kel.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

029 Az ideg hár tya, uvea, szi vár vány hár tya és ín hár tya
idült vagy ki úju ló gyul la dá sos meg be te ge dé sei és
de ge ne ra tív el fa ju lá sai; az ideg hár tya le vá lá sa és
de fec tu sai
H15, H19-H22, H30-H32, H34-H36, H33

E E E E

029 Re ti no pat hia di a be ti ca, re ti na ér el vál to zá sai, de ge ne ra tio et dyst rop hia re ti nae, cho ri o re ti ni tis, iri tis, iri do cyc li -
tis, scle ri tis, episc le ri tis. Ab la tio re ti nae a re ti na sé rü lé sé vel és a re ti na sé rü lé se nél kül, re ti na sé rü lés ab la tio nél kül, re ti -
nos chi sis és cys ta re ti nae. Az el sõd le ges lá tó hár tya-le vá lás ered mé nyes mû tét után is „E” a hi va tá sos ál lo mány ba vé tel
ese tén. Má sod la gos le vá lás az alap be teg ség (sé rü lés, érp ro li fe ra tio stb.) sze rint ér té ke len dõ, de így is „E”.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

030 A sza ru hár tya és a kö tõ hár tya gyul la dá sos meg be -
te ge dé sei és de ge ne ra tív el fa ju lá sa
H16-H19, H10-H13

EB EB EB EB

030 Ke ra ti tis, ul cus cor ne ae, ke ra to con-junc ti vi tis, opa ci tas cor ne ae, dyst rop hia cor ne ae he re di ta ria, ke ra to co nus, ke -
ra tog lo bus és a cor nea egyéb be teg sé gei, con junc ti vi tis, pte ry gi um, a kö tõ hár tya de ge ne ra tív el vál to zá sai. Fel szí nes
gyul la dás rit ka re ci dí vák ese tén „A”. Hy pert rop hi a val járó idült kö tõ hár tya-gyul la dás, gyak ran re ci di vá ló gyul la dás,
prog re di á ló de ge ne ra tív el fa ju lás ese tén min den ka te gó ri á ban „E”.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

031 Zöld há lyog (gla u ko ma) min den for má ja
H40

E E E E

031 Ha tá re set-gla u co ma, nyílt zugú gla u co ma, el sõd le ges zárt zugú gla u co ma, egyéb be teg sé gek hez tár sult gla u co -
ma. A gla u co ma kór is mét csak kór há zi ki vizs gá lás alap ján le het el fo gad ni.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

032 A szem len cse be teg sé gei
H25-H28

E EB EB EB
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032 Ca ta rac ta, ap ha kia, dis lo ca tio len tis, sub lu xa tio és lu xa tio len tis. Mû len cse be ül te té se utá ni ál la pot (ar tep ha kia)
a III–IV ka te gó ri ák ban, va la mint a II ka te gó ri á ban, a csak iro dai mun ka kör ben „A” le het.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

033 A lá tó ideg és lá tó pá lya be teg sé gei
H46-H48

E E E E

033 Oe de ma pa pil lae, at rop hia ner vi op ti ci, ne u ri tis ner vi op ti ci, ne u ri tis ret ro bul ba ris, ne u ro pat hia ner vi op ti ci, a
 látópályák egyéb meg be te ge dé se, a lá tó hár tya or ga ni kus meg be te ge dé se, a köz pon ti ideg rend szer ká ro so dá sa, a fen ti
 betegségek ál tal oko zott lá tó tér ki esé sek.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

034 Kan csal ság és a bi no cu lá ris szem moz gá sok egyéb
za va rai
H49-H51, H55

E EB EB EB

034 Stra bis mus, he te rot ro pia in ter mit tens, he te rop ho ria, a con ju gált szem moz gás bé nu lá sa vagy gör cse, a con ver gen -
tia fo ko zó dá sa vagy elég te len sé ge, a szem moz gás de vi a ti o já nak elég te len sé ge, opht hal mop le gia, nystag mus (a fi zi o ló -
gi ás nystag mus nál a vég ál lá si nyst.-ra kell meg fe le lõ fi gyel met for dí ta ni) és egyéb sza bály ta lan szem moz gá sok.
 Microstrabismus ese tén vagy a stra bis mus mû té ti cor ri gá lá sa után – pár hu za mos szem ál lás mel lett – iro dai mun ka kör be,
va la mint sa ját szak má já ba „A” le het, de min den kö rül mé nyek kö zött „E” az I ka te gó ri á ban.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

035 Al kal maz ko dá si hi bák
H52

E E E E

035 Opht hal mop le gia in ter na to ta lis, az al kal maz ko dás bé nu lá sa, az al kal maz ko dás gör cse.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

036 A szín lá tás za va rai
H53.5

EB EB EB EB

036 Szín lá tás za va ra (de u te ra no mal, -anop; pro ta no mal, -anop;). A polych ro ma ti kus táb lák kal való vizs gá lat csak
 tájékoztató jel le gû le het, a szín té vesz tés mér té két és mi lyen sé gét ano ma losz kóp pal kell pon to san meg ál la pí ta ni, az ano -
ma lis qu o ci ens meg adá sá val.

a) A szín té vesz tés azok ban a be osz tá sok ban, mun ka kö rök ben je len ti a leg na gyobb prob lé mát, ahol nem meg fe le lõ
fény vi szo nyok kö zött is kell dol goz ni, fel ada to kat el lát ni, va la mint ha olyan anyag gal, tech ni ká val, do ku men tu mok kal
ta lál ko zik, dol go zik az il le tõ sze mély, ame lyek kel kap cso lat ban a szín ár nya la tok nak is nagy je len tõ sé ge van.

b) ,,E” bár mely olyan mun ka kör ben, be osz tás ban, amely ben 2. gép jár mû ve ze tõi egész sé gi al kal mas sá gi cso port ba
tar to zó gép jár mû ve ze tõi jo go sít vány meg szer zé se, va la mint meg kü lön böz te tõ jel zés sel el lá tott gép jár mû ve ze té se szük -
sé ges.

c) A III–IV ka te gó ri á ban is csak a de u te ra no mál le het „A” ab ban az eset ben, ha csak iro dai mun ka kört lát el, és ré szé -
re az a) és b) pont ban meg ha tá ro zot tak nem fel té te lek.

Min den más eset ben „E”, és „E” az I, II ka te gó ri ák ban.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

037 A lá tó éles ség-csök ke nés
H53-H54

037/1 Egyik szem 0,3 vagy több, a má sik 0,5 vagy en nél
több, ki vé ve amb lyo pia ese tén

EB EB A A

037/2 Egyik sze men 0,3, má sik sze men 0,4 EB EB A A

037/3 Mind két sze men ke ve sebb mint 0,3; va la mint
egyik sze men 0,3, a má si kon ke ve sebb mint 0,3

E E E EB
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Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

037/4 Az egyik szem hi á nya, vagy gya kor la ti lag vak sá ga
(amb lyo pia), fény ér zés tõl 0,02-ig, a má sik szem lá -
tó éles sé ge 0,5 fe lett

E E E E

037/5 Az egyik szem hi á nya, vagy gya kor la ti lag vak sá ga
(amb lyo pia) fény ér zés tõl 0,02-ig, a má sik szem lá -
tó éles sé ge 0,4 alatt

E E E E

037 A fény tö ré si rend el le nes sé ge ken kí vül az amb lyo pia, a nystag mus, a tö rõ kö ze gek ál lan dó ho má lya vagy a szem -
fe nék tar tós el vál to zá sa okoz ta lá tó éles ség-csök ke nés. Egyes be osz tá sok hoz tel jes, nem kor ri gált lá tó éles ség szük sé ges.

A sze mé sze ti al kal mas sá gi vizs gá la tok nál meg kell ha tá roz ni a nyers (szem üveg nél kül) és a kor ri gált (szem üveg gel)
vi sust. Kon takt len cse vi se lé se ese tén is a nyers vi sus meg ha tá ro zá sa szük sé ges.

037/1 amb lyo pia ese tén mind egyik ka te gó ri á ban „E”. A nyers lá tó éles ség meg en ged he tõ alsó ha tá ra 0,3 mind két
 szemen.

A lá tó éles ség ja ví tott ér té két a le he tõ leg jobb cor rek ci ó val kell meg ad ni, a meg en ged he tõ alsó ha tár mind két sze men
0,8. A két szem kö zött ma xi mum 3,0 D kü lönb ség le het. A ja ví tás mér té ke a ±3,0 D spha e ri cus és a ±1,0–1,5 D cy lin de res 
üveg erõs sé get nem ha lad hat ja meg.

Kér dé ses eset ben – amennyi ben a szem bo gár tá gí tá sá nak nincs el len ja val la ta – a fény tö ré si hi bát az al kal maz ko dás
bé ní tá sá val kell meg ha tá roz ni.

Azok ban a mun ka kö rök ben, be osz tá sok ban, ame lyek ben adott eset ben lég zõ ké szü lék vagy gáz ál arc vi se lé se szük sé -
ges, va la mint a tûz ol tás ban részt vevõ sze mé lyek nél az ál lan dó jel leg gel tör té nõ szem üveg-, il let ve kon takt len cse vi se lés 
ese tén a mi nõ sí tés „E”.

A ra di á lis ke ra to to mia utá ni ál la pot vi sus tól füg get le nül – a ma rad vány sza ru hár tya-he gek okoz ta fo ko zot tabb sé rü lé -
keny ség és a fõ leg gép jár mû ve ze tés köz ben fel lé põ káp rá zás  miatt – min den ka te gó ri á ban „E”.

Az ex ci mer la ser ke ra tec to mia utá ni ál la pot a mû tét elõt ti di opt ria szám tól füg gõ en – te hát csak a –4.0 D-nél ki sebb
fény tö ré si hi bá nál – le het „A”, a mû tét ide jé tõl szá mí tott hat hó nap el tel te után, a sza ru hár tya és a szem fe nék ál la po tá tól
füg gõ en (oe de ma). A di opt ria szám mér té két a mû tét elõt ti szem or vo si vizs gá lat le le té vel kell iga zol ni. A di opt ria ha tár
oka, hogy az en nél na gyobb fokú rö vid lá tó szem re ti na le vá lás ra való ve szé lyez te tett sé ge na gyobb, és ez a mû tét után is
meg ma rad. A IV ka te gó ri á ban a mû tét elõt ti fény tö ré si hiba mér té ke –6,0 D-ig el fo gad ha tó szak szol gá la ti, il let ve sa ját
szak má já ban, amennyi ben a szem fe né ken nem lát ha tók cent rá lis, il let ve pe ri fé ri ás myop de ge ne ra tív el vál to zá sok.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

038–044 A fül be teg sé gei
H60-H95

038 A fül ve le szü le tett rend el le nes sé gei
Q16-Q17

EB EB A A

038 A me a tus acus ti cus ex ter nus at re si á ja, a fül kagy ló ve le szü le tett de for mi tá sai (mic ro tia, mac ro tia), ab sen tia au ri -
cu lae, ab sen tia me a tus acus ti ci ex ter ni. Nem je len te nek al kal mat lan sá got azok a fej lõ dé si rend el le nes sé gek, ame lyek
mû tét tel úgy old ha tók meg, hogy sem mi lyen mû kö dés za var vagy tor zu lás nem ma rad vissza. Mi nõ sí tés nél ve gyük figye -
lembe az el vál to zás nagy sá gát és el he lyez ke dé sét. Kí sé rõ hal lás csök ke nés ese tén a 044-es kód szám sze rint is minõsí -
tendõ.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

039 A kül sõ fül be teg sé gei
H60-H62

EB EB EB EB

039 Pe ri chond ri tis car ti la gi nis au ri cu lae, a kül sõ fül fer tõ zé sei (ery si pe las, her pes, im pe ti go, fu run cu lo sis me a ti acus -
ti ci ex ter ni, oti tis ex ter na, cho les te a to ma et eke ma au ris ex ter nae), a fül kagy ló szer zett de for mi tá sa, col lap sus et exos to -
sis ca na lis acus ti ci ex ter ni. The rá pi á ra re sis tens vagy gyak ran re ci dí vá ló eke ma ti zált kül sõ hal ló já rat-gyul la dás.
 Gyógyult oti tis ex ter na min den ka te gó ri á ban „A” le het, min den más eset ben „E”.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

040 A kö zép fül nem gennyes gyul la dá sai és az
 Eustach-kürt be teg sé gei H65, H68-H69

EB EB EB EB
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040 Oti tis me dia acu ta non sup pu ra ti va, oti tis me dia chro ni ca (se ro sa, mu co i des, al ler gi ca, exu da ti va), sal pin gi tis
 tubae Eus ta chii, az Eus tach-kürt el zá ró dá sa és egyéb be teg sé gei.

Ke ze lés re re sis tens, gyak ran is mét lõ dõ vagy el hú zó dó le fo lyá sú kö zép fül hu ru tok hal lás rom lás sal járó ese tei min den
ka te gó ri á ban „E”, el len ke zõ eset ben a be osz tás jel le gé tõl füg gõ en „A” le het.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

041 Kö zép fül, csecs nyúl vány és dob hár tya idült
gennyes gyul la dá sai és egyéb be teg sé gei
H66, H70-H74, H95

E EB EB EB

041 Oti tis me dia acu ta et chro ni ca sup pu ra ti va, mas to i di tis acu ta et chro ni ca, per fo ra tio memb ra nae tympa ni, tympa -
nosc le ro sis, a kö zép fül ad ha e siv be teg sé gei, a hal ló cson tok egyéb szer zett rend el le nes sé gei, a kö zép fül és a csecs nyúl -
vány cho les te a to má ja, ra di ca lis fül mû tét, tympa nop las ti ca és sta pe dec to mia utá ni ál la pot. Gyer mek kor ban, rit kán fel nõtt 
kor ban elõ for dult oti tis me dia acu ta sup pu ra ti va utá ni, mas to i di tis acu ta utá ni ál la pot, gyó gyult ság, tü net men tes ség és jó
hal lás funk ció ese tén min den ka te gó ri á ban „A” mi nõ sí tés hoz ha tó.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

042 Otosc le ro sis H80 E E E E

042 Otosc le ro sis. Az otosc le ro sis vi szony lag gya ko ri meg be te ge dés, prog re di á ló fo lya mat, min den élet kor ban
 elõfordul.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

043 Szé dü lé ses ál la po tok és az egyen súly szerv egyéb
za va rai
H81-H83

E EB EB EB

043 Mé ni é re-be teg ség, be nig nus pa ro xys ma lis ver ti go vagy nystag mus, ne u ro ni tis ves ti bu la ris, cent ra lis po si ti o na lis
nystag mus, la by rint hi tis, a la by rint hus fis tu lá ja és si ke res mû tét utá ni ál la po ta, a la by rint hus mû kö dé sé nek egy- vagy
két ol da li ki esé se, a la by rint hus hy per sen si ti vi tá sa, ki ne to sis.

Ide tar toz nak a hajó, a re pü lõ gép és a gép jár mû vek moz gá sá val szem be ni fül ér zé keny sé gek, va la mint a ki fe je zett
 Méniére-betegség, amely re a ro ha mok ban je lent ke zõ és fül zú gás sal járó szé dü lé ses és per cep ti os jel le gû – a ro ham alatt
erõ sen rom ló – hal lás csök ke nés a jel lem zõ. Oki ke ze lé se nem meg ol dott, tü ne ti ke ze lé se mel lett bár mi kor je lent kez het
Mé ni é re-ro ham, ezért mi nõ sí té se „E”. La by rint hus mû kö dé si za va rok, ame lyek gyógy ke ze lés re sem re a gál nak (moz gás -
be teg ség, ki ne to sis).

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

044 Hal lás csök ke nés
H90-H91

044/1 Be széd hang tar to mány ban
044/1.1 Eny he egy ol da li E EB EB EB
044/1.2 Eny he két ol da li E EB EB EB
044/1.3 Kö ze pes egy ol da li E EB EB EB
044/1.4 Kö ze pes két ol da li E EB EB EB
044/1.5 Sú lyos egy ol da li E EB EB EB
044/1.6 Sú lyos két ol da li E EB EB EB
044/2 Ma gas hang tar to mány ban
044/2.1 Eny he egy ol da li A A A A
044/2.2 Eny he két ol da li A A A A
044/2.3 Kö ze pes egy ol da li A A A A
044/2.4 Kö ze pes két ol da li E E E E
044/2.5 Sú lyos egy ol da li E E E E
044/2.6 Sú lyos két ol da li E E E E
044/3 Egy ol da li ana cu sis E E E E
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044 Pres by a cu sis, múló is cha e mi ás sü ket ség, a fül zaj tra u má ja, zaj okoz ta hal lás vesz tés, a hal lás hir te len el vesz té se,
a ve ze té ses hal lás csök ke nés, sen so ri ne u ra lis sur di tas, ke vert tí pu sú hal lás csök ke nés, sü ket né ma ság. A hal lás el bí rá lá sá -
nál a be széd meg ér té se a dön tõ. A be széd frek ven ci á ban ész lelt kü szöb ér ték-csök ke nés nek meg fe le lõ dB-ér té kek sú gott
be széd hal lás (sb) tá vol sá gá ban ki fe jez ve:

20 dB = 4 m sb

30 dB = 2 m sb

40 dB = fül mel let ti sb

40 dB-nél rosszabb, vagy ma gas hangf re qu en ti á nál is meg lé võ kü szöb ér ték-csök ke nés ese tén a sú gott be szé det nem
hall ja. A hal lás csök ke nés fo kát sú gott be széd hal lás, il let ve au dio gramm ese tén de ci bel (dB) ér ték ben ha tá roz zuk meg.
Az egész sé gi al kal mas ság el bí rá lá sá nál dön tõ je len tõ sé ge van a be széd meg ér tés nek.

A hal lás csök ke nés fo kát min den eset ben au dio mé ter rel de ci bel (dB) ér ték ben kell meg ha tá roz ni. A be széd hang tar to -
mány ban (500–2000 Herz) au dio mé ter rel ki mu tat ha tó hal lás csök ke nés fo ko za tai:

– eny he = 20–30 dB

– kö ze pes = 30–60 dB

– sú lyos = 60 dB fe lett

A ma gas hang tar to mány ban (4000 Herz és fe let te) a zaj okoz ta hal lás ká ro so dás fo ko za ta i nak dB ér té kei azo no sak a
fen ti ek kel. Zaj ter he lés sel járó mun ka he lyek re csak tel je sen ép hal lá sú egyén al kal maz ha tó.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

045–054 A ke rin gé si rend szer be teg sé gei
I00-I99

045 A szív ve le szü le tett rend el le nes sé gei
Q20-Q28

045/1 Ke rin gé si za var nél kül E E E E

045/2 Ke rin gé si za var ral E E E E

045 A mi nõ sí tés elõtt ECHO és PKG vizs gá la tok, kar di o ló gus szak vé le mé nye is szük sé ges az eset le ges el vál to zás ról. 
Amennyi ben sem mi lyen to váb bi ke ze lést, gon do zást vagy va la mi lyen te vé keny ség tõl való el til tást, kor lá to zást nem igé -
nyel, „EB” le het sé ges, min den egyéb eset ben „E”. Ez vo nat ko zik mind egyik al kód szám ra is. A 045/1 sze rint mi nõ sít he -
tõk azok a shunt nél kü li acy a no ti cus ano má li ák, ame lyek nem gá tol ják a ke rin gést, mint pl. a po si ti os ano má li ák
(pl. dext ro car dia), a nagy erek con ge ni ta lis cor ri gált trans po si ti o ja, to váb bá a pit va ri sep tum de fec tus, ha nem áll fenn
a pul mo ná lis hy per to nia, va la mint a 4 éven túli, tö ké le te sen meg ol dott mû tét utá ni ál la po tok. Itt mi nõ sí ten dõ a mit ra lis
pro lap sus synd ro ma, amennyi ben Echo-CG vizs gá lat tal ha e mo di na mi kai za vart ugyan nem okoz, lé nye gé ben ke ze lést
nem igé nyel, de rend sze res el len õr zé se szük sé ges: a mi nõ sí tés „EB”. A 045/2 sze rint mi nõ sít he tõk a mû tét tel ugyan egy -
sze rû en meg old ha tó, a fel nõtt kor ban kb. 95%-ban ész lelt ano má li ák (egy ma gá ban fenn ál ló duc tus Bo tal li, co arc ta tio
aor tae, kam rai, pit va ri sep tum de fec tus, pul mo na lis ste no sis, Fal lot-tet ra ló gia). Ezek nagy ré sze a cse cse mõ- és gyer mek -
kor ban már mû tét tel meg ol dott. Leg több ször ezek kel az ese tek kel ta lál ko zunk (ki fo gás ta lan ál la pot és ke rin gés mel lett
az 1-es al kód szám sze rint mi nõ sít he tõk). Ha e mo di na mi kai vizs gá lat tal mû té tet in di ká ló mit ra lis pro lap sus synd ro ma.
Az ano xia mér té ke meg ha tá ro zó, a ke rin gés dy na mi kai kö vet kez mé nye ket figye lembe kell ven ni.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

046 A szív gyul la dá sos be teg sé gei utá ni ál la pot
I00-I02, I09, I30-I33

E E E E

046 Feb ris rhe u ma ti ca, pe ri car di tis, en do car di tis, my o car di tis és pan car di tis acu ta rhe u ma ti ca, my o pe ri car di tis chro -
ni ca rhe u ma ti ca, rhe u más vi tus tánc, pe ri car di tis acu ta, en do car di tis bac te ri a lis et len ta, my o car di tis. A le zaj lott my a car -
di tis után kór há zi zá ró je len tés sel iga zolt 5 évi tel je sen pa nasz- és tü net men tes ség ese tén (vi ti um és min den ma rad vány tü -
net nél kül) „A” mi nõ sí tés hoz ha tó, bár mi lyen más eset ben „E”.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

047 A két he gyû, a há rom he gyû és az aor ta bil len tyû
szer zett be teg sé gei
I05-I09

E E EB EB
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047 Ste no sis mit ra lis, in suf fi ci en tia val vu lae mit ra lis, ste no sis aor tae, in suf fi ci en tia aor tae, ste no sis os tii ve no si
 dextri, in suf fi ci en tia val vu lae tri cus pi da lis. Mit ra lis pro lap sus synd ro ma a 045 kód szám sze rint mi nõ sül. A vi ti um kór -
jel zé se so rán a fi zi ká lis le le ten (a re la tív szív tom pu lat nagy sá ga, a zö rej punc tum ma xi mu ma, ve ze tõ dé se, jel le ge, idõ tar -
ta ma, a nagy erek má so dik hang já nak vi sel ke dé se, jel le ge stb.) kí vül a kór elõz mény ada ta it (le zaj lott rhe u más láz, ton sil -
li tis fol li cu la ri sok stb.) is ér té kel nünk kell. Az aor ta vi ti um meg íté lé se szi go rúbb, hi szen itt az elsõ de com pen sa tio már
sú lyos bal szív fél-elég te len sé get je lent het. Mi nõ sí tés elõtt ECHO és PKG vizs gá la tok, va la mint kar di o ló gus szak vé le -
mé nye szük sé ges az eset le ges el vál to zás ról.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

048 Ma gas vér nyo más be teg ség
I10-I15

EB EB EB EB

048 Hy per to nia es sen ti a lis, hy per to nia se cun da ria, hy per to ni ás szív- és ve se be teg ség. A IV ka te gó ri á ban, sa ját szak -
má já ban az eny he, ki vizs gált, gon do zott, min den más szer vi kór el vál to zás nél kü li, the rá pi á ra re a gá ló, jól be ál lí tott vér -
nyo más sal „EB” mi nõ sí tés alap ján al kal mas le het. A ma gas vér nyo más mi nõ sí té sé nél, ha több szö ri mé rés után is a meg -
en ge dett nél ma ga sabb ér té kek mu tat koz nak, az el bí rá lás nál figye lembe kell ven ni az anam ne sis ben eset leg sze rep lõ
 genetikai té nye zõ ket.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

049 Is cha e mi ás szív be teg ség
I20-I25

E E E E

049 In farc tus my o car dii, co ro na ria in suf fi ci en tia, in ter me di a er co ro na ria synd ro ma, Dress ler-fé le synd ro ma, an gi na
pec to ris, co ro na ria scle ro sis, ane u rys ma cor dis. Egész ség ügyi do ku men tá ció is me re te szük sé ges.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

050 A tü dõ-ke rin gés be teg sé gei; car di o my o pat hia;
szív elég te len ség
I26-I28, I42, I50

E E E E

050 Cor pul mo na le acu tum, em bo lia pul mo num, hy per ten sio pul mo na lis idi o pat hi ca, cor pul mo na le chro ni cum,
a pul mo na lis ke rin gés egyéb za va rai. Tü dõ em bó lia le zaj lá sa után func ti o ká ro so dás nél kü li eset ben is szi go rú el bí rá lás
szük sé ges. Mi nõ sí tés nél figye lembe kell ven ni, ha va la ki nek vég tag-throm bo sis ból ere dõ tü dõ em bó li á ja volt, mert ez
bár mi kor is mét lõd het. Mû tét utá ni em bó lia vagy ve té lés utá ni em bó lia eny hébb meg íté lés alá es het.

Pri ma er és se cun da er car di o my o pat hi ák tar toz nak ide. Con gens tiv car di o my o pat hia (COCM) prog resszív jel le gé nél
fog va szi go rúbb el bí rá lás alá esik, mint az obs tuc tív for mák – HOCM (hy pert rop hi ás obt ruc tiv car di o my o pat hia); IHSS
(idi o pat hi as hy pert rop hi ás su ba or ti cus ste no sis); ASH (as sim met ri cus sep tum hy pert rop hia be teg ség).

Pan gá sos szív elég te len ség, jobb szív fél-elég te len ség, bal szív fél-elég te len ség (asth ma car di a le, bal kam ra-elég te len -
ség, oe de ma pul mo num acu tum).

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

051 A szív in ger kép zés és in ger ve ze tés za va rai
I44-I49

EB EB EB EB

051 At ri o vent ri cu la ris block, bal Ta wa ra-szár block, bal an te ri or he mib lock, bal pos te ri or he mib lock, ar bo ri sa ti os
block, jobb Ta wa ra-szár block, si no at ri a lis és si no a u ri cu la ris block, WPW-synd ro ma, LGL-synd ro ma, sup ra vent ri cu la -
ris pa ro xys ma lis ta chy car dia, vent ri cu la ris pa ro xys ma lis ta chy car dia, au ri cu la ris fib ril la tio és flut ter, vent ri cu la ris fib ril -
la tio és flut ter, ext ra sys to lia és egyéb in ger kép zé si és in ger ve ze té si za va rok.

Az in ger kép zé si, in ger ve ze té si za var sú lyos sá gá nak meg íté lé sé nél min de nek elõtt az ae ti o lo gi át kell mér le gel ni.
„A” mi nõ sí tés hoz ha tó az LGL-synd ro ma, si nus co ro na ri us rit mus, intraventricularis-intraauricularis-interauricularis

ve ze té si za var, rit kán fel lé põ no da lis rit mus, mo no top pit va ri ext ra sys to lia, jobb Ta wa ra-szár block ese te i ben.
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Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

052 Hy per-, hy po ki ne ti kus ke rin gés; ala csony vér nyo -
más
R00.0-R00.2, I95

EB EB EB EB

052 Itt mi nõ sí ten dõk azok az el vál to zá sok, ame lyek nek or ga ni kus hát te re bi zo nyí tott, egyéb ként csak tü net ként a
156 kód szám sze rint mi nõ sí ten dõk. Ál ta lá ban az alap be teg ség figye lembevétele, il let ve tisz tá zá sa szük sé ges. A ha e mo -
dy na mi cai za vart oko zó arr hyth mi ák közé tar toz nak a bra dy- és ta chy car di ák. Nem rit kák a ve lük járó szív do bo gás ér zés,
szé dü lés, il let ve áju lás ér zés. Kis fo kú bra dy car di á nak nincs je len tõ sé ge egész sé ges egyé nek ben, fõ leg a ki vá ló fi zi kai
 állapotban lé võk ben te kin ten dõ nor má lis nak. A je len tõs si nusb ra dy car dia azon ban si nus cso mó-be teg ség jele le het.
Gyen ge sé get, za vart sá got és – ha az agyi ke rin gés rom lik – syn co pét okoz hat. Pit va ri és kam rai ext ra sys to lék is gyak rab -
ban for dul nak elõ las sú kam raf re qu en cia ese tén.

Si nus ta chy car di á ról be szé lünk, ha a si nus cso mó ból szár ma zó im pul su sok ha tá sá ra a szívf re qu en tia meg ha lad ja a
100/per cet. Kez de te és vége egyen le te sen fo ko zó dó, il let ve csök ke nõ, nem hir te len. Elõ for dul hat nor má lis va ri áns ként
nyu ga lom ban is, de ebbe csak ak kor le het be le nyu god ni, ha ki zár ha tó volt min den kó ros le he tõ ség. A si nus-ta chy car dia
ma gá ban nem be teg ség, min dig csak tü net, és az alap be teg ség re utal hat, ha ezt tart juk szem elõtt, ak kor a mi nõ sí tés ben
az alap be teg ség ki zá rá sa ér de ké ben az „E” hoz ha tó. A si nus-ta chy car dia és egyéb sup ra vent ri cu la ris ta chy car di ák gya -
ko ri oka az al ko hol és az al ko hol meg vo nás le het. Egyes ka te gó ri ák ban csak az „E”, de az I-ben is ez aján lott.

A nor má lis nál ala cso nyabb vér nyo más ér té kek gyak ran elõ for dul hat nak, de eze ket csak ak kor te kint sük kó ros nak, ha
az kli ni kai tü ne tek hez ve zet. Eb ben az eset ben is az alap be teg ség tisz tá zá sa a cél. Bi zo nyos mun ka kö rök be, be osz tá sok -
ba az ala csony vér nyo más el len ja vallt.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

053 Szív mû tét utá ni ál la pot, va la mint rosszul meg ha tá -
ro zott szív be teg sé gek és szö võd mé nyek
I51, I97

EB EB EB EB

053 Szív mû tét utá ni func ti o na lis za va rok, post car di o to mi ás synd ro ma, my o car di tis (ar te ri osc le ro sis em lí té sé vel),
 arteriosclerosis car di o vas cu la ris, car di o me ga lia, chor da ten di nea sza ka dá sa, sze mölcs iz mok sza ka dá sa.

A zárt mû té tek kö zül a pit va ri és kam rai sö vény zá rá sa, a duc tus Bo tal li per sis tens meg szün te té se az ese tek nagy ré szé -
ben tel jes gyó gyu lást ered mé nyez. A nyi tott vagy mo to ros mû té tek nél a co ro na ria by pass ese tén min dig sors dön tõ a nem
ope rált ágak ál la po ta (co ro na rog rap hia), to váb bá a szív izom ká ro so dá sa (vent ri cu log rap hia). A bil len tyû pót lás sal járó
mû té tek utá ni ál la pot szi go rú an íté len dõ meg, mert a mû té tek már a NYHA (New York He art As so ci a ti on) sze rin ti
II–III. stá di um ban tör tén nek. A mi nõ sí té sek: „E”. A pa ce ma ker rel vég zett WPW sy. „ki ütés” si ke re ese tén „A” mi nõ sí tés 
hoz ha tó.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

054 Pe ri fé ri ás ér be teg sé gek
I60-I99, G45-G46

054/1 A köz pon ti ideg rend szer ke rin gé si za va rai
G45-46, I60-I69

E E EB EB

054/2 Ér el me sze se dés, ane u rys ma, ve rõ eres em bó lia és
throm bo sis
I70, I71-I72, I74

E E E E

054/3 Egyéb pe ri fé ri ás ér be teg sé gek
I73, I77-I79

E E EB EB

054/4 A vissz erek, a nyi rok erek és nyi rok cso mók meg be -
te ge dé sei
I80-I84, I86-I87, I88-I89

EB EB EB EB

054–054/1 Itt mi nõ sít jük a nya ki ve rõ erek, agyi erek szû kü le tét, el zá ró dá sát, throm bo si sát, il let ve az e miatt fel lé põ
kór ké pe ket, a su ba rach no i dá lis vér zé se ket, agyi em bó li át, throm bo sist stb., va la mint az ál ta lá nos tü ne tek kel járó agy ér -
el me sze se dést, a hy per ten siv en cep ha lo pat hi át, az agyi ane u rys má kat, az ar te ri tis ce reb ra list, Mo y a mo ya-be teg sé get és
a ce reb rá lis vé nás sy nu sok throm bo si sát, az in ter mit ta ló ke rin gé si za va ro kat, Bar re-Li e ou és pse u do-me ni er synd ro má -
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kat, a lo ca li sal ha tó va so mo to ros za va ro kat, az is mét lõ dõ col lap su so kat, ste el synd ro má kat, ver teb ro ba si la ris synd ro mát,
agyi ar té ria gör csét (TIA).

054/2 Ar te ri osc le ro sis, at he ro ma, en dar te ri tis ob li te rans, az aor ta, a ve sék ve rõ erei, a vég ta gok ve rõ erei, egyéb ve rõ -
erek ar te ri osc le ro si sa.

Lé nye ges az érin tett szer vek vér ke rin gé si za va ra i nak mér té ke és kö vet kez mé nye. Aor ta-ane u rys ma (hasi, mell ka si,
dis se cans), egyéb ane u rys ma (fel sõ vég ta gok ve rõ erei, vese ve rõ erek, ar te ria ili a ca, alsó vég ta gok ve rõ erei). A ce reb ra lis 
ane u rys ma a 054/1, a szív ane u rys ma 049 kód szá mok sze rint mi nõ sí ten dõ.

054/3 An gi o pat hi ák, throm bo an gi tis ob li te rans (Bür ger-fé le be teg ség, TOA),
M. Ra y na ud, Ra y na ud-synd ro ma, ac ro cy a no sis, eryth ro cy a no sis, eryth ro me ga lia, ar te ria-spas mus, pe ri fé ri ás ér be teg -

ség, throm bo an gi tis ob li te rans.
Eryth ro me ga lia ro ha mok ban je lent ke zõ meg be te ge dés me leg ha tá sá ra.
Pe ri ar te ri tis no do sa, MCL-synd ro ma, an gi i tis hy per sen si ti va, gra nu lo ma let ha le me di o li ne a re, We ge ner-fé le gra nu lo -

ma to sis, ar te ri tis tem po ra lis, mic ro an gio-pat hia throm bo ti ca, Ta ka y a sau-fé le be teg ség. Te le an gi ec ta sia he re di ta ria ha e -
morr ha gi ca, na e vus (nem da ga na tos).

054/4 En doph le bi tis, inf lam ma tio ve no rum, pe riph le bi tis, phle bi tis sup pu ra ti va, throm boph le bi tis, vena por tae
throm bo sis, Budd-Chi a ri-fé le synd ro ma, throm boph le bi tis mig rans.

Egy sze ri al ka lom mal elõ for dult, nem is mét lõ dõ, jól gyó gyult, fe lü le tes vé na gyul la dás és throm bo sis ese tén egy év
 panasz- és tü net men tes ség gel – va ri co si tas és vég ta go e de ma nél kül – a III és IV ka te gó ri á ban „A” le het.

Phle bec ta sia, va ri co si tas, va rix, ul cus va ri co sum (alsó vég ta gon vagy egyéb lo ka li zá ci ó jú).
Az alsó vég ta gon ered mé nyes vissz ér mû tét utá ni ál la pot 2 év pa nasz- és tü net men tes ség gel, ke rin gé si za var, végtag -

oedema és re ci di va nél kül a II, III, IV ka te gó ri á ba „A” le het. A pri mer és re ci div va ri co si tás, ul cus cru sis láb szá ro e de má -
val vagy anél kül min den ka te gó ri á ban „E”.

No dus ha e morr ho i da lis rec ti in ter nus et ex ter nus (throm bo ti cus, ha e morr ha gi cus, pro lap sus, stran gu la tus, ul ce ro sus).
Gya ko ri ki úju lás sal, vér zés sel, ki fe ké lyes edés sel járó no dus mi nõ sí té se „E”. A tü ne tet, pa naszt nem oko zó, szö võd -

mény men tes ese tek ben „A” le het.
Ered mé nyes mû tét után 1 év vel tü net- és pa nasz men tes ség ese tén, re ci di va nél kül „A” le het.
Va ri co ce le mû té ti meg ol dás nél kül „E”, ered mé nyes mû tét után „A”.
Vissz ér gyul la dás utá ni tü net együt tes meg lé te ese tén „E”.
Itt mi nõ sí ten dõ a nem spe ci fi kus, nyi rok erek és nyi rok cso mók gyul la dá sos, va la mint a nem gyul la dá sos meg be te ge -

dé sei. Lympha de ni tis, lymphan gi tis, lympho e de ma, lymphan gi ec ta sia ese té ben a kór le fo lyás tól, a szö võd mény tõl,
a szerv funk ci ó já tól, va la mint a meg be te ge dés jel le gé tõl, idõ be li le fo lyá sá tól füg gõ en, az egész ség ügyi do ku men tá ció
le írá sa is me re té ben kell a mi nõ sí tést meg hoz ni.

A 054/4 kód szám meg nem ne ve zett és kü lön nem mi nõ sí tett ese te i ben „E”.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

055–061 A lég zõ rend szer be teg sé gei
J00-J99

055 Lég zõ rend szer ve le szü le tett rend el le nes sé gei
A mell kas de for mi tá sai
Q30-Q34, Q67.5-Q67.8

EB EB EB EB

055 Ve le szü le tett gé ge szû kü let, lég csõ szû kü let, lép sejt tü dõ, cys tás tüdõ, ab sen tia, ap la sia, hy pop la sia, se qu est ra tio
pul mo num, bron chi ec ta sia con ge ni ta. Pec tus ca ri na tum, pec tus ex ca va tum, a ge rinc be teg sé ge i hez csat la ko zó mell ka si
de for mi tá sok, egyéb vi lág ra ho zott de for mi tást oko zó mell ka si el vál to zá sok, a fen ti be teg sé gek eset le ges mû té te(i) utá ni
ál la po tok, ne u ro vas cu la ris váll öv-synd ro ma (,,TOS”), ha nya ki bor da vagy egyéb fej lõ dé si rend el le nes ség okoz za.

A fen ti fej lõ dé si rend el le nes sé gek pa na szo kat oko zó for má it több nyi re se bé sze ti leg már meg ol dot ták. Ezek ben az ese -
tek ben a 061/3, il let ve 061/4 sze rint kell mi nõ sí te ni.

Amennyi ben se bé sze ti be avat ko zás ra a be teg pa na szai hi á nyá ban nem ke rült sor, a mi nõ sí tés a kór el vál to zás tól, a ter -
hel he tõ ség tõl, a funk ció mû kö dé sé tõl az egész ség ügyi do ku men tá ció (szak ki vizs gá lás, zá ró je len tés) is me re té ben hoz -
ható meg.

Nem je len te nek al kal mat lan sá got azok a fej lõ dé si rend el le nes sé gek, me lye ket mû tét tel úgy ol dot tak meg, hogy sem -
mi lyen mû kö dés za var vagy tor zu lás nem ma radt vissza. Mi nõ sí tés nél figye lembe kell ven ni az el vál to zás nagy sá gát és
el he lyez ke dé sét, a funk ció za var ta lan sá gát.

A mell kas de for mi tá sa it eny hé nek te kint jük és asze rint mi nõ sít jük azo kat az ese te ket, ahol car dio-res pi ra to ri cus za var
nincs (pec tus ca ri na tum, pec tus ex ca va tum). Leg több eset ben a mi nõ sí tés „A”. Kö ze pe sen sú lyos nak ak kor vesszük az
el vál to zást, ha a ter he lé ses EKG és lég zés func ti os vizs gá lat mér sé kelt fokú mû kö dés za vart iga zolt; sú lyos nak a ki fe je -
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zett lég zé si és ke rin gé si za var ral járó ese tek tar tan dók, ezek ben az ese tek ben min den ka te gó ri á ban „E” a mi nõ sí tés. Min -
den vi lág ra ho zott mell ka si de for mi tást ko mo lyan kell mér le gel ni és a mi nõ sí tést en nek meg fele lõen kell meg hoz ni,
 mivel az élet kor elõ re ha la dá sá val a car dio-res pi ra to ri cus func ti ók rom la nak. A mell ka si de for mi tá sok ese te i ben – be le -
ért ve az eset le ges mû tét utá ni ál la po to kat is – az egész ség ügyi do ku men tá ci ók ban le írt, to váb bi con ser va tiv ke ze lés sel,
gon do zás sal, fi zi kai és egyéb kor lá to zá sok kal kap cso la tos ja vas la tok ese tén a mi nõ sí tés min den ka te gó ri á ban „E”.
A mell ka si de for mi tá sok nál az egyen ru ha vi sel he tõ sé ge a mi nõ sí té sek meg ho za ta lá nál mér le ge len dõ.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

056 Az orr nyál ka hár tya idült be teg sé gei
J30-J39

E EB EB EB

056 Rhi ni tis chro ni ca, rhi ni tis al ler gi ca (al ler gi ás rhi ni tis pol len tõl, sze zo ná lis al ler gi ás rhi ni tis, ál lan dó sult, év szak -
tól füg get len), va so mo to ros rhi ni tis, oza e na.

Egész ség ügyi do ku men tá ció is me re te szük sé ges; al ler go ló gi ai vizs gá la ti ered mény vagy kór há zi ki vizs gá lás, an nak
zá ró je len té se szük sé ges a be teg ség ki zá rá sá hoz, a mi nõ sí tés csak ezek is me re té ben le het po zi tív. Az al kal mas ság meg íté -
lé sé ben a kli ni kai ké pet, az al ler gi á ra sze dett gyógy szert, a be teg ség fenn ál lá sá nak ide jét is figye lembe kell ven ni!

Eny he for ma ese tén a be teg nek ke vés pa na sza van: idõn ként tüsszö gés, szem visz ke tés, eny he nát ha. Or vos hoz nem
for dult, mert annyi ra nem za var ta a pa nasz, gyógy szert nem sze dett. A vizs gá la tok so rán a bõr pró ba mér sé kelt, ++ ér zé -
keny sé get mu tat nyár ele ji vagy nyár végi pol le nek re vagy há zi por ra. A mi nõ sí tés III, IV ka te gó ri ák ban „EB” alap ján al -
kal mas le het, min den más ka te gó ri á ban „E”, a szen zi bi li zá ció nö ve ke dé sé nek és ki tel je se dé sé nek az esé lye igen nagy és
bi zo nyos be osz tá sok el lá tá sát idõ vel le he tet len né te szi.

Kö ze pe sen sú lyos ese tek ben leg fõbb tü net a tüsszö gés, orr fo lyás, orr du gu lás. Ál ta lá ban a be te get már ko ráb ban is ke -
zel ték, tü ne ti ke ze lés sel egyen súly ban volt, il let ve van, ke ze lés sel ál la po ta bi zony ta la nul be fo lyá sol ha tó. Több al ler gén -
re po zi tív a bõr pró ba, de dön tõ en ta vasszal, il let ve a nyár ele jén (fû-, kü lön bö zõ pol len sze zon), vagy a nyár vé gén (par -
lag fû sze zon) van ko mo lyabb pa nasz.

Sú lyos nak szá mít a gye rek kor óta, vagy több mint 3 éve fenn ál ló be teg ség, ame lyet ko ráb ban ki vizs gál tak, ke zel tek,
eset leg hy po sen si bi li zá ló ke ze lés ben ré sze sült a be teg. Orr- és szem pa nasz mel lett sze zo ná li san kö hö gés, ter he lés re
vagy éj je len te ne héz lég zés lép fel. Sza bad ban, fû ben fek ve test szer te ki ütés, eset leg Qu inc ke-oe de ma je lent ke zik.
 Súlyos al ler gi ás ál la pot a méh- vagy da rázs csí pést kö ve tõ anap hy la xi ás re ak ció. Sú lyos a be teg ség, ha a ta va szi és nyár
végi nö vé nyek vi rág po rá ra egy aránt erõs +++ vagy ++++ ér zé keny sé ge van a Prick teszt tel, s ez össze vet ve a kli ni kai
kép pel, gya kor la ti lag fél éven át tar tó tü ne te ket je len t. Sú lyos nak szá mít, év szak tól füg get len pa na szok ese tén a ++++
há zi por at ka és pe nész gom ba ér zé keny ség, sú lyos tü ne tek kel. Lég zés funk ci ós vizs gá lat nál sze zon ban a jel zett lég úti
obst ruk ció áll fenn. Sú lyos nak szá mít az a pol li no sis is, amely olyan tü ne tek kel kez dõ dik, hogy akut el lá tás ra szo rul.

Gyógy sze res ke ze lés mel lett min den eset ben „E”.
A fen ti fo ko za to kat nem le het me re ven figye lembe ven ni, hi szen az egyes kór meg ál la pí tá sok, vizs gá la ti le le tek, ered -

mé nyek nem min dig a le ír ta kat tar tal maz zák, azok ke ver ten is elõ for dul hat nak. Csak az egy ér tel mû en bi zo nyí tott ne ga -
tív eset ben al kal maz ha tó „E” mi nõ sí tés!

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

057 Idült mel lék üreg-gyul la dás; orr poly pus; egyéb
rend el le nes sé gek
J32-J34

EB EB EB EB

057 Si nu si tis ma xil la ris chro ni ca, si nu si tis fron ta lis chro ni ca, si nu si tis eth mo i da lis chro ni ca, si nu si tis sphe no i da lis
chro ni ca, pan si nu si tis chro ni ca, tor zí tó mû tét utá ni ál la po tok, ame lyek az arc, hom lok ala ki el vál to zá sá val jár nak
(pl.  Riedl-mûtét). Poly pus cavi nasi, con chae, na sop ha ryn gis, poly pus si nus eth mo i da lis, fron ta lis, ma xil la ris, sphe no i -
da lis, sep tum de vi a ti ok, orr kagy ló-hy pert rop hia, mind két orr fél ne he zí tett lég zé se vagy tel jes el zárt sá ga.

Ered mé nyes mû té ti ke ze lés után „A” le het, ki vé ve, ha egyéb chro ni cus lég zõ szer vi meg be te ge dés hez tár sul; va la mint
a re ci di vá ló si nu si ti se ket; re ci di vá ló, gyak ran ope rált orr polyp ese te it és ha a re ci di vá ló orr polyp al ler gi ás ere de tû.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

058 A gége, lég csõ idült be teg sé gei; a hang sza la gok és
a gége bé nu lá sa
J37-J38

E E E E
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058 La ryn gi tis chro ni ca hy pert rop hi ca, la ryn gi tis chro ni ca sic ca, la ryn got ra che i tis chro ni ca, la ryn gop le gia, pa raly sis
glot ti dis.

Mind egyik be teg ség cso port ban figye lembe kell ven ni a lég zé si za var, hang kép zé si za var sú lyos sá gát, a be széd ért he -
tõ sé gét, bár ezek a meg adott mi nõ sí tést nem be fo lyá sol ják.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

059 Tüdõ, mell hár tya és mell ka si nyi rok cso mó tbc;
tbc-s ere de tû iz zad má nyos mell hár tya gyul la dás
utá ni ál la pot
A15-A16, A19, B90

059/1 Bi zo nyí tot tan inak tív ál la pot min den funk ció za var
nél kül

A A A A

059/2 Egyéb min den eset ben E E E E

059 Ide tar toz nak a my co bac té ri um tu ber cu lo sis okoz ta meg be te ge dé sek (a tüdõ, mell hár tya, hör gõ, gége és nyi rok -
cso mó tu ber cu lo sis) ac tiv és inac tiv for mái, lég zõ szer vi tu ber cu lo sis ké sõi ha tá sai, va la mint a fi a tal ko ri ple u ri tis azon
ese tei, ami kor nem mu tat ha tó ki az aet hi o ló gi ai fac tor.

A tbc-s ál la pot kór ház, tü dõ gyógy in té zet, gon do zó in té zet ál tal iga zolt in ak ti vi tá sá nak 2 éven ke resz tü li fenn ál lá sa
után mi nõ sít he tõ „A”-nak ab ban az eset ben, ha rtg, We, te nyész tés, lég zés funk ció is bi zo nyí tot tan ne ga tív, el len ke zõ
eset ben „E”.

A tü dõ se bé sze ti mû tét utá ni ál la pot ér té ke lé se a 061/3 és 061/4 sze rint tör té nik.
059/1 Az inac tiv gü mõ kó ros tü dõ fib ro sis kis ki ter je dé sû, func ti o ká ro so dás nél kül; inac tiv gü mõ kó ros tü dõ fib ro sis

cal ci fi ca ti o val eny he for má ban, func ti o za var nél kül; ma rad vány nél kül vagy mi ni má lis re si du um mal gyó gyult gümõ -
kóros ple u ri tis; ma rad vány nél kül gyó gyult gü mõs nyi rok cso mó-gyul la dás.

059/2 Az ac tiv for mák: tü dõ tu ber cu lo sis (in filt ra tív, no du la ris, ca ver no sus), hör gõk gü mõs meg be te ge dé se, gümõ -
kóros pne u mo nia, gü mõ kó ros ptx., gü mõ kó ros mell hár tya gyul la dás, gü mõ kó ros nyi rok cso mó- (hi lu si, me di as ti na lis,
tra cheo-bron chi a lis) gyul la dás, glot tis tu ber cu lo sis, mi li á ris tu ber cu lo sis dis se mi nált és ge ne ra li zált for má ja.

Ide tar to zik az inac tiv gü mõ kó ros tü dõ fib ro sis kp. ki ter je dé sû eny he func ti o za var ral; inac tiv gü mõ kó ros tü dõ fib ro sis
cal ci fi ca ti o val, eny he func ti o za var ral; kö ze pes fokú ki ter jedt ma rad vánnyal és mér sé kelt func ti o za var ral gyó gyult
 gümõkóros ple u ri tis; kp. fok ban ki ter jedt ma rad vánnyal és mér sé kelt func ti o ká ro so dás sal gyó gyult gü mõ kó ros nyi rok -
cso mó-gyul la dás.

Ide tar to zik az inac tív gü mõ kó ros tü dõ fib ro sis ki ter jedt for má ja sú lyos func ti o za var ral; inac tív gü mõ kó ros tü dõ fib ro -
sis cal ci fi ca ti o val, ki fe je zett func ti o za var ral; ki ter jedt me sze se dés sel, zsu go ro dás sal, je len tõs func ti o za var hát ra ha gyá -
sá val gyó gyult gü mõ kó ros nyi rok cso mó meg be te ge dé sek; inac tív ki ter jedt ma rad vánnyal és je len tõs func ti o za var ral
gyó gyult gü mõ kó ros ple u ri tis.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

060 Idült alsó lég úti be teg sé gek
J40-J45

060/1 Idült hörg hu rut és hör gõ tá gu lat
J40-J42, J44

E E EB EB

060/2 Tü dõ tá gu lat J43 E E E E

060/3 Asth ma bron chi a le
J45

E E E E

060 Bron chi tis chro ni ca (simp lex, mu co pu ru len ta, obst ruc ti-va), bron chi ec ta sia (fu si for mis, pos tin fec ti o sa, re cur -
rens). Emp hy se ma pul mo num, emp hy se más hó lyag, Mac-Le od-fé le synd ro ma. Ext rin sic, il let ve int rin sic asth ma bron -
chi a le.

060/1 Min den eset ben a be teg sé gek meg íté lé sé hez, a mi nõ sí tés meg ho za ta lá hoz egész ség ügyi do ku men tá ció (kór -
házi zá ró je len tés, gon do zó in té ze ti le le tek) is me re te szük sé ges. Az egy he lyen tör té nõ mi nõ sí tés  miatt kü lö nös fi gyel met
kell for dí ta ni a két be teg ség cso port el kü lö ní té se kor adó dó sa já tos sá gok ra. A két kór kép együt tes tár gya lá sá ra a bron -
chiectasia elõ for du lá sá nak rit ka sá ga  miatt ke rült sor. Az obst ruc ti o val nem járó chr. bron chi tis, il let ve a ke vés pa naszt
oko zó bron chi tis de for mans mi nõ sí té se kor azt kell figye lembe ven ni, hogy az ál la po tot to váb bi meg ter he lés sel ne ront -
suk. Bron chi ec ta si ák nál a ki ter je dés nagy sá ga és tü ne ti meg nyil vá nu lá sa mel lett a mi nõ sí tés kor a fo lya ma tot elõ idé zõ
egyéb tü dõ be teg sé get is figye lembe kell ven ni. Te kin tet tel az ir re ver zi bi lis ál la po tok ra, a mi nõ sí tés „E”. A III, IV ka te -
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gó ri ák ban egész ség ügyi do ku men tá ci ó val iga zolt eny he, mér sé kelt, ke vés kö pet tel, car di o res pi ra to ri cus za var nél kü li
ese tek ben „A” le het.

A lég zõ szer vi meg be te ge dé sek mi nõ sí té sé nek irány el vei.
A rest ric tiv, osbst ruc tiv, il let ve ve gyes jel le gû lég zés za var ral járó tü dõ meg be te ge dé sek sú lyos sá gá nak meg íté lé se kor

az aláb bi a kat kell figye lembe ven ni:
1. Rest ric tiv za va rok: A lég zés za va rok sú lyos sá gá nak mér té két a sta ti kus lég zés func ti os pa ra mé te rek: to tál ka pa ci tás

(TC) és vi tál ka pa ci tás (VC) ha tá roz zák meg. Pl. a TC és VC a kell – ér ték szá za lé ká ban:
– eny he fokú 76–60,
– kp. fokú 60–50,
– nagy fo kú 50 alatt.
2. Obst ruc tiv za va rok: A lég zés za var mér té két a di na mi kus lég zés me cha ni kai vizs gá la tok (Tif fe nau, IGV) ha tá roz zák

meg. A lég úti obst ruc tio lé nye ges kri té ri u ma a lég úti áram lá si el len ál lás fo ko zó dá sa. A lég zés za var meg íté lé se kor ar ról
is tá jé ko zód ni kell, hogy nyu ga lom ban, il let ve kü lön bö zõ meg ter he lés mel lett a pul mo ná lis gáz cse re meg fe le lõ-e, ami
vér gáz ana li ti kai vizs gá la tok se gít sé gé vel ha tá roz ha tó meg.

060/2 A kom pen za to ri kus és ven til for mák nál az alap be teg ség mi nõ sí té sé bõl kell ki in dul ni. A fo lya mat sú lyos sá gá -
nak meg íté lé sé nél azt kell figye lembe ven ni, hogy az RV/TC és IGV, az RV mi lyen mér ték ben emel ke dett, il let ve a
FEV 1 mennyi vel csök kent.

060/3 Ide so ro lan dó rhi ni tis al ler gi ca ta la ján vagy más al ler gi ás fo lya mat ese tén ki ala ku ló asth ma is. Az anam ne sis -
ben sze rep lõ gyer mek ko ri asth ma (pl. asth ma thy mi cum) a spas ti cus lég zés asth má nak mi nõ sí tett ese tei. Gyó gyult, mi ni -
mum 10 é ve tü net- és pa nasz men tes, gyógy szer sze dés nél kü li, jó lég zés funk ci ók kal, szak in té zet ál tal iga zolt ese tek ben
„A” mi nõ sí tés hoz ha tó.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

061 A mell hár tya és a lég zõ rend szer egyéb meg be te ge -
dé sei
J85-J99

061/1 Mell hár tya gyul la dás utá ni ál la pot
J85-J92

EB EB A A

061/2 Spon tán lég mell utá ni ál la pot
J93

EB EB EB EB

061/3 Mell ka si szer vek cson ko lás nél kü li mû té te utá ni
ál la pot, lég zés funk ci ós za var nél kül
J95

EB EB EB EB

061/4 Tü dõ mû té tek utá ni ál la pot
J98

E EB EB EB

061–061/1 A nem tbc-s ere de tû mell hár tya gyul la dá sok (pl. ple u ri tis sic ca, Born holm-be teg ség for mái, ple u ri tis
 diaphragmatica, ple u ri tis in ter lo ba ris, ple u ri tis fib ri no sa). Ma rad vány ál la po tok: ad ha e sio pul mo nis et ple u rae, cal ci fi ca -
tio ple u rae, ple u ra meg vas ta go dás.

Iz zad má nyos mell hár tya gyul la dá sok: ple u ri tis ex su da ti va bac te ri a lis, nem gü mõ kó ros, nem bac te ri á lis (pl. ha e mot ho -
rax, ha e mop ne u mot ho rax, hyd rop ne u mot ho rax). Em py e ma fis tu lá val vagy fis tu la nél kül.

A fel so rolt be teg sé gek: iz zad mány vagy ak tív tbc nél kül, va la mint iz zad mánnyal, szö võd mény nél kül, egyéb bak te ri á -
lis ok em lí té sé vel „A”. Min den más eset ben „E”.

061/2 Pne u mot ho rax (acu ta, chro ni cus, spon ta ne us, ten si vus, con ge ni ta lis, tra u ma ti cus). Lé nye ges, hogy mi ként és
mi kor ala kult ki, figye lembe kell ven ni a gya ko ri sá got, va la mint a ptx. és az al kal mas sá gi vizs gá lat kö zött el telt idõt.
A III és IV ka te gó ri á ban a kon zer va tív vagy mût éti leg meg ol dott ptx. csak a tra u más ere de tû ese tek ben le het „A”.

061/3 Itt mi nõ sí ten dõk a mell kas, a ple u ra, a me di as ti num, a nye lõ csõ, a re kesz be nig nus be teg sé gei, fej lõ dé si rend el -
le nes sé gei  miatt, és di ag nosz ti kai vagy the rá pi ás cél ból tör té nõ se bé szi be avat ko zá sok (pl. pec tus ex ca va tum, re cur va -
tum, ca ri na tum, re kesz re la xa tio, re kesz és ple u ra jó in du la tú da ga na tai, nya ki bor da, ref lux oe sop ha gei, me di as ti num
 benigus el vál to zá sai, thy mu sel vál to zá sok, me di as ti nos co pia, ple u ros co pia, pe ri car di a lis cys ta).

A mi nõ sí tés meg ho za ta la kor figye lembe kell ven ni a 059 kód szám alat ti meg ál la pí tá so kat is. Min den eset ben kór há zi
zá ró je len tés szük sé ges, amely bõl egy ér tel mû en ki de rít he tõ, hogy az el vég zett be avat ko zás mi lyen ok ból, mi lyen kór el -
vál to zás  miatt tör tént. Ha ez olyan jel le gû, amely nél szö vet ta ni di ag no sis is in do kolt, ak kor hys to ló gi ai le let is szük sé ges
a mi nõ sí tés meg ho za ta lá hoz. (Nem mind egy ugyan is, hogy a be avat ko zást „csak” di ag nosz ti kai vagy the rá pi ás ok ból,
 illetve va la mi lyen me di as ti nu mi el vál to zás  miatt vé gez ték el.) A mi nõ sí tés nél a se bé szi be avat ko zás jel le gét, va la mint az 
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utá na eset le ge sen fenn ál ló pa na szo kat, tü ne te ket, funk ció el vál to zá so kat, lég zés funk ci ós el té ré se ket, moz gás kor lá to zott -
sá go kat is figye lembe kell ven ni, és ezek is me re té ben kell a ka te gó ri ák ra a mi nõ sí tést meg hoz ni.

061/4 Seg men tec to mia, lo bec to mia vagy pul mo nec to mia utá ni ál la pot.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

062–077 Az emész tõ rend szer be teg sé gei
K00-K93

062 Ajak- és száj pad ha sa dék
Q35-Q37

EB EB EB EB

062 A lágy- és ke mény száj pad egy- és két ol da li ha sa dé kai; ajak ha sa dék egy- és két ol da li; a száj pad-ajak ha sa dék egy- 
és két ol da li el vál to zá sai. Mi vel ezek a fej lõ dé si rend el le nes sé gek cse cse mõ-, kis gyer mek kor ban leg na gyobb szá za lék -
ban mû té ti meg ol dá son es nek ke resz tül, fia tal fel nõtt kor ban ál ta lá ban a ma rad vány tü ne te i vel ta lál ko zunk. Ilye nek
 lehetnek az esz té ti kai szép ség hi bák a nem tel je sen si ke res mû tét kö vet kez té ben, eset le ges be széd hi bák a nem meg fe le lõ
és ki elé gí tõ lo go pa e di ai fog lal ko zás kö vet kez mé nye ként. Amennyi ben az el vál to zást ered mé nyes mû tét tel sza nál ták és
esz té ti ka i lag, va la mint be széd kép zé si leg is ki fo gás ta lan a sze mély ál la po ta, úgy min den ka te gó ri á ban „A” le het. Zárt
lágy- és ke mény száj pad és esz té ti ka i lag nem ép pen si ke res ajak ha sa dék-egye sí tés – ha a be széd kép zés, -ért he tõ ség ki fo -
gás ta lan – szin tén min den ka te gó ri á ban „A” le het. Min den egyéb eset ben – fõ leg a be széd kép zé si hi bák ese tén – „E”.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

063 Az emész tõ rend szer ve le szü le tett rend el le nes sé gei
Q38-Q45

EB EB EB EB

063 Ste no sis seu stric tu ra oe sop ha gei con ge ni ta, oe sop ha gus di la ta tio et di ver ti cu lum con ge ni tum, ste no sis seu stric -
tu ra py lo ri con ge ni ta, car di os pas mus con ge ni ta, di ver ti cu lum vent ri cu li con ge ni tum, Mec kel-fé le di ver ti cu lum, me ga -
co lon con ge ni tum.

Kór há zi zá ró je len té sek, rtg. és egyéb szak vizs gá la ti le le tek szük sé ge sek. A re kesz sérv, a gyo mor di ver ti cu lu mok
 kimutatására el sõ sor ban a gyo mor rtg. vizs gá lat hi va tott. Sok pa nasz, vas hi á nyos vér sze gény ség ese tén az „E” mi nõ sí -
tést kell al kal maz ni. A vé kony- és vas tag bél fel szí vó dá si za va rai (ma lab sorp ti os synd ro ma), sprue be teg ség kli ni ka i lag
emész té si za va ro kat, hi ány ál la po tok tü ne te it okoz zák. Biz to s di ag no sis ese tén, mi vel sok eset ben iga zol ha tó an glu té nér -
zé keny ség rõl van szó, „E”.

Mec kel-di ver ti cu lum kli ni kai je len tõ sé ge, hogy idõn ként sú lyos szö võd mé nye ket okoz hat. Fi a ta lok nál bél el zá ró dást
is elõ idéz het, vagy vak bél gyul la dás tü ne te it utá noz hat ja. A meg ol dás se bé szi, a di ver ti cu lum el tá vo lí tá sa.

Me ga co lon ve le szü le tett for má ja rit kán kez dõ dik fel nõtt kor ban, de ha igen, a mi nõ sí tés „E”.
Cse cse mõ- és kis gyer mek kor ban tör tént ered mé nyes mû té ti meg ol dás után pa nasz- és tü net men tes ség ese tén, jó funk -

ci ó val „A” mi nõ sí tés hoz ha tó.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

064 Fog hi ány; fog szu va so dás
K00-K02

EB EB EB EB

064 Ano don tia, hy po don tia és oli go don tia. Ca ri es den tis.
A fog hi á nyok mi nõ sí té sé nél min den kor figye lembe kell ven ni a rá gó ké pes ség csök ke né sét. A rá gó ké pes ség csök ke -

né sét %-os ér ték ben ha tá roz zuk meg Aga pov sze rint. A rög zí tett fog pót lás sal pó tolt fo gak a mi nõ sí tés szem pont já ból
nem szá mí ta nak hi ány nak, a ra di xok vi szont hi ány ként szá mo lan dók. A 76%-os és a 76% fe let ti rá gó ké pes ség-csök ke -
nés nél „E” mi nõ sí tés hoz ha tó. Egy áll cson ton be lü li nyolc rá gó fog hi á nya, vagy a fel sõ áll csont négy egy más mel let ti
 rágófogának hi á nya az el len ke zõ ol da li négy alsó rá gó fog hi á nyá val.

Alap sza bály ként kell el fo gad ni: min den olyan eset ben, ami kor a fron tá lis fo gak hi á nya (egy vagy több), va la mint
a fron tá lis fo gak szu va so dá sa (egy vagy több) áll fenn, min den ka te gó ri á ban csak „I” mi nõ sí tés hoz ha tó, ami azt je len ti,
amennyi ben a fo ga zat sa na ti o ja meg tör tént, iga zo lás vagy be mu ta tás alap ján „A” mi nõ sí tés ad ha tó. Egyes ka te gó ri ák -
ban, be osz tá sok ban csak rög zí tett fog pót lás en ged he tõ meg. Ez zel kap cso lat ban, amennyi ben a sze mély ki ve he tõ fog -
pót lás sal ren del ke zik, csak „I” mi nõ sí tés ad ha tó ad dig, amíg rög zí tett fog pót lás ra nem cse ré li. A pre-, il let ve mo la ris
 fogak sú lyos ca ri e ses, sok eset ben ra di xos ál la po ta  miatt csak szin tén „I” mi nõ sí tés hoz ha tó. A fo ga zat ál la po tát nem csak 
egész sé gi, ha nem esz té ti kai szem pont ból is figye lembe kell ven ni. Ezért is szi go rú ak a mi nõ sí té sük kel kap cso la tos ál lás -
pon tok.
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Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

065 Gin gi vi tis és pe ri o don ti um be teg sé gei
K05

EB EB EB EB

065 Gin gi vi tis mar gi na lis chro ni ca (gin gi vi tis simp lex); gin gi vi tis ul ce ro nec ro ti ca acu ta; abs ces sus gin gi va lis, pa ro -
don ta lis; pe ri co ro na ri tis chro ni ca; pa ro don ti tis chro ni ca; pa ro don to sis.

A fo ga zat, il let ve a fog ágy ál la po tá nak el bí rá lá sá hoz fog szak or vo si, száj se bé sze ti vizs gá la ti ered mény, il let ve szak vé -
le mény is me re te szük sé ges.

Az íny gyul la dá sát duz za nat, pi ros ság, a nor má lis kon tú rok meg vál to zá sa, exu da tum és vér zés jel lem zi. A duz za nat
ki mé lyí ti az íny ba ráz dát az íny és a fog kö zött, és íny ta sa kok ala kul nak ki. Az íny gyul la dás igen gya ko ri, le het acut,
chro ni cus vagy vissza té rõ.

Pa ro don ti tis chro ni ca ese té ben az íny ta sak az egyik jel lem zõ le let. Elõ re ha la dott fog ágy gyul la dás nak a fo ko zott fog -
moz gás a má sik jel lem zõ tü ne te. Fõ leg a fel sõ fron tá lis fo gak „el ván do rol nak”. Ko pog ta tás ra ér zé ke nyek. A fog nyak
 közeli csont ál lo mány el pusz tul (I. fo ko zat), II. fo ko zat ban a kö zép sõ, III. fo ko zat ban az api ca lis har mad ba esõ cson tot is
érin ti a pusz tu lás. A pa ro don to sis rend sze rint 25. élet év alatt kez dõ dik. Jel lem zõ a front fo gak fo ko zott moz gat ha tó sá ga,
el ván dor lá sa, dõ lé se. Fog ágy tá lyog, csont pusz tu lás. Az „A” mi nõ sí tés szak vé le mény is me re té ben a meg nyu go dott pa ro -
don ti um ká ro so dás kor, csont pusz tu lást nem mu ta tó ese tek ben hoz ha tó, ha leg alább 1 éve az el vál to zás re misszi ó ban
van. A csont pusz tu lás sal és a rá gó func tio je len tõs rom lá sá val járó pa ro don ti um ká ro so dás mi nõ sí té se „E”.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

066 Fog-, arc ano má li ák
K06-K07

E E E E

066 Az arc, a fo ga zat és az áll cson tok tar tós, ve le szü le tett vagy szer zett el vál to zá sai, tor zu lá sai, ame lyek plasz ti kai
mû tét tel nem kor ri gál ha tók. Azok az el vál to zá sok tar toz nak ide, ame lyek már func ti o za vart, va la mint az el vég zett mû té -
tek utá ni he ge se dé sek mû kö dé si za vart okoz nak, vagy tor zít ják az ar cot. Ide tar toz nak azok a sú lyos tor zu lá sok vagy
 elváltozások is, ame lyek nél a be széd- és a rá gó func tió je len tõs za va ra je lent ke zik, il let ve kor lá to zott, aka dá lyo zott.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

067 Az áll cson to kon és a száj üre gi szer ve ken vég zett
mû té tek utá ni ál la pot, ezen szer vek sé rü lé sei és
 sérüléseit kö ve tõ ál la pot
K09-K14

EB EB EB EB

067 Az áll cson tok és a száj üreg sé rü lé se i nek, be teg sé ge i nek kö vet kez mé nyei, va la mint az áll cson to kon és a száj üreg
szer ve in vég zett mû té tek utá ni ál la po tok.

Min den eset ben gyógy in té ze ti zá ró je len tés, fog szak or vo si, száj se bé sze ti szak vé le mény is me re té ben, a sé rü lés, a
 betegség jel le gé tõl füg gõ en kell a vég sõ mi nõ sí tést meg hoz ni. Tel jes tü net- és pa nasz men tes ség ese tén, ki fo gás ta lan
funk ció mel lett az eset tõl füg gõ en, a tör té nés tõl szá mí tot tan 2 év után „A” mi nõ sí tés is hoz ha tó. A száj üreg és áll cson tok
sé rü lé sei, va la mint be teg sé gei  miatt vég zett mû té tek után „E” mi nõ sí tést kell hoz ni, ha az el vál to zá sok, mû té tek és sé rü -
lé sek után tor zu lá sok és func ti o za va rok áll nak fenn.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

068 A nye lõ csõ, gyo mor és nyom bél be teg sé gei
K20-K31

068/1 A nye lõ csõ be teg sé gei és mû tét utá ni ál la po ta
K20-K23

EB EB EB EB

068–068/1 Acha la sia car di ae, car di as pas mus, oe sop ha gi tis, gast ro o e sop ha ge a lis ref lux, ul cus oe sop ha gei, obst ruc tio 
oe sop ha gei, per fo ra tio oe sop ha gei, di ver ti cu lum oe sop ha gei ac qu i si ta, Mal lo ry-We iss-fé le synd ro ma.

Gast ro en te ro lo gi ai ki vizs gá lá si szak vé le mény, egész ség ügyi do ku men tá ció, zá ró je len té sek szük sé ge sek a mi nõ sí té -
sek meg ho za ta lá hoz.

A nye lõ csõ gyul la dá sok stá di u ma it nye lõ csõ tük rö zé ses vizs gá lat tal le het el dön te ni. En nek ered mé nyét, va la mint a
 fájdalom és a nye lé si za var fo kát egy be vet ve kell mi nõ sí te ni, de a mi nõ sí tés „E”. Idült nye lõ csõ gyul la dás utá ni ál la pot,
szû kü let tel járó he ge se dés ese tén „E” a mi nõ sí tés. A „ref lux”-nye lõ csõ gyul la dást, me lyet a sa va nyú gyo mor nedv vissza -
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csor gá sa okoz, nye lõ csõ-tük rö zés sel kell iga zol ni, és a lá tott el vál to zá sok, va la mint a pa na szok sú lyos sá ga sze rint kell
mi nõ sí te ni, bár ez min den eset ben „E”.

Az idi o pat hi ás nye lõ csõ-tá gu lat kü lön bö zõ fokú nye lé si za va rok kal jár. A kór is mét el sõ sor ban rönt gen vizs gá lat biz to -
sít ja. Ha tá gí tás vált szük sé ges sé, vagy az el vég zett mû tét ered mény te len, „E” a mi nõ sí tés. A nye lõ csõ fe ké lye i nek prog -
no si sa sok kal ko mo lyabb, mint a gyo mor- vagy nyom bél fe ké lyé, el sõ sor ban a vár ha tó szö võd mé nyek  miatt, „E” a mi nõ -
sí tés.

A nye lõ csõ-di ver ti cu lu mok (gur dé lyok) el sõ sor ban rönt gen vizs gá lat tal, oe sop ha gos cop pal iga zol ha tók. Még a
 panaszt sem oko zó, de a nye lõ csõ-benn éket vissza tar tó di ver ti cu lu mok ese tén is a mi nõ sí tés „E”. Pa na szo kat oko zó, va -
la mint eset leg rej tett vér zés kö vet kez té ben vas hi ányt, il let ve vér sze gény sé get oko zó re kesz sérv ese tén „E”.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

068/2 A gyo mor- és nyom bél fe kély
K25-K28

EB EB EB EB

068/2 Ul cus seu ero sio py lo ri, vent ri cu li, et per fo ra ta; du o de ni, gast ro in tes ti na le, ul cus pep ti cum.
Anam nesz ti kus ada tok fon to sak. A gyo mor- és nyom bél fe kély bár mely for má já nál min den ka te gó ri á ban „E”.
Az inac tív, re ci di va nél kü li fe kély be teg ség tel je sen pa nasz men tes ese tei, va la mint a pa nasszal járó, de je len leg sem

rtg. vizs gá lat tal, sem gast ros co pi á val ac ti vi tást vagy he ge se dést nem mu ta tó ese tek, he li ko bac ter pi lo ri gyógy ke ze lé se
után, 5 év pa nasz- és tü net men tes ség ese tén „EB” mi nõ sí tés sze rint al kal mas le het a töb bi ka te gó ri á ban.

Bi zo nyí tot tan va la mi lyen ké mi ai anyag, gyógy sze rek vagy egyéb kül sõ ár ta lom okoz ta, gyor san gyó gyult fe kély nél,
ha a tí pu sos „fe kély be teg ség” nem nyil ván va ló, „I” mi nõ sí tés ad ha tó, 1 év után ne ga tív eset ben mi nõ sít he tõ.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

068/3 Gyo mor mû tét utá ni ál la pot
K91.1

EB EB EB EB

068/3 Dum ping-synd ro ma, post va go to mi ás-synd ro ma, post gast rec to mi ás-synd ro ma. Anam ne sis, gyógy in té ze ti
 zárójelentések, szak vizs gá la ti le le tek szük sé ge sek a mi nõ sí tés meg ho za ta lá hoz. Per fo rá ti ót kö ve tõ sut ura ese tét köve -
tõen 5 év után, min den vo nat ko zás ban ne ga tív eset ben „EB” el bí rá lás sal mér le ge len dõ az egyes ka te gó ri ák ba való al kal -
mas ság. Egyéb ese tek ben a III és IV ka te gó ri á nál az el bí rá lás – min den pa nasz-, tü net- és funk ció za var nél kül – le het „A” 
is. Szük ség ese tén pas sa ge- vagy egyéb szak vizs gá la tok el vé gez he tõk, amennyi ben ezek a dön tés meg ho za ta lá hoz szük -
sé ge sek. Ide gen test el tá vo lí tá sa cél já ból vég zett gast ro to mia utá ni ál la pot ese tén az egész ség ügyi do ku men tá ci ó ban fog -
lal tak is me re té ben, pa nasz- és tü net men tes ség nél, jó funk ci ó nál „A” mi nõ sí tés ad ha tó min den ka te gó ri á ban.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

068/4 Idült gyo mor- és nyom bél hu rut
K29-K31

EB EB EB EB

068/4 Gast ri tis chro ni ca (at rop hi ca), gast ri tis hy pert rop hi ca, dys pep sia, du o de ni tis, gast ro du o de ni tis, py lo rus
 spasmus.

Anam ne sis és egész ség ügyi do ku men tá ció szük sé ges az el bí rá lás hoz.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

069 Has fa li és has üre gi sérv
K40-K46

EB EB EB EB

069 Her nia in gu i na lis, her nia scro ta lis, her nia fe mo ra lis, her nia um bi li ca lis, her nia di aph rag ma ti ca. Kór há zi zá ró je -
len tés, mû té ti le írás szük sé ges.

Ered mé nyes mû tét tel meg ol dott ese tek ben 1 év pa nasz- és tü net men tes ség ese tén, re ci di va nél kül, az anam ne sis ben
ko ráb bi re ci di va em lí té se nél kü li ese tek ben a – her nia di aph rag ma ti ca ki vé te lé vel – gya kor la ti lag min den ka te gó ri á ban
„A” le het. Is mé tel ten ki úju ló, a tar tó szö ve tek gyen gü lé sé vel járó ese tek ben, va la mint a her nia di aph rag ma ti ca ese tén a
mi nõ sí tés „E”.

5472 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/90. szám



Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

070 Nem fer tõ zõ ere de tû idült vé kony- és vas tag bél -
gyul la dás; be lek egyéb be teg sé gei
K50-K52, K57-K59, K90

EB EB EB EB

070 En te ri tis re gi o na lis (Crohn-be teg ség), en te ro co li tis chro ni ca (co li tis ul ce ro sa), proc to co li tis idi o pat hi ca ul ce ro sa, 
be lek di ver ti cu lo si sa, ir re i ta bi lis bél synd ro ma, co e li a kia, sprue, ste a torr ho ea, egyéb nem fer tõ zõ ere de tû gyo mor-, bél-
és vas tag bél hu rut. Kór há zi zá ró je len té sek, szak vizs gá la ti le le tek szük sé ge sek.

Az eny he for mák gyak ran funk ci o ná lis ere de tû ek le het nek, el sõ sor ban pa na szok kal és ke vés vagy sem mi kó ros vizs -
gá la ti ered ménnyel jár nak. Kö ze pe sen sú lyos for mák nál a pa na szok mel lett fõ leg bél passzázs-za va rok mu tat ha tók ki a
bél fal szer vi el vál to zá sai nél kül. A sú lyo sabb for mák ese té ben a bél fal szer vi ká ro so dá sa rönt gen nel vagy vas tag bél tük -
rö zés sel mu tat ha tó ki. A Crohn-be teg ség és a co li tis ul ce ro sa eny he ese tei passzázs-za vart nem okoz nak, mû té tet nem
igé nyel nek, gyógy sze res ke ze lés ál ta lá ban szük sé ges. A sú lyos for mák hoz tes ti le rom lás, passzázs-za var, mû tét igé nye
és sep ti cus ál la pot tar toz hat.

Min den ka te gó ri á ban, az eny he ese tek ben is „E”.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

071 Bél el zá ró dás mû té te utá ni ál la pot, funk ció ká ro so -
dás nél kül
K56

EB EB A A

071 In va gi na tio in tes ti ni seu coli, ile us in tes ti ni pa raly ti cus en te ro lit hi a sis, ad ha e si o nes in tes ti na lis cum obst ruc ti o ne, 
vol vu lus, egyéb okú bél el zá ró dá sok.

Kór há zi zá ró je len tés ben le ír tak és az utó ke ze lés is me re te szük sé ges ah hoz, hogy tü net- és pa nasz men tes ség, va la mint
jó funk ció ese tén, a tör té nés tõl szá mí tott 1 év után „A” mi nõ sí tés le gyen hoz ha tó.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

072 Egyéb has üre gi szer vek mû té te utá ni ál la pot, has -
hár tya gyul la dás utá ni ál la pot
K63, K65, K91-K93

EB EB EB EB

072 Itt mi nõ sí ten dõk az en te ro co li tis acu ta is cha e mi ca, gang ra e na in tes ti ni, abs ces sus ab do mi ni, abs ces sus in tes ti ni,
ad ha e si o nes in tes ti na lis stb.  miatt vég zett mû té tek utá ni ál la po tok. (A hasi sé rü lé sek utá ni ál la po tok a 143 kód szám sze -
rint mi nõ sí ten dõk) Pe ri to ni tis acu ta (ge ne ra li sa ta, pel vi ca, subph re ni ca, sup pu ra ti va), pe ri to ni tis chro ni ca pro li fe ra ti va.
Pe ri to ni tis tu ber cu lo sa.

Kór há zi zá ró je len tés, vizs gá la ti le le tek, mû té ti le írás, gon do zó in té ze ti iga zo lás szük sé ge sek a mi nõ sí té sek hez.

A lé nye gé ben ma ra dan dó ká ro so dás, pa na szok és tü ne tek, va la mint mû kö dé si za var nél kül gyó gyult, mû té tek utá ni
 állapotok mi nõ sí té se a III, IV ka te gó ri ák ban le het „A”. A ki ter jedt bél re sec tio utá ni ál la po tok, a re ci di vá ra, prog res si o ra
haj la mos el vál to zá sok mi nõ sí té se „E”.

Pe ri to ni tis után a lé nye gé ben ma ra dan dó ká ro so dás nél kü li gyó gyu lás, pa nasz- és tü net men tes ség ese tén, mû kö dé si
za var nél kü li, ál la po tok mi nõ sí té se min den ka te gó ri á ban „A” le het. „E” mi nõ sí tést kell hoz ni a mû té ti vagy tar tós kon -
zer va tív ke ze lést igé nyelt ese tek ben. A pe ri to ni tis tu ber cu lo sa ese tén „A” mi nõ sí tés hoz ha tó ab ban az eset ben, ha a gyó -
gyu lást köve tõen 2 éven ke resz tül inac tív a fo lya mat, pa nasz- és tü net men tes, va la mint mû kö dé si za var nem áll fenn.
 Ellenkezõ ese tek ben, kü lön bö zõ ad hé zi ók meg lé te ese tén a mi nõ sí tés „E”.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

073 A vég bél és vég bél nyí lás be teg sé gei
K60-K62

EB EB EB EB

073 1. fis su ra ani, fis tu la ana lis, abs ces sus ani, sac ro coc cy de á lis der mo id, si nus pi lo ni da lis (mû tét után), 2. pro lap sus
ca na lis ana lis, pro lap sus mu co sae rec ti, 3. stric tu ra (sphinc ter) ani.

Kór há zi zá ró je len tés, mû té ti le írás, szak vizs gá la ti le le tek is me re te szük sé ges.

1. Mûté ti meg ol dás sal 2 éves pa nasz- és tü net men tes ség ese tén, re ci dí va nél kül I ka te gó ri á ban „E” el bí rá lás az egyén
ál la po tá tól füg gõ en. A II, III, IV ka te gó ri ák ban a fen ti meg kö té sek kel „A” mi nõ sí tés le het.

2. Min den ka te gó ri á ban „E”. Mû tét el vég zé se után 3 év el tel té vel funk ció za var nél kül le het „A”.
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3. Szak vizs gá la ti ered mény tõl füg gõ en, ha kom pen zált ál la po tot re giszt rál nak, és az ál la pot mû té tet nem igé nyel, az
I ka te gó ri á ban „E”, a töb bi ka te gó ri á ban „A” mi nõ sí tés hoz ha tó.

Min den olyan eset ben, ami a fen ti ek tõl ked ve zõt len irány ban el tér, az el vál to zá sok pa na szo kat és tü ne te ket, va la mint
funk ci o ná lis za va ro kat okoz nak, a mi nõ sí tés „E”.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

074 Máj be teg sé gei
K70-K77, B15-B19

EB EB EB EB

074 De ge ne ra tio he pa tis li po ma to sa al co ho li ca, he pa ti tis acu ta al co ho li ca, cirr ho sis he pa tis al co ho li ca, ste a to sis
 hepatis, he pa ti tis chro ni ca, cirr ho sis he pa tis, at rop hia he pa tis fla va, abs ces sus he pa tis, por ta lis hy per ten sio, he pa to re na -
lis synd ro ma, má jin farc tus, he pa to sis, cho lan gi tis. Egyéb in fec ti ok, mér gek, ke rin gé si za va rok, táp lál ko zá si hi ány,
 mechanikus té nye zõk okoz ta máj be teg sé gek el bí rá lá sa. He pa ti tis in fec ti o sa (A, B, C, D, E); ino cu la ti os he pa ti tis, mo no -
nuc le o sis ere de tû he pa ti tis, va la mint a chro ni cus he pa ti tis azon ese tei, me lyek ki ala ku lá sát bi zo nyít ha tó an ví rus he pa ti tis 
elõz te meg.

Egész ség ügyi do ku men tá ci ók (kór há zi zá ró je len té sek, szak or vo si, la bo ra tó ri u mi le le tek, di ag nosz ti kai esz kö zös vizs -
gá lat le le te) is me re te szük sé ges.

Bár mi lyen máj el vál to zás, a szö vet ta ni lag is iga zolt zsír máj, az idült máj gyul la dás eny he, kö ze pes és sú lyos for mái, az
ac tív ún. ag resszív máj gyul la dás ese tén, az idült kö tõ szö ve tes máj gyul la dás de com pen salt ál la po tá ban a tí pu sos kli ni kai
kép és a kó ros la bo ra tó ri u mi, rtg., bi op si ás vizs gá la ti ered mé nyek iga zo lá sai alap ján, va la mint a nye lõ csõ vissz ér-tá gu -
lás sal, il let ve -vér zés sel járó máj cirr ho si sok ban „E” mi nõ sí tést kell al kal maz ni.

A le zaj lott he pa ti tis in fec ti o sa meg be te ge dés ese tén kór há zi zá ró je len tés, va la mint UH és la bo ra tó ri u mi máj en zim -
vizs gá la tok is me re te szük sé ges. Leg több eset ben a be teg ség öt hét alatt le zaj lik. A be te gek egy ré szé nek azon ban még
ez után is ma rad nak pa na szai (post he pa ti tis synd ro ma), vagy epe fes ték con ju ga ti ós, il let ve ki vá lasz tá si za va rai (post -
hepatitis hy per bi li ru bi na e mia). Ha az acut he pa ti tis el hú zó dik, figye lembe kell ven ni, hogy az el hú zó dó ví ru sos he pa ti tis
(és a he pa ti tis re ci di va) per sis ta ló chro ni cus, il let ve prog res siv chro ni cus he pa ti tis ki ala ku lá sá hoz ve zet het. A mi nõ sí tés
„E”.

A kli ni ka i lag bi zo nyí tot tan gyó gyult nak mi nõ sí tett eset ben 1 év után – tü net- és pa nasz men tes ség, funk ció ká ro so dás
és ma rad vány tü ne tek nél kül – „A” mi nõ sí tés hoz ha tó mind egyik ka te gó ri á ban.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

075 Az epe hó lyag, epe utak be teg sé gei; epe hó lyag-el tá -
vo lí tás utá ni ál la pot
K80-K82, K83, K91.5

EB EB EB EB

075 Cho le lit hi a sis, cho le cys ti tis acu ta cal cu lo sa, cho le cys ti tis acu ta et chro ni ca, occ lu sio, ste no sis, stric tu ra duc tus
seu ve si cae fel le ae, hyd rops ve si cae fel le ae, dys ki ne sia bi li a ris, post cho le cys tec to mi as synd ro ma.

Az epe kõ vagy epe hó lyag-, epe út gyul la dás okoz ta rit ka ro ha mok, il let ve tü net sze gény for mák, ame lye ket gyógy sze -
re sen ke zel nek, az epe hó lyag, epe utak gyul la dá sát ki vál tó vagy fenn tar tó be teg ség ese tén, il let ve ezek kö vet kez mé nye it
is figye lembe véve, a mi nõ sí tés min den ka te gó ri á ban „E”. Dys ki ne sia ese tén, epe hó lyag-be teg ség re uta ló mér sé kelt
 panaszok, ki mu tat ha tó szer vi be teg ség nél kül, „EB” el bí rá lás alap ján kell a mi nõ sí tést meg hoz ni. Iga zolt epe kö ves ség
ese tén, ha an nak ja val la tai meg van nak, a mû tét jö het szá mí tás ba, el kell vé gez tet ni. Ad dig min den ka te gó ri á ban „I”. Az
epe hó lyag-el tá vo lí tás mû té ti be avat ko zá sa után a kli ni kai gyó gyu lást köve tõen – pa nasz- és tü net men tes ség ese tén, jó
funk ció mel lett – 1 év után min den ka te gó ri á ban „A” mi nõ sí tés hoz ha tó. Pa nasz és funk ció za var, va la mint post cho le cys -
tec to mi as synd ro ma ese tén a mi nõ sí tés min den ka te gó ri á ban „E”.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

076 A has nyál mi rigy be teg sé gei
K85-K86, K87.1

EB EB EB EB

076 Panc re a ti tis acu ta et chro ni ca, panc re as nec ro sis, abs ces sus panc re a tis, a has nyál mi rigy cys tá ja és pse u do cys tá ja,
a has nyál mi rigy egyéb be teg sé gei, cy to me ga lo vi rus okoz ta panc re a ti tis, mumpsz hoz tár su ló panc re a ti tis.

A has nyál mi rigy-gyul la dás min den for má ját ko mo lyan kell ér té kel ni. Kór há zi zá ró je len tés ben fog lal tak is me re te
szük sé ges. Az akut és chro ni cus panc re a ti tis nek leg több eset ben ki vál tó oka az epe út be teg ség vagy az al ko ho liz mus. Az
al ko ho los panc re a ti tis elsõ nyílt fel lán go lá sa so rán kli ni ka i lag a be teg sé get „akut”-nak, szö vet ta ni lag azon ban már
„chro ni cus”-nak kell te kin te ni. A panc re a ti tis tü ne tei, for mái az eny he hasi és emész té si pa na szok tól a vi ha ros, sú lyos
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for má nak mi nõ sü lõ, nagy fo kú tí pu sos pa na szok kal, kli ni kai kép pel és a has nyál mi rigy mû kö dé si za va ra i val, va la mint
ana tó mi ai el vál to zá sá val járó kór ké pe kig ter jed het nek. A has nyál mi rigy-meg be te ge dé sek mi nõ sí té se min den eset ben
„E”. Bár mi lyen has nyál mi rigy-be teg ség  miatt vég zett rész le ges vagy tel jes has nyál mi rigy-el tá vo lí tás utá ni ál la pot mi nõ -
sí té se „E”.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

077 A lép be teg sé gei; sé rü lé ses és egyéb ere de tû lép ki -
ir tás utá ni ál la pot
D73, S36

E E E E

077 Hy persp le nia, hy pos le nia, cys ta sple nis, abs ces sus sple nis, in farc tus sple nis, pe risp le ni tis, sple ni tis, ana e mia
sple ni ca (Ban ti-synd ro ma), sta tus post sple nec to mi am.

A lép be teg sé gei mint ön ál ló be teg sé gek rit kák, a lép bán tal ma rend sze rint va la mely alap be teg ség tü ne te, és ilyen
szem pont ból kell a mi nõ sí tést is néz ni. A bel gyó gyá sza ti ja vas lat alap ján el tá vo lí tott lép ese té ben szin tén az alapbeteg -
séget kell ál ta lá ban figye lembe ven ni.

A lép el tá vo lí tás nak leg fõbb in di ká ci ó ja a he re di ta er spha e ro cy to sis, az idi o pat hi as throm bo pe ni as pur pu ra (Werl -
hof-kór). Sple nec to mia tör té nik a lép rup tu rá ja, abs ces su sa, da ga na ta, a lép izo lált tu ber cu lo si sa, lép vé nath rom bo si sa,
Ga u cher-kór ese tén. A lép egyes be teg sé ge i nél, va la mint a sple nec to mia ese tén – füg get le nül at tól, hogy az mi lyen ok ból 
tör tént – a mi nõ sí tés min den ka te gó ri á ban „E”. Se cun der, át me ne ti hy persp le nia meg íté lé se kor az alap be teg ség tõl füg -
gõ en „A” mi nõ sí tés is hoz ha tó.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

078–091 A bõr és bõr alat ti szö vet be teg sé gei
L00-L99

078 Ve le szü le tett rend el le nes sé gek
Q80-Q82, Q84-Q85

E E E E

078 Ke ra to sis sal, hó lyag kép zõ dés sel, kö tõ szö ve ti rend el le nes ség gel vagy tu mor kép zõ dés sel járó örök lõ dõ bõr be teg -
sé gek.

Icht hy o sis con ge ni ta-icht hy o sis vul ga ris, -x-kro mo szó má hoz kö tött icht hy o sis, ur ti ca ria pig men to sa, bõr pig ment-túl -
ten gés, ve le szü le tett, nem da ga na tos anya jegy-ne vus flam me us, jó in du la tú fa mi li a ris pemp hi gus (Ha i ley-Ha i ley), örö -
költ te nyér- és talp sza ru so dás, cu tis laxa hy pe re las ti ca, fol li cu la ris ke ra to si sok, ve le szü le tett alo pe cia, haj és szõr zet
 veleszületett rend el le nes sé gei, anony chia, a kül ta ka ró egyéb ve le szü le tett rend el le nes sé gei, ne u ro fib ro ma to sis (mor bus
Reck ling ha u sen).

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

079 A bõr és a bõr alat ti szö vet gü mõ kór ja
A18.4

E E E E

079 Tu ber cu lo sis cu tis lu po sa (lu pus vul ga ris), tub. ver ru co sa cu tis, tub. cu tis col li qu a ti va (scrop hu lo der ma), tu ber -
cu li dek – li chen scrop hu lo so rum, eryt he ma in du ra ti vum Ba zin, eryt he ma no do sum tu ber cu lo ti cum.

Bõr- és tbc-gon do zói szak kon zul tá ció szük sé ges. Ál ta lá ban a bel sõ szer vi tbc-vel kap cso la to sak a bõr és bõr alat ti
 szövet spe ci fi kus kór el vál to zá sai, de le het fog lal ko zás sal össze füg gõ is (ál lat gon do zás).

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

080 A bõr és bõr alat ti szö vet fer tõ zõ dé sei
L00-L08

EB EB EB EB

080 Car bun cu lus, fu run cu lus, pa na ri ti um, pa rony chia, abs ces sus, cel lu li tis dif fu sa, lymphan gi tis acu ta, lympha de ni -
tis acu ta, im pe ti go, cys ta pi lo ni da lis, py o der ma, py o gen gra nu lo ma, a bõr és a bõr alat ti szö vet egyéb lo ca lis fer tõ zé sei.

Szük ség ese tén bõr gyó gyá sza ti szak kon zí li um szük sé ges.
A he veny le fo lyá sú kö rül írt vagy ki ter jedt fel szí nes vagy mély py o der mák ese tén, ame lyek ma rad vány tü ne tek nél kül

gyó gyul tak, „A” mi nõ sí tés hoz ha tó min den ka te gó ri á ban. Amennyi ben a vizs gá lat al kal má val a fen ti el vál to zá sok kal,
még gyó gyu lás elõtt a he veny ál la po tot ész lel jük, a mi nõ sí tés le het „I” és csak a tel jes gyó gyu lás után hoz ha tó más mi nõ -
sí tés. Bõr gyó gyá sza ti szak vé le mény szük sé ges a kór el vál to zás ról és gyógy tar ta má ról, il let ve a vár ha tó prog resszi ó ról.
A ki ter jedt fu run cu lo sis, he ge se dés sel gyó gyu ló, ki úju lá si haj la mot mu ta tó py o gen fer tõ zé sek, tar tós the rá pia szük sé ges -
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sé ge ese tén „E” mi nõ sí tés hoz ha tó. Az egyen ru ha vi se lé sét vagy a moz gást gát ló és esz té ti ka i lag is prob lé mát je len tõ
idült bõr fer tõ zé sek ese tén, ame lyek gyó gyu lás után is ma ra dan dó func ti ó za vart (lymphos ta sis, ke lo id kép zõ dés, cont rac -
tu ra stb.) okoz nak, a mi nõ sí tés min den ka te gó ri á ban „E”.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

081 Gom bák okoz ta be teg sé gek
B35-B49

EB EB EB EB

081 Der ma top hy to sis, ti nea, can di di a sis, coc ci di o my co sis, his top las mo sis, sar ja dzó gom ba-fer tõ zé sek és egyéb
szisz té más gom bás be teg sé gek.

A kór el vál to zás mi nõ sí té sé hez szük sé ges igény be ven ni bõr gyó gyá sza ti szak kon zí li u mot, meg tu da kol va a kór el vál to -
zás gyógy tar ta mát, a vár ha tó prog resszi ót, azt, hogy gyógy ke ze lés ese tén vár ha tó-e a kór el vál to zás re ci dí vá ja. En nek
 ismeretében kell a mi nõ sí té se ket az egyes ka te gó ri á kon be lül az egyes mun ka kö rök re meg hoz ni. Su per fi ci á lis fer tõ zé sek 
(pity ri a sis ver si co lor), va la mint az eny he fer tõ zé sek ese tén „A” mi nõ sí tés hoz ha tó. A tar tós, ke ze lést igény lõ kö ze pes és
sú lyos bõr-, kö röm-, szõr zet my co si sok ese tén, va la mint azok ban az ese tek ben is, ame lyek ben gya ko ri a re ci di va, a mi nõ -
sí tés min den ka te gó ri á ban „E”.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

082 Hó lya gos bõr be teg sé gek
L10-L14

E E E E

082 Der ma ti tis her pe ti for mis (Duh ring), sub cor ne a lis pus tu la ris der ma to sis, pemp hi gus, pemp hi go id, im pe ti go her -
pe ti for mis, egyéb hó lya gos bõr be teg ség, hó lya gos pho to der ma to si sok.

A kór el vál to zás mi nõ sí té sé hez ja va solt igény be ven ni bõr gyó gyá sza ti szak kon zí li u mot.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

083 Ek ze ma és con tact der ma ti tis
L20-L30

EB EB EB EB

083 Der ma ti tis con tac ta, ekze ma acu tum et chro ni cum.
Szak vizs gá la ti le let is me re te szük sé ges. Bõr gyó gyá sza ti szak kon zí li um igény be ve he tõ.
A con tact der ma ti tis, a ne u ro der ma ti tis, az ato pi ás der ma ti tis gya ko ri mik ró bás fe lül fer tõ zõ dés sel vagy ext ra cu tan

szö võd mé nyek kel járó ese te i ben, az egyen ru ha-vi se lés vagy a szak fel adat el lá tá sá nak aka dá lyoz ta tá sa is fel me rül. A
 folyamat sú lyos sá gá nak meg íté lé sé nél figye lembe kell ven ni az esz té ti kai szem pon to kat is.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

084 Li chen
L28, L43

E E E E

084 Li chen pla nus, li chen ni ti dus, li chen ru ber mo ni li for mis, li chen stri a tus, pru ri tus, pru ri go, li che ni fi ca tio és li chen
simp lex chro ni cus Vi dal, der ma ti tis fac ti tia. Bõr gyó gyász szak kon zí li um szük sé ges. Min den ka te gó ri á ban „E” a minõ -
sítés.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

085 Pik kely sö mör és ha son ló kó ros el vál to zá sok
L40

E E E E

085 Arth ro pat hia pso ri a ti ca, ac ro der ma ti tis con ti nua Hal lo pe au, pa rap so ri a sis, pity ri a sis ro sea, pity ri a sis rub ra pi la ris.
A pity ri a sis ro sea ese tei – amennyi ben meg fe le lõ egész ség ügyi do ku men tá ció alá tá maszt ja – min den ka te gó ri á ban

„A” le het nek. A pso ri a sis min den for má já nak cu tán vagy ext ra cu tán szö võd mény nél kül is, a pa rap so ri a sis kö rül ír tabb
for má i nak, va la mint a pso ri a sis szö võd mé nyes (eryth ro der mia, arth ro pat hia, ne u ro sis) ese te i nek, a pity ri a sis rub ra pi la -
ris nak, ac ro der ma ti tis con ti nua Hal lo pe a u nak a mi nõ sí té se min den ka te gó ri á ban „E”.

5476 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/90. szám



Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

086 Ur ti ca ria (csa lán ki ütés)
L50

EB EB EB EB

086 Ur ti ca ria al ler gi ca, ur ti ca ria idi o pat hi ca, hõ ur ti ca ria, ur ti ca ria chro ni cum, ur ti ca ria pe ri o di ca re cur rens.
Al ler go ló gi ai vizs gá la ti le let szük sé ges.
A kü lön bö zõ kór ere de tû ur ti ca ri ák kö zül az acut le fo lyá sú ak jó gyógy haj la mú ak. Az élet fo lya mán egy-két eset ben is -

mert vagy is me ret len anyag tól kis ki ter je dés ben, kö rül írt for má ban meg je lent ur ti ca ria ese tén „A” mi nõ sí tés hoz ha tó
min den ka te gó ri á ban. Min den egyéb eset ben „E” mind egyik ka te gó ri á ban.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

087 Eryt he más ál la po tok
L51-L54

E E E E

087 Eryt he ma to xi cum, eryt he ma ex su da ti vum mul ti for me, eryt he ma no do sum, ro sa cea, lu pus eryt he ma to sus
( discoides) non dis se mi na tus, egyéb eryt he más ál la po tok. Bõr gyó gyász szak kon zí li u ma szük sé ges a ro sa cea és a
 periorális der ma ti tis di ag nó zi sa i nak fel ál lí tá sá hoz, hogy a mi nõ sí tést kor rek tül le hes sen meg hoz ni.

A ro sa cea, pe ri o ra lis der ma ti tis di ag nó zi sai ese tén a III, IV ka te gó ri ák ban „A” le het. Egyéb ese tek ben és ka te gó ri ák -
ban „E”.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

088 A haj, a haj tü szõk, a ve rej ték mi ri gyek és a faggyú -
mi ri gyek be teg sé gei
L63-L70, L72-L75

EB EB EB EB

088 Alo pe cia, hir su tis mus, fol li cu li tis, an hid ro sis, mi li a ria rub ra, acne, at he ro ma cu tis, se borr hea, hy per ti cho sis.
A kór el vál to zá so kat oly mó don kell szem lél ni, hogy az egyén be osz tá sá nak, mun ka kö ré nek el lá tá sa kap csán mi lyen
 esztétikai be nyo mást kelt, nem vissza ta szí tó-e, az egyen ru ha vi se lé sé vel mi lyen mó don egyez tet he tõ össze a kó ros el vál -
to zás meg lé te, az egyen ru há ban ne vet ség tár gyá vá, gúny tár gyá vá nem vá lik-e. A mi nõ sí té se ket ezek mér le ge lé sé vel,
 valamint a kór el vál to zá sok sú lyos sá gá tól füg gõ en kell meg hoz ni.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

089 A bõr fes teny zett ség rend el le nes sé gei; bõr túl ten gé -
ses és sor va dá sos ál la po tai
L80-L85, L90-L91

EB EB EB EB

089 Le u co der mak (al bi nis mus, vi ti li go), gyul la dást kö ve tõ hy per pig men ta tio, chlo as ma, ep he lis, me la nin hy per pig -
men ta tio (len ti go), egyéb ve le szü le tett és szer zett pig men ta tio – rend el le nes sé ge ik [kü lön bö zõ en dok ri no ló gi ai kór ké -
pek dif fus hy per pig men tá ti ot okoz nak (mor bus Ad di son, hy pert hy re o sis), bi zo nyos gyógy sze rek és ké mi ai anya gok
 hyperpigmentációt, más té nye zõk de pig men ta ti ót idéz nek elõ], te to vá lás. Se borr ho e as ke ra to sis, acant ho sis nig ri cans
ac qu i si ta, der ma tosc le ro sis lo ca li sa ta, li chen scle ro sus et at rop hi cus, elas to sis per fo rans ser pi gi no sa, hy per ke ra to sis,
 keratoderma, icht hy o sis ac qu i si ta, at rop hia de ge ne ra ti va col lo i da lis, ke lo id, ex ces siv gra nu la tio, at rop hia cu tis, cla vus,
cal lus, ke ra to sis pal ma ris et plan ta ris, xe ro der ma, a bõr egyéb túl ten gé ses és sor va dá sos ál la po tai.

Is me ret len ere de tû hy per- és hy po pig men ta tio ese tén ki vizs gá lás, szak kon zul tá ci ós vé le mény szük sé ges az eset le ges
más jel le gû kór ké pek ki zá rá sa ér de ké ben. A fen ti kór el vál to zá sok mi nõ sí té sé nél leg több eset ben az esz té ti kai szem pon -
to kat kell figye lembe ven ni, va la mint egyes be osz tá sok nál azt, hogy a ke zek ke ra to ti kus el vál to zá sa a ta pin tás ál tal tör -
ténõ ér zé ke lést csök kent he ti. A mi nõ sí té sek a pig men tá ci ós de fec tu sok nál a IV ka te gó ri á ban le het „A”, va la mint az I, II,
III ka te gó ri ák ban ab ban az eset ben le het „A”, ha az el vál to zás nem ge ne ra li zált, de ha igen, az fõ leg a ru há val fe dett test -
ré szen he lyez ke dik el, de adott eset ben a rö vid uj jú ru há zat még el ta kar ja (a fen ti meg ál la pí tá sok vo nat koz nak a te to vá lá -
sok ra is). A te to vá lá sok nál figye lembe kell ven ni an nak el he lyez ke dé sét (fe dett test rész), nagy sá gát, té má ját, jel le gét
(szak ma- és köz er köl csi szem pon tok); amennyi ben a le írt kö ve tel mé nyek nek nem fe le l meg, „E” mi nõ sí tés szük sé ges.
A ke lo i dos bõr el vál to zás, ha kis ki ter je dé sû, fe dett test ré szen el fo gad ha tó, va la mint ab ban az eset ben, amennyi ben
a func ti ót nem be fo lyá sol ja, a fel sze re lés vi se lé sét nem aka dá lyoz za, a fel sze re lés az el vál to zást nem ir ri tál ja. Amennyi -
ben a fen ti kö ve tel mé nyek kel el len té tes, a mi nõ sí tés „E”. Min den egyéb eset ben és el vál to zás nál, min den ka te gó ri á ban
a mi nõ sí tés „E”.
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Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

090 A kö tõ szö vet dif fúz au to im mun be teg sé gei
L93, L95

E E E E

090 Lu pus eryt he ma to sus sys te mi cus, scle ro der ma, Sjög ren-fé le be teg ség, der ma to my o si tis, poly my o si tis.
 Henoch-Schönlein-féle pur pu ra, vas cu li tis al ler gi ca el bí rá lá sa a 006 kód szám alatt és sze rint tör té nik.

Min den ka te gó ri á ban „E” a mi nõ sí tés.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

091 A bõr és a bõr alat ti szö ve tek egyéb be teg sé gei
L97-L99

EB EB EB EB

091 Der ma ti tis in fec ti o sa ec ke ma to i des, der ma ti tis se borr ho i ca, ec ke ma se borr ho i cum, pa ra ke ra to sis, pity ri a sis ca pi -
tis, a kö röm be teg sé gei, a bõr vas cu la ris za va rai, he ge se dé se és fib ro si sa (fib ro mák, li po mak), a bõr de ge ne ra tív és egyéb
be teg sé gei.

Eset leg ki egé szí tõ szak kon zi li á ri u si szak vé le mény szük sé ges. A kör mök be teg sé ge i nél a kis mé re tû, kö rül írt for mák
esz té ti kai és funk ci o za var nél kü li ese te i ben – gyógy ke ze lés foly ta tá sa mel lett – „A” mi nõ sí tés hoz ha tó. A fib ro mák,
 lipomák kis ki ter je dé sû, a kü lön bö zõ funk ci ó kat, a fel sze re lés vi se lé sét nem be fo lyá so ló ese te i ben „A” mi nõ sí tés hoz ha -
tó, eset leg mû té ti in di kált ság jö het szá mí tás ba, ha nem sok el vál to zás ról van szó. Az icht hy o sis con ge ni ta, epi der moly sis
bul lo sa he re di ta ria, dys ke ra to sis fol li cu la ris Da ri er, ur ti ca ria pig men to sa, ec to der ma lis dysp la si ák, po i ki lo der mák, xe ro -
der ma pig men to sum és egyéb ki ter jedt bõr tü ne tek kel járó ve le szü le tett bõr ano má li ák mi nõ sí té se min den eset ben és
 kategóriánál „E”.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

092–111 A moz gás szer vek és a cson tok be teg sé gei
M00-M99

092 A me den ce fej lõ dé si rend el le nes sé gei
Q65

EB EB EB EB

092 Lu xa tio co xae con ge ni ta, dysp la sia co xae con ge ni ta, coxa vara in fan tum, prot ru sio ace ta bu li, coxa val ga, coxa
vara, os pu bis és os is chii fej lõ dé si za va ra. Eset leg szak kon zi li á ru si vizs gá la ti le le tek szük sé ge sek.

Az egész sé gi al kal mas sá gi vizs gá la tok al kal má val leg több ször a fel so rolt be teg sé gek utá ni ál la po ta i val ta lál ko zunk.
Fi gye lem be kell azon ban ven ni, hogy ezek az el vál to zá sok az élet kor elõ re ha lad tá val rend sze rint rosszab bod nak, még
szak ke ze lés és fi zi kai te her men te sí tés ese tén is. Az el vál to zá sok sú lyos sá gi fo kát a de for mi tá sok és func ti ó za va rok
együt tes meg íté lé se alap ján ha tá roz zuk meg. A kór el vál to zá sok kal bíró sze mé lyek meg fe le lõ fi zi kai kor lá to zá sok ra
 szorulhatnak ezért a mun ka kö rük tõl, be osz tá suk tól füg gõ en „EB” el bí rá lás szük sé ges.

A cse cse mõ- és kis gyer mek kor ban kon zer va tí van vagy mû tét tel ered mé nye sen ke zelt, tel je sen pa nasz- és tü net men -
tes, ki fo gás ta lan funk ci ó jú ese tek ben, ha nincs a kö zel múlt ban vég zett össze ha son lí tó, mk. csí põ ízü le ti fel vé tel, en nek
el ké szít te té se szük sé ges, és en nek alap ján (össze vet ve a fi zi ká lis vizs gá lat ered mé nyé vel) hoz ha tó meg a mi nõ sí tés.
Amennyi ben ezek ne ga tív ered ménnyel zá rul nak, min den ka te gó ri á ban „A” mi nõ sí tés hoz ha tó. Egyéb más eset ben bár -
mi lyen mér té kû el vál to zás ese tén „E” min den ka te gó ri á ban, ki vé ve a IV ka te gó ri át, vagy ki mon dot tan csak iro dai mun -
ka kör ben dol go zó sze mély mi nõ sí té se le het bár mely ka te gó ri á ban „A”.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

093 A lá bak ve le szü le tett rend el le nes sé gei
Q66

E E E EB

093 Pes equ i no va rus con ge ni tus (don ga láb), pes va rus con ge ni tus, pes ex ca va tus, pes cal ca ne o val gus, a láb uj jak
 világra ho zott de for mi tá sai, ta lus ver ti ca lis, szám fe let ti cson tok a lá bon. Szük ség ese tén szak kon zi li á ru si vizs gá la ti le le -
tek szük sé ge sek.

A fel so rolt be teg sé gek egy ré sze kis gyer mek kor ban vég zett mû tét tel vagy mûtétekkel gyó gyít ha tó, vagy ja vít ha tó.
A gya kor lat ban rend sze rint már a pos to pe ra tív, ki ala kult ál la pot tal ta lál ko zunk. Amennyi ben a vizs gált sze mély ered -
ményes mû té ti meg ol dás után tü net- és pa nasz men tes, jó mû kö dé si funk ci ó val ren del ke zik, sa ját szak má já ban a IV ka te -
gó ri á ban, vagy ki mon dot tan csak iro dai mun ka kör ben bár mely ka te gó ri á ban „A” le het.
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Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

094 A ge rinc ve le szü le tett rend el le nes sé gei
Q67.5, Q76

E E E E

094 Con ge ni ta lis sco li o si sok, sac ra li sa tio, lum ba li sa tio (fél csi go lya, blokk csi go lya), spon dy loly sis-spon dy lo list he -
sis, spi na bi fi da oc cul ta (csi go lya ív-zá ró dá si hi ány).

Szük ség ese tén szak kon zi li á ru si vizs gá la ti le let, álló hely zet ben ké szült, két irá nyú rtg. fel vé tel szük sé ges.

A con ge ni ta lis sco li o si sok, ha je len tõ sebb de for mi tás sal jár nak, csak ki vé te les ese tek ben ke rül nek al kal mas sá gi vizs -
gá lat ra. Ezek te kin te té ben min den eset ben és ka te gó ri á ban „E” a mi nõ sí tés. Eny he, nem je len tõs sco li o sis ese tén min den
ka te gó ri á ban „A” mi nõ sí tés hoz ha tó. A spi na bi fi da, va la mint a sac ra li sa tio és a lum ba li sa tio igen gya ko ri. Bár a fent
meg ne ve zett el vál to zá sok gyak ran nem okoz nak sem mi lyen pa naszt, eset leg mel lék le let ként ke rül nek ész le lés re, de az
ese tek fe lé ben 30–40. élet év kö rül – de eset leg ko ráb ban is – pa na szo kat okoz hat nak. Fá ra dé kony ság, is mét lõ dõ tom pa
de rék tá jé ki, ke reszt cson ti fáj da lom, (izom fáj dal mak, il let ve húzó jel le gû fáj dal mak, ame lyek moz gás ra, meg ter he lés re,
meg erõl te tés re, hi deg ha tá sá ra, gyak ran hát ra haj lás kor fo ko zód nak, já rá si ne héz sé ge ket is okoz hat nak). A spon dy loly -
sis-olist he sis re jel lem zõ a fen ti e ken kí vül, hogy a ge rinc ext rém fle xi ó val, ex ten zi ó val járó tar tós moz gá sá ra, va la mint
hosszabb ide ig tör té nõ ál lás kor a fáj da lom fo ko zó dik. Gyak ran a fáj da lom a far po fák ba és a com bok ba su gár zik. A
M. Sche u er mann ra jel lem zõ, hogy a fen ti pa na szok mel lett a háti fáj da lom az érin tett sza ka szon ál lás kor, ülés kor és fi zi -
kai ak ti vi tás kor fo ko zó dik. A kó ros el vál to zá sok egyéb ge rinc be teg sé gek kel, fej lõ dé si rend el le nes ség gel együtt for dul -
hat nak elõ (spon dy loly sis-olist he sis, spi na bi fi da, M. Sche u er man stb.), és gyö ki tü ne te ket is okoz hat nak. A pa na szok
 miatt min den ka te gó ri á ban a mi nõ sí tés „E”.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

095 A vég ta gok egyéb ve le szü le tett tor zu lá sai
Q69-Q74

E E E E

095 A fel sõ vég tag fej lõ dé si rend el le nes sé gei és fej lõ dé si za va rai, a fel sõ vég tag re duc ti os tor zu lá sai, con ge ni ta lis
cla vi cu la-ál ízü let, Spren gel-de for mi tás (sca pu la ma gas ál lás), con ge ni ta lis ra di us fej-lu xa tio, sy nost ho sis ra di o ul na ris,
con ge ni ta lis térd fi cam, ap la sia pa tel lae, pa tel la bi par ti ta, a pa tel la con ge ni ta lis dis lo ca ti o ja, a fel sõ és az alsó vég ta gok
re duc ti os tor zu lá sai, a fel sõ és az alsó vég ta gok egyéb vi lág ra ho zott de for mi tá sai, be teg sé gei. Szük ség ese tén szak kon -
zi li á ru si vizs gá la ti le le tek szük sé ge sek.

A fel so rolt be teg sé gek je len tõs ré sze gyer mek kor ban mû tét tel gyó gyít ha tó vagy ja vít ha tó. A gya kor lat ban in kább
a ké sõi ma rad vány pa na szok kal és -tü ne tek kel le het ta lál koz ni. A fel so rolt kór ké pek ese tén min den ka te gó ri á ban a mi nõ -
sí tés „E”. Egyet len ki vé tel a pa tel la bi- vagy tri par ti ta, ha sem mi lyen pa naszt vagy func ti o za vart nem okoz: az I ka te gó ria 
ki vé te lé vel „A” mi nõ sí tés ad ha tó.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

096 A csont váz-, izom rend szer egyéb, ve le szü le tett
ano má li ái, rend szer be teg sé gei
Q67.0-Q67.4, Q75, Q76.5-Q76.9

E E E E

096 Ve le szü le tett izom hi á nyok, Klip pel-Fe il-synd ro ma, dyst rop hi ás tör pe nö vés, achond rop la sia (chondrodystro -
phia), en chond ro ma to sis, os te o pet ro sis, exos to sis car ti la gi nea mul tip lex, os te o ge ne sis im per fec ta, prog res siv di ap hy se a -
lis dysp la si ák, mu co poly sac-cha ri do si sok, ho mo cys ti nu ria, Eh lers-Dan los-synd ro ma, az ízü le tek vi lág ra ho zott laza -
sága, arth rog ry po sis, egyéb vi lág ra ho zott rend szer be teg sé gek. Szük ség ese tén szak kon zi li á ru si vizs gá la ti le le tek szük -
sé ge sek.

A fel so rolt, sú lyo sabb rend szer be teg sé gek a gya kor lat ban nem vagy csak el vét ve for dul nak elõ. Ter mé sze te sen a
 minõsítés min den ka te gó ri á ban „E”. Izom hi á nyok nál a func ti o ká ro so dás mér té ke a dön tõ. Klip pel-Fe il-synd ro má nál
– a moz gás kor lá to zott ság meg íté lé sén túl – mér le ge len dõ az egyen ru ha vi sel he tõ sé ge is. Az exos to sis car ti la gi nea mul -
tip lex, az ál lan dó vég tag fáj dal mak, va la mint a prog res sio ve szé lye  miatt, az en chond ro ma to sis, a pat ho ló gi ás frac tu rák
ve szé lye  miatt is „E”-nek te kin ten dõk.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

097 Art ho pat hia
A18.0, M00-M25

E E E E

2008/90. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5479



097 Ízü le ti gyul la dás (arth ri tis seu po lyarth ri tis) py o gen kór oko zók, tbc  miatt, arth ro pat hia Rei ter-fé le be teg ség ben,
arth ro pat hia Beh cet-fé le synd ro má ban, post dy sen te ri ás arth ro pat hia, egyéb bac te ri á lis, ví ru sos vagy gom bás be teg ség -
hez tár sult arth ro pat hia, ás vá nyi anya gok le ra kó dá sa  miatti arth ro pat hi ák, egyéb, más ho va osz tá lyo zott be teg sé gek kel
tár sult arth ro pat hia, Kas chin-Beck-fé le be teg ség, tra u más arth ro pat hia, al ler gi ás arth ri tis, po lyart ho pat hia, mo no arth ri -
tis. Szak kon zi li á ru si vizs gá la ti le le tek szük sé ge sek.

A nem ön ál ló, kí sé rõ be teg ség ként sze rep lõ arth ro pat hi ák az alap be teg ség gel együtt mi nõ sí ten dõk. A moz gás szer vek
meg be te ge dé se i ben az al kal mas ság kér dé sét el sõ sor ban a func tio csök ke né se dön ti el. Fi gye lem be kell ven ni a fo lya mat
lo ca li za ti o ját, ki ter jedt sé gét, prog res si o ját is.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

098 Rhe u ma to id arth ri tis és egyéb gyul la dá sos po -
lyarth ro pat hia
M05

E E E E

098 Rhe u ma to id arth ri tis, Felty-fé le synd ro ma, po lyarth ri tis chro ni ca ju ve ni lis, gyul la dá sos po lyarth ro pat hia vagy
po lyarth ri tis, Jac co ud-fé le synd ro ma.

A he veny ízü le ti fo lya ma tok le zaj lá sa után az al kal mas ság kér dé sét el sõ sor ban a func tio csök ke né se és a vár ha tó prog -
res sio dön ti el.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

099 Os te o arth ro sis és ha son ló ál la po tok, arth ro pat hi ák
M15-M19

E E E E

099 El sõd le ges vagy má sod la gos, a fel sõ és az alsó vég ta gok egy vagy több ízü le tét érin tõ, eset leg ál ta lá no sult arth ro -
si sok. Po lyarth ro sis, co xarth ro sis, go narth ro sis, car po me ta car pa lis ízü let arth ro si sa. Egyéb, fõ ként má sod la gos arth ro -
pat hi ák.

A mi nõ sí tés nél irány adó a func ti o za var, a so li ta er vagy mul tip lex lo ca li sa tio, a fi zi ká lis vizs gá lat tal vagy a rtg. fel vé te -
le ken ész lel he tõ tor zu lás.
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100 Az ízü le tek egyéb be teg sé gei és mû kö dé si za va ra
M20-M25

EB EB EB EB

100 A térd ízü let me di a lis és la te ra lis me nis cu sa i nak ko pá sa, mû kö dé si za va ra, elül sõ vagy hát só szar va i nak sé rü lé se.
Chond ro ma la tia pa tel lae. A térd- és az egyéb ízü le tek por cá nak be teg sé gei, sza bad tes tek. Moz gás kor lá to zott sá gok,
 zsugorodások, an ky lo si sok. Ízü le ti fo lya dék gyü lem (ha e marth ros). Sy no vi tis vil lo no do sa.

Az ide tar to zó be teg sé gek egy ré sze mû tét tel ja vít ha tó vagy gyó gyít ha tó. Pa nasz- és tü net men tes ség, jó func tió ese tén,
a kli ni kai gyó gyu lás tól szá mí tott 1 év után mi nõ sít he tõ. A stá tus tól füg gõ en „A” mi nõ sí tés hoz ha tó. Egyéb ese tek ben
„E”. A con ser va tív ke ze lés sel gyó gyít ha tó ese tek mi nõ sí té se az el vál to zás sú lyos sá gá tól és a vár ha tó gyógy tar tam tól
függ. A Táb lá zat hoz tar to zó 1. szá mú mel lék let, va la mint áb rák gyûj te mé nye az ízü le tek vizs gá ló mód sze re it, moz gás -
ha tá ra it tar tal maz zák.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

101 Szok vá nyos fi cam
S43, S53, S63, S83, S93

EB EB EB EB

101 Ha bi tu a lis váll fi cam, ha bi tu a lis pa tel la fi cam, egyéb ízü le tek szok vá nyos fi ca ma. Úgy ne ve zett „aka rat la gos”
váll fi cam. Egyes ízü le tek pat ho ló gi ás fi ca ma.

A szok vá nyos váll fi cam kü lön fi gyel met ér de mel. A di ag no sis csak a lu xa ti ók és a re po si ti ók is mét lõ dé sét bi zo nyí tó
gyógy in té ze ti, or vo si iga zo lás és a ter he lé ses rtg. fel vé tel po zi ti vi tá sa ese tén ál lít ha tó fel. Az el vál to zás – in do kolt eset -
ben – mû tét tel cor ri gál ha tó. Amennyi ben ez nem tör tént meg, min den ka te gó ri á ban „E” a mi nõ sí tés. Mû tét után, a kli ni -
kai gyó gyu lás tól szá mí tott 1 év el tel té vel mi nõ sít he tõ; amennyi ben pa nasz- és tü net men tes, jó funk ti ó val ren del ke zik,
a mi nõ sí tés le het „A”.

A ha bi tu a lis váll fi cam nem rit kán ki fe je zet ten dysp la si ás vápa kö vet kez té ben ala kul ki. Ilyen kor re const ruc ti ós mû tét -
tõl nem vár ha tó biz to san jó ered mény, ezért a mi nõ sí tést a ki ug rá sok gya ko ri sá ga alap ján ad juk meg. Ha a ki ug rás éven te
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egy al ka lom nál több ször je lent ke zik, gya ko ri nak kell te kin te ni. Az ún. „aka rat la gos” váll fi cam nem ké pez mû té ti in di ca -
ti ót, a mi nõ sí té se a mû tét után ki úju ló szok vá nyos váll fi cam mal együtt: „E”.

A ha bi tu a lis pa tel la fi cam mû té ti gyógy ke ze lé se és mi nõ sí té se nagy já ból a szok vá nyos váll fi cam nál le írt el vek alap ján
tör té nik.

Az egyéb szok vá nyos vagy pat ho ló gi ás fi ca mok mi nõ sí té se az el vál to zás sú lyos sá gá tól, a kó ros moz gat ha tó ság tól,
va la mint at tól függ, hogy az ál la pot mû tét tel gyó gyít ha tó-e vagy sem.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

102 Spon dy li tis an ky lo po e ti ca M45 E E E E

102 Bech te rew-kór di ag no si sá nak „sine qua non”-ja a két ol da li sac ro i le i tis.
Bech te rew-kór kez de ti for má já ban is min den ka te gó ri á ban „E” a mi nõ sí tés.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

103 Spon dy lo sis és a csi go lyák kö zöt ti porc ko rong be -
teg sé gei
M47-M50, M96.1, M96.3, M96.4

E E E E

103 Spon dy lo sis my e lo pat hi á val vagy my e lo pat hia nél kül. Ba ast rup-synd ro ma (arth ro sis in ter spi no sa), tra u más ere -
de tû spon dy lo pat hi ák, dis cus-de ge ne ra ti ók és -her ni a ti ók, post la mi nec to mi ás synd ro ma, post la mi nec to mi ás kyp ho sis,
mû tét utá ni lor do sis.

A mi nõ sí tés min den ka te gó ri á ban „E”.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

104 Ge rinc fer dü lés és egyéb szer zett tor zu lá sok
M40-M42

E EB EB EB

104 Kyp ho sis dor sa lis ado les cen ti um (M. Sche u er mann) a 105 kód szám sze rint mi nõ sí ten dõ. Szer zett kyp ho sis és
lor do sis. Func ti o na lis sco li o si sok. Idi o pat hi as struc tu ra lis sco li o si sok. Pa raly ti cus és egyéb szer zett, is mert aet hi o lo gi á jú 
sco li o si sok. A nyak szer zett tor zu lá sai. A mell kas és a bor dák szer zett tor zu lá sai. Csi go lya csu szam lás a 105 kód szám
sze rint mi nõ sí ten dõ. A me den ce szer zett tor zu lá sai.

A leg gya ko ribb el vál to zást a sco li o si sok al kot ják, a kö vet kez mé nyes mell kas-de for mi tá sok kal. A ge rinc leg mi ni má li -
sabb, akár csak rtg.-fel vé tel lel ki mu tat ha tó ol dal irá nyú gör bü le te kó ros. A gör bü let nagy sá ga Cobb mód sze ré vel, a
rtg.-fel vé te le ken fo kok ban mér he tõ. A 30–40 fo kos gör bü le tet kö ze pe sen sú lyos nak vesszük. Az idi o pat hi ás sco li o si sok
a csont váz nö ve ke dé sé nek be fe je zõ dé se után már ál ta lá ban nem rosszab bod nak, a mi nõ sí tés nél a ki ala kult ál la pot tal kell
szá mol nunk. A mell kas-de for mi tá so kat a 055 kód szám alatt tár gyal juk. Funk ci o ná lis a fer dü lés, ha a csont rend sze ren
nincs el vál to zás. A ge rinc ol dal irá nyú fer dü lé se (sco li o sis) de com pen sált, ha a VII. nyak csi go lyá tól a ta laj ra ej tett me rõ -
le ges az L5 csi go lyá tól leg alább 2 cm-re el tér. A nyíl irá nyú fer dü lé sek kö zül a kyp ho sis de kom pen zált, ha a ko po nya
pro tu be ran tia oc ci pi ta lis a szegy csont sík ja elõtt he lyez ke dik el. A lor do sis de com pen sált, ha a me den ce elõ re dõ lé se a
30°-ot meg ha lad ja. A mi nõ sí tést a min den ko ri kó ros el vál to zás lét re jöt te, mér té ke, kom pen zált vagy de com pen zált vol -
ta, a funk ci o ná lis ál la pot, a test tar tás mi lyen sé ge ha tá roz za meg. Eny he tor zu lá sos ál la po tok ra is „E” mi nõ sí tés hoz ha tó.
Ob jek tív meg íté lés rtg.-le let, va la mint a vég zen dõ mun ka kör, be osz tás is me re té ben le het sé ges.

A fen ti ek alap ján az I ka te gó ria bi zo nyos mun ka kö re i be „E” mi nõ sí tés ja va solt.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

105 A ge rinc egyéb be teg sé gei
M43, M46, M53-M54

E E E E

105 Cer vi cob ra chi a lis synd ro ma, bra chi a lis ne u ri tis vagy ra di cu li tis, tor ti col lis, a nya ki sza ka szon levõ egyéb el vál -
to zá sok. My al gi ák, lum ba go, is chi as synd ro ma, a ke reszt csont és a fa rok csont be teg sé gei. Kyp ho sis dor sa lis adolescen -
tium (Sche u er mann-fé le be teg ség). Szer zett, egyéb kyp ho si sok és lor do si sok. A sco li o si sok és a kyp hos co li o si sok is me -
ret len és is mert aet hi o ló gi á jú for mái. Spon dy loly sis. Szer zett spon dy lo list he sis. A ge rinc egyéb tor zu lá sai.

A sco li o si sok és kyp hos co li o si sok ese tén két irá nyú, álló hely zet ben ké szült rtg. fel vé tel, spon dy loly sis-olist he sis gya -
nú já nál két irá nyú Ditt mar-fel vé tel szük sé ges.

Eb ben a be teg ség cso port ban a kyp ho sis dor sa lis ado les cen ti um (Sche u er mann-fé le be teg ség) és a spon dy loly sis
– spon dy lo list he sis okoz za a leg több mi nõ sí té si prob lé mát. A Sche u er mann-fé le be teg ség ál ta lá ban 10–16 éves kor kö -
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zött kez dõ dik és a csont váz nö ve ke dé sé nek meg ál lá sa kor a fo lya mat le zaj lik. Maga a cson to so dá si za var nem foly ta tó -
dik, ezért a gya kor lat ban már dön tõ en a be teg ség kö vet kez té ben ki ala kult ál la po tok kal ta lál ko zunk. (Kó ros, fõ ként nyíl -
irá nyú ge rinc gör bü le tek, ál lás kor, já rás kor, ülés kor háti, de rék tá ji fáj dal mak stb.) A III, IV ka te gó ri ák ban a kó ros el vál -
to zás mér té ké tõl és a mun ka kör tõl, il let ve be osz tás tól füg gõ en „EB” al kal mas le het. A töb bi ka te gó ri ák ban a mi nõ sí tés
min den eset ben „E”.

A spon dy loly sis ben szen ve dõ be teg szin tén meg fe le lõ fi zi kai kor lá to zá sok ra szo rul. A spon dy lo list he sis (csi go lya -
csu szam lás) ma xi má lis fi zi kai kí mé le tet igé nyel. A de rék tá ji fáj dal ma kon túl gyö ki, ne u ro ló gi ai tü ne tek is fel lép nek,
vagy a ko moly fáj dal mak kal, izoms pas mus sal, an tal gi ás tar tás sal járó pe ri ó du sok is mét lõd het nek. A mi nõ sí tés min den
ka te gó ri á ban „E”. Még rosszabb a hely zet, ha a spon dy lo list he sis egyéb fej lõ dé si za va rok kal (pl. spi na bi fi da) tár sul.
A csi go lya csu szam lás mû tét tel ja vít ha tó vagy gyó gyít ha tó, de ez után is min den ka te gó ri á ban a mi nõ sí tés „E”.

A kü lön bö zõ sco li o sis-faj ták az ál ta luk oko zott mell ka si de for mi tás sal együtt íté len dõk meg (055 kód szám). „E” a mi -
nõ sí tés. Az egyen ru ha vi sel he tõ sé ge is mér le ge len dõ.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

106 Az iz mok, a sza la gok és a fas ci ák be teg sé gei
M60-M63, M72

E E EB EB

106 Fer tõ zé ses izom gyul la dá sok. My o si tis os si fi cans, inac ti vi tá si izo mat rop hi ák. Laza ízü le ti sza la gok. Hy per mo bi -
li tá sos synd ro ma. Coxa sal tans. Te nyé ri és tal pi fib ro ma to si sok. Du pu yt ren-cont rac tu ra. Izom sér vek. Az al kar és a kéz
Volk mann-fé le is cha e mi as cont rac tu rá ja. Az ízü le tek my o ge ne ti cus és des mo ge ne ti cus cont rac tu rái.

A kór el vál to zá sok is me re té ben kell a mi nõ sí tést az adott ka te gó ri á ra, mun ka kör re meg hoz ni. Min den kon zer va tív és
mû té ti ke ze lést igény lõ el vál to zás, sport sé rü lé sek, mi nõ sí té se a kli ni kai gyó gyu lás tól szá mí tott 1 év után le het sé ges (laza 
ízü le ti sza la gok, izom sér vek stb.). A funk ci ó tól füg gõ en bár mely ka te gó ri á ban „EB” ala pon al kal mas nak mi nõ sít he tõ.
Van nak olyan kór el vál to zá sok, ame lyek nél a si ke res mû té ti meg ol dás után is „E” mi nõ sí tés hoz ha tó, is mer ve a kór jel le -
gét (pl. Du pu yt ren-cont rac tu ra). Rit kán ugyan, de elõ for du ló sú lyos ál la po tok (my o si tis os si fi cans, re ci di vá ló izom sér -
vek, nagy fo kú moz gás kor lá to zott ság gal járó ízü le ti cont rac tú rák stb.) mi nõ sí té sei is min den ka te gó ri á ban „E”.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

107 A sy no vi a lis hár tyák, az inak, ín hü ve lyek és nyál -
ka töm lõk be teg sé gei
M65-M68, M70-M79

E E EB EB

107 Sy no vi ti sek és ten do sy no vi ti sek. Ste no ti sa ló ten do va gi ni ti sek, bur si ti sek. Ín hü vely fa lá ból vagy ízü le ti tok ból
ki in du ló gang li o nok és cys ták, be le ért ve a pop li te a lis (Ba ker) cys tát is. Az inak nem tra u más rup tu rá ja.

A kór el vál to zás is me re té ben kell a mi nõ sí tést meg hoz ni, min den eset ben a kli ni kai gyó gyu lás tól szá mí tott 1 év után,
a pa na szok és tü ne tek, va la mint a funk ció is me re té ben. „A” mi nõ sí tés hoz ha tó a fen ti meg kö tött sé gek mel lett an nak el le -
né re, hogy a Táb lá zat ban adott eset ben „E” mi nõ sí té sek sze re pel nek.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

108 Csont ve lõ- és csont hár tya gyul la dás, és a cson tok
egyéb fer tõ zé sei
A18.0, M86

E E E E

108 Os te o my e li tis acu ta, os te o my e li tis chro ni ca. Bro die-tá lyog. Gar ré-fé le os te o my e li tis. A cson tot is érin tõ gennyes 
ízü le ti gü mõ kór és egyéb spe ci fi cus csont el vál to zá sok (pl. syp hi lis stb.). Pe ri os ti ti sek. Gyer mek bé nu lás ból ere dõ os te o -
pat hia.

A fer tõ zõ csont ízü le ti be teg sé gek mi nõ sí té se a gyó gyu lást köve tõen, 1, il let ve 2 év után a ma rad vány pa na szok és
 -tünetek el bí rá lá sa alap ján tör tén het. Min den ka te gó ri á ban „E” a mi nõ sí tés.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

109 Os te o chond ro si sok, va la mint a porc és a csont be -
teg sé gei
M91-M99

E E E EB
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109 Os te o chond ro sis spi nae ju ve ni lis (M. Sche u er mann) a 105 kód szám sze rint mi nõ sí ten dõ. A me den ce és a csí põ
os te o chond ro si sa (M. Pert hes). Epip hy se oly sis ca pi tis fe mo ris non tra u ma ti ca. A fel sõ és alsó vég ta gok ju ve ni lis os te o -
chond ro si sai (pl. Schlat ter-Os go od-fé le kór). Ver teb ra pla na (Cal vé-fé le de for mi tás); os te o chond ri tis dis se cans. Pat ho -
lo gi ás csont tö rés. Csont cys ta. Csont sû rû sö dés. Ti et ze-synd ro ma (chond ro cos ta lis junc tio synd ro ma). Ál ízü let. Asep ti -
cus csont el ha lás.

A kór el vál to zás is me re té ben kell a mi nõ sí tést meg hoz ni, min den eset ben a kli ni kai gyó gyu lás tól szá mí tott 1 év után,
a pa na szok és tü ne tek, va la mint a funk ció is me re té ben.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

110 Pes pla nus. A láb uj jak szer zett tor zu lá sai
M21.4, M20.1-M20.6

E EB EB EB

110 Pes trans ver sop la nus, pes pla no val gus, pes pla nus inf lam ma tus, pes pla nus fi xa tus. Hal lux val gus, hal lux va rus,
hal lux ri gi dus, hal lux mal le us. Ka la pács uj jak. A láb uj jak szer zett ka rom ál lá sa.

A lúd talp eny he for mái ese té ben „EB” el bí rá lás alap ján bár mely ka te gó ri á ba al kal mas le het. Meg fe le lõ en meg vá lasz -
tott be tét tí pu sok kal jól cor ri gál ha tók. A kö zép sú lyos ese tek ben a mi nõ sí tés „E”. Egyéb ként lúd talp be té tek kel a III,
IV ka te gó ri á hoz tar to zók nál, va la mint ki fe je zet ten csak iro dai mun ka kör ben dol go zók nál a szük ség let nek meg fele lõen
fel épí tett ort ho pa ed ci põ tí pu sok kal com pen zál ha tók a kö zép sú lyos for mák, így ezek ben az ese tek ben „A” mi nõ sí tés
hoz ha tó. A pes pla nus inf lam ma tus anam ne sis ben elõ for dult ese te i ben „E” mi nõ sí tés szük sé ges min den ka te gó ri á ban.
Sú lyos nak az arth ro si sos, láb tõ ízü le ti me rev sé get oko zó for mák te kint he tõk. Ezek már ort ho pa ed ci põ vel sem com pen -
sal ha tók tel je sen, eset leg mû té ti be avat ko zás is szük sé ges le het. Az ilyen ese tek mi nõ sí té se „E” min den ka te gó ri á ban.

A láb uj jak fel so rolt, szer zett tor zu lá sai ál ta lá ban mû tét tel cor ri gál ha tók, kli ni kai gyó gyu lás tól szá mí tott 1 év után
 panasz- és tü net men tes ség, va la mint jó funk ció is me re té ben „A” mi nõ sí tés is hoz ha tó a III, IV ka te gó ri ák ban, va la mint
ki mon dot tan iro dai mun ka kör ben dol go zók nál. Az összes töb bi eset ben és ka te gó ri á ban a mi nõ sí tés „E”.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

111 A vég ta gok egyéb szer zett tor zu lá sai
M20-M21, M25, M92.5, M95, M89

E EB EB EB

111 A fel sõ és az alsó vég ta gok szer zett tor zu lá sai, ki vé ve a ke zet. Pa raly sis obs tet ri ca lis, Ma de lung-de for mi tas. Ten -
do va gi ni tis cre pi tans. A fel sõ vég tag postt ra u más dyst rop hi á ja (Su deck). Egyéb, bal ese tek utá ni ál la po tok. A csí põ szer -
zett tor zu lá sai. Genu val gum, genu va rum, genu re cur va tum. Ti bia vara epyp hy sa rea. Ex ten si ós térd- vagy csí põ cont rac -
tu ra. A láb Su deck-dyst rop hi á ja.

A fel so rolt el vál to zá sok egy ré sze mû tét tel gyó gyít ha tó vagy ja vít ha tó, de az egész sé gi al kal mas ság így is kér dõ je les.
A sú lyos for mák je len tõs mér té kû de for mi tás sal és moz gás kor lá to zott ság gal jár nak. Genu val gum (,,X”-láb) ak kor
 minõsíthetõ sú lyos nak, ha álló hely zet ben, össze zárt tér dek mel lett a bel bo kák kö zöt ti tá vol ság 15 cm-nél. A ti bia vera
epyp hy sa rea, ge nua vara, cru ra-fe mo ra vara (,,O”-láb) ha son ló mó don, össze zárt bo kák mel lett a me di á lis fe mur con dy -
lu sok kö zöt ti tá vol ság mé ré sé vel (szin tén 15 cm) ítél he tõ meg.

A fel so rolt kór el vál to zá sok mind egyi ke olyan, hogy „E” mi nõ sí tés szük sé ges min den ka te gó ri á ban.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

112–132 Az uro ge ni ta lis rend szer meg be te ge dé sei
N00-N99

112 A vese fej lõ dé si rend el le nes sé gei
Q60-Q63

E E E E

112 Ab sen tia, age ne sis, at rop hia, hy pop la sia re nis, ren poly cys ti cus, di la ta tio ure te ris, ren ac ces so ri us, -dup li ca tus,
-gi gan ti cus, so le i for mis, ec to pia, -dis lo ca tio, -fu sio re nis.

Ren dup li ca tus, az ure ter dup li ca ta, rend el le nes ér be nyo mat, mér sé kelt py e lo ec ta sia és egyéb mû té tet nem igény lõ
ano má li ák, va la mint a mû té tet igény lõ hyd ro neph ro sis, vagy pan gást oko zó rend el le nes ér le szo rí tás, pan gást oko zó vese
pto sis, pan gást oko zó ure ter szû kü let, nagy fo kú py e lo ec ta sia, pat kó ve se, ap la sia, hy pop la sia re nis con ge ni ta. Ezen el vál -
to zá sok mi nõ sí té se min den ka te gó ri á ban „E”.
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Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

113 A nemi szer vek egyéb ve le szü le tett ano má li ái
Q50-Q52, Q53, Q54-Q56

E E E E

113 Anas pa di a sis, epis pa di a sis, hy pos pa di a sis, ab sen tia fu ni cu li sper ma ti ci, -pe nis, -pros ta tae, ap la sia pros ta tae, -tes -
tis, at re sia duc tus eja cu la to rii, duc tus de fe ren tis, fu sio tes tis, hy pop la sia pe nis, tes tis, cryp tor chis mus, des cen sus tes tis
im per fec tus, ec to pia tes tis.

„E” mi nõ sí tés hoz ha tó pl. a hy pos pa di a sis ese té ben, ha a húgy csõ nyí lás kb. 1 cm-rel tér el a nor má lis tól, to váb bá a
 phimosis, fre nu lum bre ve, me a tus szû kü let, va la mint az egy ol da li rej tett he ré jû ség ese té ben, ha sérv nem áll fenn és
 mûtétileg meg ol dot tak. A mi nõ sí tés „E” a hy pos pa di a sis ese té ben, ha a húgy csõ nyí lás a pe nis pro xi ma lis har ma dá ban
he lyez ke dik el, nõk nél ha a va gi ná ba nyí lik, a cryp tor chis mus egyéb ese te i ben, va la mint egyéb más kór el vál to zá sok nál.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

114 Ve se gyul la dás és neph ro sis synd ro ma
N00-N05

E E E E

114 Itt mi nõ sí ten dõ a postst rep to coc ca lis glo me ru lo neph ri tis acu ta, a neph ri tis chro ni ca kü lön bö zõ for mái, to váb bá
vi ze let el té rés sel (ha e ma tu ria, pro te in uria) és a ve se func tio rom lá sá val, il let ve neph ro sis synd ro ma kli ni kai ké pé vel járó
egyéb be teg sé gek. Ki vé tel a py e lo neph ri tis (115. kód szám), a ve se kõ be teg ség (118. kód szám), a vese fej lõ dé si rend el le -
nes sé gei (112. kód szám).

La bo ra tó ri u mi le le tek, vizs gá la tok, bi op si ás vizs gá la ti ered mé nyek is me re te szük sé ges.
De fect ál la pot nak, il let ve idült ve se gyul la dás eny he for má já nak te kint he tõ kis fo kú mic ros co pos ha e ma tu ria

(10–15 vvt/lá tó tér), il let ve 0,5–1,0 g kö zöt ti napi fe hér je ürí tés, va la mint a glo me ru lá ris ve se func tió be szû kü lé se (Se

 kreatinin 120 µmol/l), il let ve a kon cent rá ló ké pes ség csök ke né sé vel járó tü ne tek. Idült ve se gyul la dás kö zép sú lyos for -
má já nak te kint he tõ, ha a be teg ve se func ti ó ja az elõ zõ ek ben em lí tet tek nél fo ko zot tabb mér ték ben be szû kült (Se kre a ti nin 

200 µmol/l), il let ve egy ide jû leg je len tõs mér té kû pro te in uria (1,0 g/24 óra) és/vagy ha e ma tu ria (50 vvt/lá tó tér) ész lel he -
tõ rend sze re sen. Idült ve se gyul la dás sú lyos for má já nak te kint he tõ, ha a be teg ve se func ti ó ja erõ sen be szû kült (Se kre a ti -

nin 400 µmol/l), ha a be teg nek je len tõs pro te i nu ri á ja (2,5 g/24 óra) és/vagy ha e ma tu ri á ja (100 vvt/lá tó tér) van rend sze re -
sen. Ha son ló a pro te in uria fo ko za ta a neph ro sis synd ro ma kli ni kai ké pé nek fenn ál lá sa ese tén is. Min den ka te gó ri á ban
a mi nõ sí tés „E”.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

115 Ve se fer tõ zé sek
N10-N16

E E EB EB

115 Py e lo neph ri tis chro ni ca, py e lo neph ri tis acu ta, abs ces sus re nis et pe ri re na lis, py e lo u re te ri tis cys ti ca, py o neph ro sis.
La bo ra tó ri u mi le le tek, eset leg uro ló gi ai vizs gá la tok szük sé ge sek.
He veny py e lo neph ri tis utá ni kö vet kez mény nél kü li, gyó gyult ál la pot ese té ben, 2 évet meg ha la dó meg fi gye lés és rend -

sze res kont roll mel lett, min den meg kö tött ség nél kül „EB” mi nõ sí tés alap ján kell dön te ni. Min den idült for má nál „E”
a mi nõ sí tés.

Idült py e lo neph ri tis eny he for má já nak te kint he tõ, ha kó ros vi ze let el té rés (le u ko cy tu ria, bac te ri u ria) van, az i.v. py e -
log rap hi ás ké pen jel leg ze tes ke hely el vál to zás lát ha tó, ugyan ak kor nem jár a ve se func tio be szû kü lé sé vel, il let ve hy per to -
ni á val.

Idült py e lo neph ri tis kö ze pe sen sú lyos for má já nak te kint he tõ, ha a kó ros vi ze let el té rés mel lett vagy anél kül, a jel leg ze -

tes ra di o lo gi ai le le ten kí vül, a ve se func tio mér sé kelt be szû kü lé se (Se kre a ti nin 200–400 µmol/l), to váb bá kí sé rõ hyper -
tonia ész lel he tõ.

Idült py e lo neph ri tis sú lyos for má já nak te kint he tõ, ha a kó ros vi ze let el té rés és a jel leg ze tes ra di o ló gi ai le let mel lett

a ve se func tio ki fe je zett be szû kü lé se (Se kre a ti nin 400 µmol/l fe lett) vagy prog re di á ló hy per to nia ész lel he tõ.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

116 A húgy- és ivar rend szer tu ber cu lo si sa
A18.1

E E E E

116 Py e lo neph ri tis tu ber cu lo sa, cys ti tis tu ber cu lo sa, ure te ri tis tu ber cu lo sa, mel lék he re és egyéb fér fi nemi szer vek
tu ber cu lo si sa, oop ho ri tis tu ber cu lo sa, sal pin gi tis tu ber cu lo sa. A nagy ki ter je dé sû dest ruc tio  miatt vég zett ve se re sec tio,
neph rec to mia vagy egyéb uro ló gi ai mû té ti be avat ko zás utá ni ál la pot ér té ke lé se a 122. kód szám sze rint tör té nik.
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Sok eset ben a che mot he ra pia ered mé nye ként el ért gyó gyu lás csak tü net men tes sé get je len t, mert a fo lya mat le to kolt
gó cok ban to vább ra is fenn áll, és bár mi kor ki újul hat. Kli ni kai gyó gyu lás meg ál la pí tá sá hoz hosszas meg fi gye lés vál hat
szük sé ges sé. Vég le ges gyó gyu lás ese tén a func ti o ká ro so dás mér té ke meg ha tá ro zó.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

117 Ve se elég te len ség
N17-N19

E E E E

117 Itt mi nõ sí ten dõ az ura e mia acu ta et chro ni ca nec ro sis tu bu la ris sal, ve se ké reg- vagy subs tan tia me dul la ris el ha lás sal.
Az idült ve se elég te len ség eny he for má já nak te kint he tõ a ve se func tio be szû kü lé sé vel járó, de még jól com pen salt

 veseelégtelenség sza ka sza (Se kre a ti nin 200–400 µmol/l), füg get le nül az alap be teg ség tõl. Idült ve se elég te len ség  súlyos

for má já nak te kint he tõ a ve se func tio fo ko zot tabb be szû kü lé sé vel (Se kre a ti nin 400 µmol/l fe lett) járó ve se elég te len ség.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

118 Ve se kõ be teg ség
N20-N23

EB EB EB EB

118 Neph ro lit hi a sis, cal cu lus ure te ris, cal cu lus ve si cae uri na ri ae, cal cu lus ureth rae.
La bo ra tó ri u mi le le tek, uro lo gi ai, hasi UH, eset leg egyéb di ag nosz ti kai vizs gá la tok szük sé ge sek.
A kór elõz mény ben sze rep lõ rit ka, 2 éven be lül nem is mét lõ dõ ve se kõ ro ham ese tén, füg get le nül at tól, hogy az kõ ürí -

tés sel vagy anél kül zaj lott-e le, ha ma rad vány tü ne tek nem ész lel he tõk, il le tõ leg kõ hor do zás ese té ben pa na szok és tü ne -
tek nem je lent kez nek, a mi nõ sí tés: „A”. Egyéb ese tek ben a mi nõ sí tés min den ka te gó ri á ban „E”.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

119 A vese és ure ter egyéb rend el le nes sé gei
N13, N25-N29

E E EB EB

119 Hyd ro neph ro sis, at rop hia re nis, tör pe ve se is me ret len ok  miatt. (Ve se fej lõ dé si rend el le nes sé gek a 112. kód szám
sze rint mi nõ sí ten dõk.)

Egy ol da li, plas ti cai mû tét tel jól cor ri gál ha tó pa ren chy ma ká ro so dást oko zó hyd ro neph ro sis ese té ben, ve se elég te len -
ség tü ne tei nél kül is „E” mi nõ sí tés ad ha tó.

A mi nõ sí tést dön tõ en a fo lya mat (el vál to zás), a ve se func tio mér té ke, ká ro so dá sa ha tá roz za meg, a III, IV ka te gó ri ák -
ban „EB” a mi nõ sí tés.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

120 A húgy rend szer egyéb be teg sé gei
N30-N39

EB EB EB EB

120 Cys ti tis acu ta et chro ni ca, tri go ni tis, fis tu lák, di ver ti ku lo si sok, ureth ri tis, abs ces sus ureth ra lis, stric tu ra ureth rae,
stric tu ra me a ti uri na ri ae.

A kór el vál to zá sok acut ese te i nek gyul la dá sa után, ha tü net- és pa nasz men tes ség áll fenn és jó funk ció, min den ka te gó -
ri á ban „A” mi nõ sí tés hoz ha tó. Chro ni kus fo lya ma tok nál, gyak ran ki úju ló, tü ne te ket és pa na szo kat oko zó ese tek ben
a mi nõ sí tés min den ka te gó ri á ban „E”.

A stric tu rák vi ze let ürí tést eny hén gát ló, vi ze let re ten ti ót nem oko zó ese te i ben, mû té ti meg ol dás nél kül „E” mi nõ sí tés
hoz ha tó min den ka te gó ri á ban.

Mû tét tel meg ol dott, a kli ni kai gyó gyu lást köve tõen 2 év után, pa nasz- és tü net men tes ség, jó funk ció ese tén „A” mi nõ -
sí tés hoz ha tó min den ka te gó ri á ban.

A fen ti mi nõ sí té se ken kí vül „EB” el bí rá lás le het sé ges a kór el vál to zás tól füg gõ en.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

121 A fér fi nemi szer vek be teg sé gei
N41-N49

EB EB EB EB

121 Pros ta ti tis acu ta et chro ni ca, epi di dy mi tis, or chi tis, abs ces sus, hyd ro ce le en cys ti ca et in fec ti o sa, sper ma to ce le,
phi mo sis, pa rap hi mo sis, ba la ni tis, at rop hia tes tis, ha e ma to ce le.

La bo ra tó ri u mi le le tek, uro lo gi ai vizs gá la tok szük sé ge sek.
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Acut kór el vál to zás után, ha jó a gyógy haj lam, ké sõb bi re ci di va – tü net- és pa nasz men tes ség ese tén „A” mi nõ sí tés hoz -
ha tó.

Re ci di vá ló, rosszul ke zel he tõ, va la mint chro ni kus ese tek ben a mi nõ sí tés csak „E” le het.
Hyd ro ce le kis fo kú, moz gást nem gát ló, mû té tet nem igény lõ ese té ben a mi nõ sí tés „EB”. Aján la tos a mû té ti cor rec tió,

de eb ben az eset ben a mi nõ sí tés 1 év után hoz ha tó, amely a gyó gyu lás tól füg gõ en „A” is le het. Min den olyan kór el vál to -
zás ese tén, amely sú lyos, je len tõs ki ter je dé sû, vagy is mé tel ten, több al ka lom mal is mû té ti meg ol dás vált szük sé ges sé,
mi nõ sí tés ként min den ka te gó ri á ban csak „E” hoz ha tó.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

122 A húgy szer vek se bé szi ke ze lé sé nek kö vet kez mé -
nyei
N32, N99, T83

EB EB EB EB

122 Itt mi nõ sí ten dõk a húgy szer vek kül sõ nyí lá sá nak szö võd mé nyei, húgy szer vek (bel sõ) anas to mo si sá nak és „el te -
re lõ át hi da lás”-ának (by pass shunt) szö võd mé nyei, imp lan tált és át ül te tett húgy szer vi esz kö zök me cha ni cus szö võd mé -
nyei, egyéb húgy szer vi mû tét utá ni szö võd mé nyek. Uro ló gi ai szak kon zí li u mi vizs gá la tok szük sé ge sek.

Py e lo to mia, ure te ro to mia utá ni ál la pot ban py u ria, re ci di va és mû kö dé si za var nél kül, mû tét után 1 év vel, tü net- és
 panaszmentesség ese tén min den ka te gó ri á ban „A” mi nõ sí tés hoz ha tó. Py u ria, ha e ma tu ria, üre gi de for mi tás, ürü lé si
 zavarok ese tén, ve se re sec tio, py e lop las ti ca, va la mint más húgy szer vi mû té tek utá ni sú lyos szö võd mé nyek nél, vagy más
ese tek ben a mi nõ sí tés min den ka te gó ri á ban „E”.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

123 A méh, pe te ve ze ték, pe te fé szek, me den cei kö tõ -
szö vet és has hár tya gyul la dá sos be teg sé gei
N70-N71, N73

EB EB EB EB

123 Sal pin go-oop ho ri tis (ad ne xi tis ute ri) chro ni ca, abs ces sus ova rii, sal pin gi tis, py o sal pinx, pa ra met ri tis chro ni ca,
abs ces sus cavi Do ug la si, pe ri to ni tis chro ni ca pel vi cis fe mi ni nae, ad ha e si o nes pe ri to ne a les pel vi cis fe mi ni nae, en do my o -
met ri tis, ute rus abs ces sus.

La bo ra tó ri u mi le le tek, UH, nõ gyó gyá sza ti szak kon zí li u mi vizs gá la tok szük sé ge sek.
A be teg nek al ha si, de rék tá ji fáj dal mai van nak, ame lyek fi zi kai meg erõl te tés kor is igen ki fe je zet tek. Az acut és su ba -

cut ad ne xi tis „I”, és csak ak kor le het „A”, ha tel je sen meg gyó gyult, tü net- és pa nasz men tes, di ag nos ti ka i lag és fi zi ka li -
san is ne ga tív. A mi nõ sí tés hez nél kü löz he tet le nek a 2 hét nél nem ré geb bi la bo ra tó ri u mi vizs gá la ti le le tek, 1 hó nap nál
nem ré geb bi vá la dék- és 2 hó nap nál nem ré geb bi col pos co pos és cy to lo gi ai le let (ez vo nat ko zik a chro ni cus sá vált ese -
tek re is, ame lyek nél a mi nõ sí tés min den eset ben és ka te gó ri á ban „E”). Mû té ti ke ze lés ese tén a kli ni kai gyó gyu lás tól
 számított 1 év el tel té vel le het a mi nõ sí tést „EB” el bí rá lás ként meg ad ni, te kin tet tel a ka te gó ri án be lü li be osz tá sok ra, mun -
ka kö rül mé nyek re.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

124 A méh, pe te ve ze ték, pe te fé szek egyéb nem gyul la -
dá sos meg be te ge dé sei
N82-N83, N85

EB EB EB EB

124 Fis tu lák, re ten ci ós cys ták, at rop hia ova rii et tu bae, poly po sis.
Cy to ló gia, nõ gyó gyá sza ti szak kon zí li u mi vizs gá la tok szük sé ge sek.
Amennyi ben nem ke rül fel is me rés re, va la mint tü ne te ket, pa na szo kat nem okoz – a fis tu lák ki vé te lé vel –, „A” mi nõ sí -

tés hoz ha tó. A fis tu lák ese té ben, va la mint azok ban az ese tek ben, ami kor a töb bi fenn meg ne ve zett kór el vál to zás mû té ti
meg ol dást igé nyel, a kli ni kai gyó gyu lás tól szá mí tott 6 hó nap után, tü net- és pa nasz men tes ség ese tén, szak kon zul tá ci ós
vé le mény is me re té ben „A” mi nõ sí tés ad ha tó.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

125 A méh nyak, a hü vely és a vul va gyul la dá sos és
nem gyul la dá sos be teg sé gei
N72, N75-N77, N86-N89

EB EB EB EB
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125 Cer vi ci tis, en do cer vi ci tis, va gi ni tis, vul vi tis, a Bart ho lin-mi rigy cys tá ja vagy tá lyog ja, ero sio és ect ro pi on cer vi -
cis, dysp la sia cer vi cis ute ri, le u kop la kia cer vi cis ute ri, a méh nyak idült re pe dé se, a méh nyak szû kü le te, poly pus mu co sus 
cer vi cis, a hü vely el zá ró dá sa, szû kü le te vagy idült re pe dé se.

Cy to ló gia, nõ gyó gyá sza ti szak kon zí li u mi vizs gá la tok szük sé ge sek.
Gyógy ke ze lést igény lõ ese tek ben, vagy ad dig, amíg a gyó gyí tás fo lya mat ban van, csak „I” mi nõ sí tés hoz ha tó.

A gyógy ke ze lést köve tõen tü net- és pa nasz men tes ség ese tén, a gyó gyu lás sal kap cso lat ban szak kon zi li á ri us vé le mé nyét
figye lembe véve, a kli ni kai gyó gyu lás tól szá mí tott 6 hó nap után „A” mi nõ sí tés ad ha tó. Min den egyéb eset ben a mi nõ sí -
tés „E”.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

126 Nemi szer vek en do met ri o si sa
N80

E E E E

126 Ade no my o sis, en do met ri o sis ova rii, tu bae ute ri nae, pe ri to nei, sep ti rec to va gi ná lis, in tes ti ni, cu tis.
La bo ra tó ri u mi le le tek, cy to ló gia, nõ gyó gyá sza ti szak kon zí li u mi vizs gá la tok szük sé ge sek.
Az en do met ri o si sok eny he for mái gyógy sze res ke ze lés re több nyi re jól re a gál nak. En nek el le né re, is mer ve a kór el vál -

to zás ál tal oko zott tü ne te ket, pa na szo kat, a mi nõ sí tés „E”. A sú lyo sabb ese tek, még ha mû té ti meg ol dás ra al kal ma sak is,
össze nö vé sek kel jár nak, és a ki úju lás el ke rü lé sé re hu za mos gyógy sze res utó ke ze lést és fo ko zott el len õr zést igé nyel nek,
így a mi nõ sí tés „E”.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

127 Méh-, hü vely elõ esés
N81

E E E E

127 Pro lap sus va gi nae, pro lap sus ute ri, pro lap sus ute ro va gi na lis. Nõ gyó gyá sza ti szak kon zí li u mi vizs gá la tok szük -
ségesek.

A meg fe le lõ mû té ti el já rás sal több nyi re tel jes mû kö dõ ké pes ség ér he tõ el. A mi nõ sí tés csak a mû tét el vég zé se után,
a kli ni kai gyó gyu lás tól szá mí tott 1 év el tel té vel le het sé ges. Az al kal mas ság el bí rá lá sa függ az el lá tás ra ke rü lõ mun ka kör -
tõl, be osz tás tól. Al kal mas mi nõ sí tés fi zi kai meg ter he lést je len tõ mun ka kör be, be osz tás ba még si ke res mû tét után sem
aján la tos. Így csak a IV ka te gó ri á ba, va la mint ki fe je zet ten csak iro dai mun ka kör be le het a mi nõ sí tés „EB” al kal mas.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

128 A méh rend el le nes hely ze te
N85.4

A A A A

128 An te ro ver sio, ret rof le xio, ret ro ver sio ute ri, in ver sio ute ri chro ni ca. Nõ gyó gyá sza ti szak kon zí li u mi vizs gá lat
szük sé ges.

A méh rend el le nes hely ze te rend kí vül gya ko ri el vál to zás, amely sok eset ben pa na szo kat sem okoz. Így a mi nõ sí tés
„A” min den ka te gó ri á ban. Tü ne tek és pa na szok ese tén a mi nõ sí tés min den ka te gó ri á ban „E”. Pa na szok ese tén, ha mû té -
tet vé gez tek, a mû tét után, a kli ni kai gyó gyu lás tól szá mí tott 1 év el tel té vel tü net- és pa nasz men tes ség ese tén a ki ala kult
ál la pot, va la mint a be osz tás, a mun ka kör mi lyen sé ge dön ti el az al kal mas sá got, ezek ben az ese tek ben a mi nõ sí tés „EB”.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

129 A menst ru á ció za va rai és egyéb rend el le nes vér -
zések
N91-N95

A A A A

129 Ame norr ho ea, hy po me norr ho ea, oli go me norr ho ea, me no met rorr ha gia, sza bály ta lan menst ru á ció, ovu la ti ós vér -
zés, pra e me no-pa u sa lis me norr ha gia, post me no pa u sa lis vér zés, me no pa u sa vagy nõi cli max. Nõ gyó gyá sza ti szakkon -
zíliumi vizs gá lat szük sé ges.

A menst ru á ci ós za va rok oka ki zá ró lag in té zet ben, hys to ló gi ai vizs gá lat tal tisz táz ha tó, ezért al kal mas sá gi dön tés csak
en nek bir to ká ban hoz ha tó. E mel lett az el bí rá lás hoz szük sé ges 1 hó nap nál nem ré geb bi vá la dék- és 2 hó nap nál nem ré -
geb bi col pos co pos és cy to ló gi ai le let. Ál ta lá ban a mi nõ sí tés „A”.

A pra e me no pa u sa lis me norr ha gia ese tén a mi nõ sí tés nél min de nek elõtt az élet kort és a pa na szok sú lyos sá gát kell ér té -
kel ni: „EB”.

2008/90. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5487



Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

130 A bel sõ nemi szer vek pos to pe ra tív össze nö vé sek
ál tal elõ idé zett hely zet vál to zá sai; cson ko lás sal járó 
nõ gyó gyá sza ti mû tét utá ni ál la pot
N99, T87

EB EB EB EB

130 Ad ha e si o nes pel vi cis fe mi ni nae. Ké sõi am pu ta ti ós csonk szö võd mény, bel sõ nõi nemi szer vek rész le ges vagy tel -
jes el tá vo lí tá sa.

Hys to ló gi ai le let, nõ gyó gyá sza ti szak kon zí li u mi vizs gá lat szük sé ges.

A nõ gyó gyá sza ti, va la mint más jel le gû hasi mû té tek után a bel sõ nemi szer vek eset le ges össze nö vé sek kö vet kez té ben
lét re jött hely zet vál to zá sai áll nak a mi nõ sí tés elõ te ré ben, en nek meg fele lõen a kli ni kai gyó gyu lás után, tü net- és pa nasz -
men tes ség ese tén.

A bel sõ nõi nemi szer vek rész le ges vagy tel jes el tá vo lí tá sát köve tõen a kli ni kai gyó gyu lás után, tü net- és pa nasz men -
tes ség ese tén a mû té tet kö ve tõ 2 év el tel té vel „A” mi nõ sí tés hoz ha tó az alap be teg ség, va la mint a hys to ló gi ai le let is me re -
té ben; „A” mi nõ sí tés hoz ha tó, amennyi ben a mû tét el vég zé se „jó in du la tú” kór el vál to zás  miatt tör tént. „E” mi nõ sí tést
kell hoz ni, amennyi ben eny he pa na szok van nak, „fan tom” fáj da lom áll fenn, ha a cson ko lá sos nõ gyó gyá sza ti mû tét tel
nem ér tek el vég le ges gyó gyu lást, va la mint a mû té tet rossz in du la tú da ga nat el tá vo lí tá sa  miatt vé gez ték.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

131 Gra vi di tás
O00-O99

EB EB EB EB

131 Sza bá lyos ter hes ség, ve szé lyez te tett ter hes ség.

Nõ gyó gyá sza ti szak kon zí li u mi vizs gá lat szük sé ges.

A ter hes ség ugyan élet ta ni fo lya mat, en nek el le né re a ter hes nõ szer ve ze te ide ig le ne sen élet ta ni vál to zá so kon megy
ke resz tül. E vál to zá sok le het nek tel je sen nor má lis, vagy egy ide ig nor má lis, majd kó ros le fo lyá sú ak. Ezek kö vet kez té -
ben a ter hes nõ egész sé gi al kal mas sá gát, amely a szü lés utá ni idõ szak ra vo nat koz na, meg ítél ni nem le het, hi szen van nak
olyan kór el vál to zá sok, ame lyek a szü lés után, eset leg az zal össze füg gés ben ala kul nak ki, de van nak olya nok is, ame lyek
már a ter hes ség ide je alatt jön nek lét re, és nem le het tud ni, hogy a szü lés után ezek a kór ké pek ho gyan ala kul nak
(pl.  hypertonia, throm bo sis, throm boph le bi tis, psy cho sis pu er pe ra lis). E  miatt a gra vi dá nál „I” mi nõ sí tés hoz ha tó bár me -
lyik ka te gó ri á ba, mun ka kör be, be osz tás ba. Mi nõ sí té se csak a szü lés meg tör tén te után 3 hó nap múl va le het sé ges.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

132–149 Sé rü lés, mér ge zés és kül sõ okok bi zo nyos egyéb
kö vet kez mé nyei
S00-T98

132 A fej sé rü lé sei
S00-S09

E E E EB

132 Itt mi nõ sí ten dõk a fej csont ja i nak és lágy ré sze i nek me cha ni kus sé rü lé sei, va la mint az égés, fa gyás, vegy szer
okoz ta ká ro so dás utó kö vet kez mé nyei.

Egész ség ügyi do ku men tá ci ó ra, rész le tes anam ne sis re (he te ro a nam ne sis), fi zi ká lis vizs gá lat ered mé nyé nek rög zí té sé -
re, mû té ti le írás ra, ko po nya rönt gen-fel vé tel re (en nek ered mé nyé tõl füg gõ en szük ség le het a kór kép nek meg fe le lõ spe -
ciális rtg. fel vé te lek re is), eset leg ko po nya CT-re, EEG-re, ne u ro ló gi ai, sze mé sze ti, fül-orr-gé gé sze ti, száj se bé sze ti és
plasz ti kai se bé sze ti szak kon zi li á ru si vizs gá lat ra le het szük ség.

„Eny he” sé rü lés nek te kint he tõk az agy- és az arc ko po nya vo na las, ron csolt, le be nyes, égett, fa gyott, vegy szer stb.
okoz ta lágy rész sé rü lé sei, me lyek szö võd mény nél kül gyó gyul nak. Az agy ko po nya csont ja i nak csak a kül sõ le me zé re
ter je dõ tö ré sek. Orr csont tö rés, já rom csont tö rés, a mel lék üre gek csont ja i nak tö ré sei, va la mint áll ka pocs csont tö rés szö -
võd mény nél kül. Ér zék szer vi, ér rend sze ri, ideg rend sze ri érin tett ség nél kü li ese tek ben, ha jó a gyógy haj lam, és tor zu lá -
sok nem for dul nak elõ, a kli ni kai gyó gyu lás tól szá mí tott 1 év után és „EB” alap ján al kal mas mi nõ sí tés hoz ha tó min den
ka te gó ri á ban, a Táb lá zat ban le ír tak kal szem ben.

„Kö ze pes” sé rü lés nek te kint he tõk az agy- és az arc ko po nya me cha ni kus sé rü lé sét, égé sét, fa gyá sát, vegy szer okoz ta
ká ro so dá sát kö ve tõ, lágy rész hi ánnyal gyó gyu ló el vál to zá sok, ame lyek plasz ti kai be avat ko zás sal ren dez he tõk (sapka -
viselés, esz té ti kai vo nat ko zá sok). Ko po nya bol to zat- és a zárt ko po nya ala pi tö ré sek utó kö vet kez mé nyek nél kül. Já rom -
csont tö rés rá gá si za var ral, a n. inf ra or bi ta lis sé rü lé sé vel (ér zé ket len ség az ar con és a fel sõ aj kon). Áll csont tö ré sek
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(Le Fort I. és II. tí pu sú ak). A szem üreg cson tos fa lá nak sé rü lé sei mér sé kelt ideg- vagy izom ká ro so dás sal. Az áll ka pocs
olyan tí pu sú fi ca ma, tö ré se, mely a rá gá si func ti ót be fo lyá sol ja. A Táb lá zat sze rint mi nõ sí ten dõ.

„Sú lyos” sé rü lés nek te kin ten dõk az agy- és arc ko po nya me cha ni kus, égé si, fa gyá si vagy vegy szer okoz ta olyan lágy -
rész sé rü lé sei, me lyek nél a func tio vagy a tor zí tó de for mi tás plasz ti kai mód sze rek kel ki e lé gí tõ en nem ren dez he tõ. Az
arc ideg ága i nak ká ro so dá sát oko zó sé rü lé sek kö vet kez mé nyei (arc izom bé nu lás, sza ru hár tya ki szá ra dá sa, nyál csor gás,
csün gõ szem héj). Az arc sé rü lé se i nek azon for mái, me lyek ko po nya ûri gyul la dá sos szö võd ményt okoz tak (si nus throm -
bo sis, szem üreg be ter je dõ phleg mo ne). De for mi tást oko zó ko po nya csont-sé rü lé sek. Vé nás öböl ki tü rem ke dés a ko po -
nya üreg bõl (si nus pe ric ra nii). Ko po nya sé rü lést kö ve tõ csont ál lo mány-gyul la dás (os te o my e li tis). Több szö rös vo na las,
da ra bos, be nyo ma tos bol to za ti tö ré sek. Ve le szü le tett vagy szer zett ko po nya csont hi ány (a di ag nos ti cus fu ra tok is). Azon
ko po nya ala pi tö ré sek, ame lyek agy fo lya dék-szi vár gás sal, agy ideg-ká ro so dá sok kal, kp. ideg rend sze ri (pl. fron talp sy che, 
pne u mo cep ha lus stb.) el té ré sek kel vagy ér sé rü lé sek kel (fis tu la ca ro ti deo-ca ver no sa) jár nak. Az orr mel lék üre gek töré -
seihez tár su ló ko po nya ûri gyul la dá sos szö võd mé nyek. Az arc-agy ko po nya szét vá lá sos tö ré se (Le For te III. tí pu sú áll -
csont tö rés). A rá gá si func ti ot le he tet len né tevõ áll ka pocs tö ré sek. A szem üreg sú lyos sé rü lé sei. Az arc ide gek ága i nak
 károsodása ese tén mic ro-ne u ro chi rur gi ai mód sze rek hoz hat nak némi ered ményt, me lyek a mi nõ sí tést be fo lyá sol ják. A
sú lyos csont sé rü lé sek vagy de for mi tást okoz nak, vagy a ko po nya csont vé del mi func ti o ját csök ken tik. A vé nás öböl ki tü -
rem ke dés bi zo nyos ese tek ben se bé szi leg meg old ha tó. Az os te o my e li tis in rac ra ni a lis fer tõ zé ses szö võd mény ve szé lyét
hor doz za. Az agy ko po nya tö ré se i hez, va la mint az ezen cso port ba tar to zó ko po nya ala pi tö ré sek hez szö võd mé nyek
( epileptiform rosszul lé tek, ko po nya ûri fer tõ zés) tár sul hat nak. A Táb lá zat sze rint mi nõ sí ten dõ.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

133 A nyak és a törzs sé rü lé sei – a ge rinc ki vé te lé vel
S10-S19, S20-S29, S30-S39

E E E EB

133 A tar kó, kulcs csont fe let ti tá jék, to rok és eh hez tar to zó kép le tek, a gége fe lü le tes és nyílt sé rü lé se, a bor dák, a
szegy csont, a me den ce tö ré sei, a csí põ-ke reszt cson ti tá jék, a hát, a far po fák és kö ze li te rü le tek nyílt se bei, a törzs fe lü le -
tes sé rü lé sei, zú zó dá sa, össze nyo ma tá sa. Rán du lá sok és hú zó dá sok.

A mi nõ sí tés hez szük sé ges az egész ség ügyi do ku men tá ció rész le tes anam ne sis sel, a fi zi ká lis vizs gá lat le írá sá val
(amely ma gá ban fog lal ja a moz gá sok vizs gá la tát, az izom zat tö me gé nek, tó nu sá nak vizs gá la tát, a pe rip hé ri ás ide gek mo -
to ros és ér zés vizs gá la tát). Szük sé ges az érin tett te rü let két irá nyú rtg. fel vé te le, és amennyi ben ne u ro ló gi ai el té rés ész lel -
he tõ, a fer de, cél zott, spe ci á lis rtg. fel vé te lek kel való ki egé szí tés. A tra chea sé rü lé se i nél gé gé sze ti vizs gá lat, a mell kas
sta ti ká ját meg bon tó, vagy a tü dõt is érin tõ sé rü lés nél a rtg.-vizs gá lat mel lett lég zés func ti os vizs gá la tok szük sé ge sek,
ame lyek ered mé nyét szak or vos ítél je meg. A szerv ült vé röm leny okoz ta cal lus nál sú lyos mû kö dés za var nak te kint jük a
bron chos pi ro met ri ás ér ték nek az egész sé ges ol dal lal szem be ni 50%-nál na gyobb be szû kü lé sét. Szív con tu sio gya nú ja
vagy mell ka si tra u más de for mi tás ese tén ter he lé ses EKG vizs gá lat és en nek szak or vos ál tal tör té nõ meg fe le lõ ér té ke lé se
szük sé ges. A me den ce sé rü lé se i nek vizs gá la tá hoz szük sé ges az át te kin tõ me den ce- és az ol dal irá nyú csí põ ízü le ti
rtg.-fel vé tel ké szí té se. A fel vé te len raj ta kell len nie a lum bo sac ra lis sza kasz nak mind két ol da li cris ta szé le i vel együtt.
Amennyi ben uro ló gi ai el vál to zás is ész lel he tõ, ak kor an nak vizs gá la ta szük sé ges.

A sé rü lé sek utá ni nem vég le ge sen ki ala kult ál la po tok mi nõ sí té se egy sé ge sen a 149 kód szám sze rint tör té nik. Ugyan -
csak ott mi nõ sí ten dõk a re const ruc ti os mû tét tel ja vít ha tó ese tek.

A sé rü lé sek után meg fe le lõ mi nõ sí té sek a sé rü lé sek mi lyen sé gé tõl, jel le gé tõl füg gõ en a kli ni kai gyó gyu lást kö ve tõ
 állapotban, tü net- és pa nasz men tes ség, jó funk ció ese tén hoz ha tók, mi ni mum 1 év el tel té vel. A fog lal ko zás-egész ség -
ügyi or vo si ál ta lá nos szem lé let sze rint kell mi nõ sí te ni a sé rü lé sek utá ni ál la po to kat. Így en nek meg fele lõen „EB” alap ján 
al kal mas vagy al kal mat lan mi nõ sí tés hoz ha tó a kü lön bö zõ ka te gó ri ák ban. Ren de zõ elv le het, hogy ha a vizs gált sze mély
a sa ját szak má já nak gya kor lá sá ra a pol gá ri élet ben meg fe lelt, ilyen jel le gû mun ka kör, be osz tás el lá tá sá ra al kal mas le het,
vi szont más jel le gû – hi va tá sos ál lo mánnyal járó – mun ka kör re, be osz tás ra való mi nõ sí tés kér dé ses.

Min den más eset ben, tü ne tek, pa na szok és funk ció ká ro so dás bár mi lyen mér té ke ese tén a mi nõ sí tés min den ka te gó ri á -
ban a Táb lá zat sze rint tör té nik.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

134 A ge rinc sé rü lé se
S12-S14, S22-S24, S32-S34, T08, T02.1, T09.3

E E E EB

134 A ge rinc tö ré se, ge rinc ve lõ sé rü lés nél kül vagy ge rinc ve lõ sé rü lés sel, nya ki, háti és ágyé ki csi go lyák fi ca ma, rán -
du lá sa és hú zó dá sa.

A mi nõ sí tés hez szük sé ges az egész ség ügyi do ku men tá ció rész le tes anam ne sis sel, a fi zi ká lis vizs gá lat le írá sá val
(amely ma gá ban fog lal ja a moz gá sok vizs gá la tát, az izom zat tö me gé nek, tó nu sá nak vizs gá la tát, a pe rip hé ri ás ide gek
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 motoros és ér zés vizs gá la tát). Szük sé ges az érin tett te rü let két irá nyú rtg.-fel vé te le, és amennyi ben ne u ro ló gi ai el té rés
ész lel he tõ, a fer de, cél zott, spe ci á lis rtg.-fel vé te lek kel való ki egé szí tés.

A ge rinc vé dett hely ze té ben rit kán sé rül di rekt tra u má ra (lö vés, szú rás). A jel leg ze tes me cha niz mus sze rint in di rekt
mó don olyan nagy erõ hat, amely nek az ál ta la ép pen ter helt struk tú rák nem tud nak el len áll ni (pl. egy sze rû ülep re esés
elég le het ah hoz, hogy os te o po ro ti cus csi go lyán comp res si ós jel le gû össze rop pa nás ke let kez zék; a fej tá masz nél kü li
 autózáskor a nya ki ge rin cen sza lag sza ka dás ke let kez het, ha üt kö zés kor a fej elõ re-hát ra csa pó dik).

Meg kü lön böz te tünk zö mí té ses, túl haj lí tá sos, túl fe szí té ses vagy csa va rá sos tra u má kat. Mind ezek kö zös jel lem zõ je,
hogy rit kán lo ka li zál ha tó a sé rü lés kö vet kez mé nye csak egy szö vet re (pl. csont ra), mert a ge rinc olyan mû kö dé si egy -
ségekre osz lik, ahol a ká ro so dá sok is kom bi ná ci ó ban jön nek lét re (pl. csont + sza lag, csont + porc ko rong).

A ge rinc tö ré sek mint egy fele a tho ra co lum ba lis át me net re esik, amely igen moz gé kony seg men tum. A ne gye de a nya -
ki ge rinc re lo ka li zál ha tó, és ugyan annyi a va ló di bor dát hor do zó csi go lyá kon ész lelt tö rés is. A csi go lya test tö ré sei lét re -
jö het nek „ten gely irány ban” axi a lis erõ ha tá sá ra (Burst-tö rés), hy perf le xi ó ra (ék csi go lya kép zõ dik, Chan ce-tö rés) vagy
hy pe rex ten si ó ra (trans la ti ós sé rü lé sek). Ezek bár me lyi ke ro ta ti ó val is kom bi ná lód hat.

A da ra bos test tö ré sek szö võd het nek a zá ró le mez(ek) tö ré sé vel és porc ko rong-sé rü lés sel. A nyúl vá nyok (ha ránt-,
 tövisnyúlványok) sé rül het nek egyen ként vagy so ro zat ban (sza kí tá sos tö ré sek). A kis ízü le tek és az ívek tör het nek egy -
sze rû en vagy több szö rö sen. A kom bi nált sé rü lés jel leg ze tes for má ja a lu xa ti ós tö rés (ge rinc ve lõ sé rü lés!).

A ge rinc tö ré sek ke ze lé se le het kon zer va tív vagy mû té ti. Mû tét tel kon szo li dált sé rü lés va la mi vel ko ráb ban gyó gyul,
de így is 6–10 hó nap gyógy tar tam jó sol ha tó. Az ízü le tek moz gás kor lá to zott sá ga i nak vizs gá la ta a ge rinc func ti ók mi nõ sí -
té sé nél nyújt hat se gít sé get.

A ge rinc tö ré sek kö zel 10%-ában sé rül a ge rinc ve lõ is, va la mint az ideg fo nat. A mi nõ sí té sek nél nem csak a ge rinc sé rü -
lés re, ha nem an nak kö vet kez mé nyes ál la po tá ra is oda kell fi gyel ni. Ilyen postt ra u más ká ro so dá sok: az im mo bi li za ti ós
synd ro ma; postt ra u más ref lex dyst rop hia (Su deck at rop hia); tar sa lis alag út synd ro ma stb.

A ge rinc sé rü lé sek utá ni meg fe le lõ mi nõ sí té sek a sé rü lé sek mi lyen sé gé tõl, jel le gé tõl füg gõ en a kli ni kai gyó gyu lást
 követõ ál la pot ban, tü net- és pa nasz men tes ség, jó funk ció ese tén hoz ha tók, mi ni mum 2 év el tel té vel. A fog lal ko -
zás-egész ség ügyi or vo si ál ta lá nos szem lé let sze rint kell mi nõ sí te ni a sé rü lé sek utá ni ál la po to kat. Így en nek meg fele lõen
„EB” alap ján al kal mas vagy al kal mat lan mi nõ sí tés hoz ha tó a kü lön bö zõ ka te gó ri ák ban. Ren de zõ elv le het, hogy ha
a vizs gált sze mély a sa ját szak má já nak gya kor lá sá ra a pol gá ri élet ben meg fe lelt, ilyen jel le gû mun ka kör, be osz tás el lá tá -
sá ra al kal mas le het, vi szont más jel le gû – hi va tá sos ál lo mánnyal járó – mun ka kör re, be osz tás ra „E”.

Ge rinc sé rü lés a ge rinc ve lõ vagy ideg fo nat sé rü lé se ese tén: a mi nõ sí tés min den ka te gó ri á ban „E”.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

135 Polyt ra u ma
T00-T07

E E E E

135 Több test táj ra ter je dõ sé rü lé sek, leg gya ko ribb a ko po nya + mell kas; a ko po nya + vég tag; igen sú lyos nak ítél he tõ
a mell kas + hasi és még eh hez tár su ló más jel le gû sé rü lés.

Az összes zá ró je len tés, vizs gá la ti, re ha bi li tá ci ó val kap cso la tos le le tek szük sé ge sek.
Polyt ra u má ról ak kor van szó, ha leg alább egy test üreg sú lyos sé rü lé sé hez más sé rü lé sek is tár sul nak, ame lyek együt -

tes ked ve zõt len ha tá sá nak el há rí tá sá ra csak az azon nal meg kez dett és szak sze rû ke ze lés nyújt re ményt. Ha há rom nál
több a sé rült test üreg, il let ve a sú lyos vég tag sé rü lé sek szá ma, a gyó gyu lás esé lye me re de ken esik. Igen lé nye ges a
 shockos ál la pot mér té ke, a vi tá lis funk ci ók he veny za va ra i nak ala ku lá sa, a tu dat lan ál la pot tar tós sá ga.

A mi nõ sí tés min den kor, min den ka te gó ri á ban „E”.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

136 A fel sõ vég tag sé rü lé sé nek vég le ges utó kö vet kez -
mé nye
S40-S49, S50-S59, S60-S69

136/1 Funk ció ká ro so dás nél kül A A A A

136/2 Eny he, kö ze pes és sú lyos funk ció ká ro so dás sal E E E E

136 Kulcs csont, la poc ka, fel kar csont, orr csont, sing csont, kéz tõ cson tok, kéz kö zép cson tok, a kéz ujj per cé nek tö ré se.
Váll, kö nyök, csuk ló és kéz ujj fi cam. Váll, fel kar, kö nyök, al kar, csuk ló és kéz rán du lá sa és hú zó dá sa. Váll, fel kar,
 könyök, al kar, csuk ló, kéz, kéz uj jak nyílt sebe. A fel sõ vég tag ere i nek sé rü lé se. A fel sõ vég ta gok tö ré sé nek, nyílt se bé -
nek, ide gei sé rü lé sé nek ké sõi ha tá sai. Váll, fel kar, kö nyök, al kar, csuk ló, kéz, uj jak fe lü le tes sé rü lé se. A fel sõ vég tag
 zúzódása. A fel sõ vég tag össze nyo ma tá sa. A váll öv és a fel sõ vég tag ide ge i nek sé rü lé se.
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A mi nõ sí tés hez szük sé ges az egész ség ügyi do ku men tá ció, amely ben az anam ne sis és az ed di gi ke ze lé sek rész le tes
 leírása sze re pel. Szük sé ges az érin tett rész kli ni kai és func ti ó vizs gá la ta; az ép ol dal lal össze ha son lí tó hossz mé rés és az
egyes ízü le tek moz gá sa i nak vizs gá la ta; a pe rip hé ri ás ke rin gés (os cil lo met ria, Dopp ler), ér zés és mo to ros te vé keny ség
rész le tes vizs gá la ta; két irá nyú rtg.-fel vé tel ké szí té se; ki vé te le sen össze ha son lí tó két irá nyú vizs gá lat pl. Sudeck-atro -
phiánál; kéz tõ sé rü lé sé nél négy irá nyú tí pu sos fel vé tel ké szí té se. Az elõ zõ vizs gá la ti ered mé nye ket szük sé ges be kér ni, és
figye lembe ven ni. Amennyi ben az ac ro mi oc la vi cu la ris ízü let sé rült, és a meg fe le lõ rtg.-vizs gá lat nem tör tént meg, úgy
az ízü let in sta bi li tá sá nak meg ha tá ro zá sá hoz össze ha son lí tó ter he lé ses fel vé tel ké szí té se szük sé ges. Eh hez álló hely ze tû
sé rült nél mind két fel sõ vég ta got 10-10 kg-mal ter hel jük meg a fel vé tel ké szí té sé hez. Ugyan ezen fel vé tel al kal maz ha tó
ha bi tu a lis váll fi cam vizs gá la tá hoz is (mi nõ sí té se 101 kód szám alatt tör té nik). Me rev nek te kint he tõ a nagy ízü let ak kor,
ha az alap moz gá sok 70%-nál ki seb bek.

Az ízü le tek moz gás kor lá to zott sá ga i nak vizs gá la ta a ge rinc-, az alsó és fel sõ vég ta gi func ti ók minõsí tésénél nyújt hat
se gít sé get.

136/1 A fel sõ vég tag olyan eny he sé rü lé sei, ame lyek kór tör té ne té bõl, vizs gá la ti le le te i bõl, vizs gá la tá ból meg ál la pít -
ha tó, hogy func ti o ná lis és esz té ti kai szem pont ból je len tõs ká ro so dás nem tör tént; ha 4 cm-nél ki sebb a rö vi dü lés, a kli ni -
kai gyó gyu lás tól szá mí tott 1 év után, tü net- és pa nasz men tes ség, jó func tió ese tén „A” mi nõ sí tés hoz ha tó min den ka te gó -
ri á ban.

136/2 Mér sé kelt (eny he) mû kö dé si za va ro kat az aláb bi ak sze rint kell meg ha tá roz ni (ezek ben az ese tek ben már a
 minõsítés az I, II ka te gó ri ák ban „E”, a III, IV ka te gó ri ák ban a jobb- vagy bal ke zes ség tõl füg gõ en „EB” alap ján al kal mas
vagy al kal mat lan):

– Váll ízü let: mind a nyíl irá nyú, mind a hom lok irá nyú sík ban a ne ut rá lis vo nal tól szá mí tott 110°-ig ter je dõ moz gás.
Emel lett el fo gad ha tó a kö nyök ízü let eny he moz gás kor lá to zott sá ga.

– Kö nyök ízü let: a ne ut rá lis vo nal tól szá mí tott 30–90 °-ig ter je dõ moz gás, az al kar su pi na tio és -pro na tio cse kély kor -
lá to zá sá val, ame lyet kom pen zál nak a váll ízü let meg fe le lõ moz gá sai, a kéz nor má lis fo gó kész sé ge mel lett.

A meg adott ér té kek tõl szá mí tott szû kebb moz gás tar to má nyok je len tõs, a na gyob bak je len ték te len moz gás za var nak
mi nõ sül nek.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

137 Az alsó vég tag sé rü lé sé nek vég le ges utó kö vet kez -
mé nye
S70-S79, S80-S89, S90-S99

137/1 Funk ció ká ro so dás nél kül A A A A

137/2 Eny he, kö ze pes és sú lyos funk ció ká ro so dás sal E E E E

137 Comb nyak, comb csont, térd ka lács, boka, láb tõ, láb kö zép csont, láb ujj perc tö ré se. Csí põ-, térd-, bo ka-, láb fi cam.
Csí põ, comb, térd, al szár, boka rán du lá sa, hú zó dá sa, nyílt sebe. Az alsó vég tag ere i nek, ide ge i nek sé rü lé se. Az alsó vég -
tag zú zó dá sa, össze nyo ma tá sa, tö ré sé nek ké sõi ha tá sa, fe lü le tes sé rü lé se. Több szö rös sé rü lés sel tár sult egyéb alsó vég ta -
gi sé rü lé sek.

A mi nõ sí tés hez szük sé ges az egész ség ügyi do ku men tá ció, amely ben az anam ne sis és az ed di gi ke ze lé sek rész le tes
 leírása sze re pel. Szük sé ges az érin tett rész kli ni kai, és func ti ó vizs gá la ta; az ép ol dal lal össze ha son lí tó hossz mé rés és az
egyes ízü le tek moz gá sa i nak vizs gá la ta; a pe rip hé ri ás ke rin gés (os cil lo met ria, Dopp ler), ér zés és mo to ros te vé keny ség
rész le tes vizs gá la ta; két irá nyú rtg.-fel vé tel ké szí té se; a vég tag kör fo gat össze ha son lí tó mé ré se, a gyen gült izom cso por tok 
mû kö dé sé nek meg ha tá ro zá sa. Az érin tett ízü let rõl két irá nyú rtg.-fel vé telt, pa nasz ese tén az alat ta és fe let te levõ ízü let rõl
is rtg.-fel vé telt kell ké szí te ni. A térd sé rü lé sek nél a ki ve tí tett pa tel la fel vé tel, térd- és bo ka ízü le ti sé rü lés ese té ben tar tott
rtg.-vizs gá lat az eset le ges sza lag sé rü lés iga zo lá sá ra vagy ki zá rá sá ra. A térd ízü le ti sé rü lé sek nél: arth ros co pi ás, il let ve
arth rog rap hi ás vizs gá la ti le le tek.

Me rev nek te kint he tõ a nagy ízü let ak kor, ha az alap moz gá sok 70%-nál ki seb bek.
Az ízü le tek moz gás kor lá to zott sá ga i nak vizs gá la ta a ge rinc-, az alsó és fel sõ vég ta gi func ti ók minõsí tésénél nyújt hat

se gít sé get.
137/1 Az alsó vég tag olyan eny he sé rü lé sei, ame lyek kór tör té ne té bõl, vizs gá la ti le le te i bõl, vizs gá la tá ból meg ál la pít -

ha tó, hogy func ti o ná lis és esz té ti kai szem pont ból je len tõs ká ro so dás nem tör tént. A kli ni kai gyó gyu lás tól szá mí tott 1 év
után tü net- és pa nasz men tes ség, jó func tió ese tén „A” mi nõ sí tés hoz ha tó min den ka te gó ri á ban.

137/2 Mér sé kelt (eny he) mû kö dé si za va ro kat az aláb bi ak sze rint kell meg ha tá roz ni (ezek ben az ese tek ben a minõ -
sítés az I, II ka te gó ri ák ban „E”, a IV ka te gó ri ák ban „EB” alap ján al kal mas vagy al kal mat lan).

– Csí põ ízü let: a ne ut ra lis vo nal tól szá mí tott 20–110°-ig ter je dõ moz gás, amennyi ben a töb bi ízü let mû kö dé se za var -
ta lan.

– Térd ízü let: a ne ut rá lis vo nal tól szá mí tott 10–110°-ig ter je dõ fáj da lom men tes moz gás.
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– Bo ka ízü let: a láb fej 10°-os dor sal fle xi ó ja és a 20°-os plan tar flexi ó ja, ép funk ci ó jú térd ízü let mel lett.
A meg adott ér té kek tõl szû kebb moz gás tar to má nyok je len tõs, a na gyob bak je len ték te len moz gás za var nak mi nõ sül nek.
„E” mi nõ sí tést kell hoz ni min den ka te gó ri á ban, ha va la mely alsó vég ta gon 4 cm-nél ki sebb (il let ve na gyobb) a rö vi dü -

lés, a láb be fe lé gör bü lé se ese tén 15 cm-nél ki sebb a bel sõ térd-, il let ve ki fe lé gör bü lé se ese tén 15 cm-nél ki sebb a bel sõ
boka tá vol ság.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

138 A kéz uj jak tra u más vagy mû té ti cson ko lá sa
S68

E E E E

138 A hü velyk ujj és egyéb kéz ujj tel jes vagy rész le ges tra u más vagy mû té ti cson ko lá sa, me rev sé ge, fogásképtelen -
sége ideg rend sze ri tü ne tek nél kül. A ké zen ujj hi ány nak kell szá mí ta ni a hü velyk ujj nál a kö röm perc, más uj jak nál két ízü -
let hi á nyát.

Szük sé ges az anam ne sis, az ed di gi ke ze lé sek is me re te. A pe rip he ri ás ke rin gés, ér zés és mo to ros te vé keny ség, a cson -
ko lás ma gas sá gá nak és a ma ra dék uj jak, il let ve az egész kéz rész le tes func ti o ná lis vizs gá la ta. A sé rü lé sek sa já tos sá ga i nál 
figye lembe kell ven ni a sé rült nek a jobb-, il let ve bal ke zes sé gét.

A cson ko lás mi lyen sé ge mel lett fon tos, hogy me lyik ké zen (do mi náns ol dal, jobb ke zes, bal ke zes) me lyik uj jak érin -
tet tek, az érin tett ujj, uj jak hány ujj per ce hi ány zik, mi ma radt vissza az ere de ti funk ci ó ból. Eze ket a kér dé se ket kell vizs -
gál ni, a mi nõ sí tés nél alap ve tõ en az ököl kép zé si és fo gá si ké pes sé get kell figye lembe ven ni. „EB” mi nõ sí tés alap ján
 alkalmas le het az a sze mély, aki nek a do mi náns ol dal lal el len té tes ol da lú kéz V. vagy IV. ujj kö röm per ce vagy eset leg az
V. ujj I. és II. ujj per ce hi ány zik.

A IV. ka te gó ri á ban a sa ját szak má já ban vagy ki fe je zet ten csak iro dai be osz tás ban, mun ka kör ben dol go zó al kal mas sá -
gát „EB” mi nõ sí tés alap ján kell el bí rál ni, ha a mun ka kör el lá tá sá hoz a kéz, il let ve az uj jak funk ci o ná li san al kal ma sak. A
kéz, ujj-ízü le tek moz gás kor lá to zott sá ga i nak vizs gá la ta a ke zek, az uj jak func ti ó i nak mi nõ sí té sé nél nyújt hat se gít sé get.

A Táb lá zat alap ján kell a mi nõ sí tést meg hoz ni, amennyi ben
1. bal ké zen két ujj hi á nya,
2. jobb ké zen mu ta tó ujj hi á nya, vagy a mu ta tó ujj kö röm perc hi á nya, vagy a mu ta tó ujj má so dik ujj perc hi á nya,
3. a kö röm per cek hi á nya bár mely ké zen ket tõ vagy több uj jon (ha a kéz mû kö dé sét aka dá lyoz za),
4. hü velyk ujj hi á nya bár me lyik ké zen,
5. jobb ké zen a II. és III. uj jak hi á nya,
6. há rom vagy több ujj hi á nya egy ké zen, mu ta tó ujj és hü velyk ujj hi á nya jobb ké zen, vagy négy ujjé mind két ké zen

ész lel he tõ. (A jobb- vagy bal ke zes ség tõl füg gõ en.)

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

139 A kar és kéz tra u más vagy mû té ti cson ko lá sa
S58, S86.9

E E E E

139 A kar és kéz kö nyök nél, kö nyök alatt vagy fö lött tör té nõ egy ol da li (két ol da li) tra u más vagy mû té ti cson ko lá sa
szö võd ménnyel vagy szö võd mény em lí té se nél kül.

A mi nõ sí tés a Táb lá zat sze rint tör té nik.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

140 A láb uj jak tra u más vagy mû té ti cson ko lá sa
S98.1, S98.4

E E E E

140 Az egyik vagy mind két láb uj ja i nak rész le ges vagy tel jes tra u más vagy mû té ti cson ko lá sa.
Eset leg ort ho pa ed szak or vo si kon zí li um szük sé ges. A sé rü lé sek sa já tos sá ga i nál figye lembe kell ven ni a já rás func ti o -

ná lis és esz té ti kai fel té te le it.
1. Já rás za vart nem oko zó egy ujj hi á nya, de az le he tõ leg ne az öreg ujj le gyen, mert ak kor a já rás sta bi li tá sa nem meg -

fe le lõ.
2. Je len ték te len já rás za vart oko zó ujj hi ány.
3. A já rást vagy a láb be li vi se lést aka dá lyo zó ujj hi ány.
Az 1. eset ben min den ka te gó ri á ban „EB” mi nõ sí tés alap ján al kal mas le het, amennyi ben nem az öreg ujj hi ány zik;

ha igen, ak kor csak a IV. ka te gó ri á ba, il let ve ki fe je zet ten csak iro dai be osz tás ba, mun ka kör be le het „EB” alap ján al kal -
mas. A 2. eset ben a IV. ka te gó ri á ba, il let ve ki fe je zet ten csak iro dai be osz tás ba, mun ka kör be le het „EB” alap ján al kal -
mas, a töb bi ka te gó ri á ba „E” a mi nõ sí tés.
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Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

141 A láb és láb szár tra u más vagy mû té ti cson ko lá sa
S98

E E E E

141 A láb és a láb szár egy ol da li vagy két ol da li, rész le ges vagy tel jes, tra u más vagy mû té ti cson ko lá sa, szö võd -
ménnyel vagy szö võd mény nél kül. A mi nõ sí tés a Táb lá zat sze rint tör té nik.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

142 A köz pon ti ideg rend szer tra u más ká ro so dás után
vég le ge sen ki ala kult ál la po ta
S04, S06, S14, S24, S34

142/1 Pa nasz- és tü net men tes ség ese tén, funk ció ká ro so -
dás nél kül

EB EB A A

142/2 Pa nasz men tes, ma rad vány tü ne tek kel és funk ció ká -
ro so dás sal

E E E E

142 Com mo tio ce reb ri, con tu sio et la ce ra tio ce reb ri, sé rü lést kö ve tõ ha e ma to ma sub du ra le, ha e morr ha gia ce reb ri
(ext ra du ra lis, sub du ra lis, int ra me nin ge a lis, su ba rach no i da lis), a köz pon ti ideg rend szer sé rü lé se i nek ké sõi ha tá sai,
 gerincvelõ, ideg gyö kök vagy ge rinc ve lõi ideg fo na tok sé rü lé se.

142/1 2-3 hét alatt pa nasz men tes sé váló sé rül tek. Ideg rend sze ri vizs gá lat so rán kór jel zõ el té rés nincs. A kór is me fel -
té te le a né hány per ces esz mé let vesz tés té nye. A sub du rá lis ha e ma to mát ki vál tó tra u ma je len ték te len mér té kû is le het.
A cra ni o ce reb ra lis tra u mák gya ko ri ké sõi szö võd mé nye a postt ra u más epi lep sia. Töb bek kö zött ezért az „A” mi nõ sí tés
a tra u má tól el telt 1 év után ad ha tó. Am bu láns do ku men tá ció, il let ve kór há zi zá ró je len tés is me re te a com mo tio sú lyos sá -
gá nak meg íté lé sét, eset le ges ké sõi postt ra u más kór kép ki ala ku lá sá nak mér le ge lé sét te szi le he tõ vé.

142/2 Az agy ráz kó dás és a ge rinc ve lõ-sé rü lés 1 év után is fenn ál ló ve ge ta tív vagy psy chés utó kö vet kez mé nyei, il let -
ve gyö ki ma rad vány tü ne tei.

Ide tar toz nak az ideg rend sze ri kó ros tü ne tek kel járó agy zú zó dá sok és -ron cso ló dá sok, a ke mény agy bu rok fe let ti és
alat ti, va la mint ál lo má nyon be lü li vér zé sek, to váb bá a ke mény agy bu rok alat ti, tér szû kí tõ mé re tû kó ros agy fo lya dék gyü -
le mek a fer tõ zé ses szö võd mé nyek és tra u más ere de tû agy hár tya- és agy ve lõ gyul la dá sok, va la mint az agy tá lyo gok.
A vég le ges, rész le ges és tel jes tra u más ge rinc ve lõi ká ro so dá sok (tel jes ge rinc ve lõi ha ránt la e sio, elül sõ ge rinc ve lõi synd -
ro ma, hát só kö teg synd ro ma, Brown-Se qu ard synd ro ma, kü lön bö zõ mér té kû ge rinc ve lõi zú zó dá sok). A postt ra u más
 epilepsia, sze mé lyi ség za va rok, psy chés za va rok vagy en dok rin za va rok ese tén a mi nõ sí tés ideg gyó gyá sza ti és psy chi at -
ri ai, il let ve bel gyó gyá sza ti kód szá mok figye lembe véte lével tör té nik.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

143 A mell kas, a has üreg és a me den ce bel sõ sé rü lé sé -
nek és egyéb sé rü lé se i nek vég le ges utó kö vet kez -
mé nye
S25-S27, S35-S39

143/1 Fun kci ó ká ro so dás nél kül A A A A

143/2 Eny he, kö ze pes és sú lyos funk ció ká ro so dás sal E E E E

143/3 A kül sõ nemi szer vek sé rü lé se, tra u más vagy mû -
té ti cson ko lá sa
S30.2, S31.2–5, S38.2

E E E E

143 Ha e mot ho rax, pne u mot ho rax, szív- és tü dõ sé rü lés, a gyo mor-, bél trak tus sé rü lé se, máj sé rü lés, lép sé rü lés, ve se -
sé rü lés, a me den cei szer vek sé rü lé se, egyéb has üre gi szer vek sé rü lé se (epe hó lyag, epe ve ze ték, has hár tya, mel lék ve se).
Egyéb bel sõ szer vek sé rü lé se. A kül sõ ne mi szer vek – scro tum, tes tis, pe nis, vul va, va gi na – sé rü lé sei.

Az összes zá ró je len tés, vizs gá la ti, re ha bi li tá ci ó val kap cso la tos le le tek szük sé ge sek.
A mell kas sta ti ká ját meg bon tó vagy tü dõt is érin tõ sé rü lés nél a rtg. vizs gá lat mel lett lég zés func ti ós vizs gá la tok is

szük sé ge sek. A szerv ült vé röm leny okoz ta cal lus nál sú lyos mû kö dés za var nak te kint jük a bron chos pi ro met ri ás ér ték nek
az egész sé ges ol dal lal szem be ni 50%-nál na gyobb be szû kü lé sét. Szív-con tu sio ese tén vagy mell ka si con tu sió so rán ter -
he lé ses EKG-vizs gá lat és en nek kar di o ló gus szak or vos ál tal tör té nõ ér té ke lé se szük sé ges. A kór ké pek nek meg fe le lõ
 laboratóriumi vizs gá la ti, szük ség ese tén ki egé szí tõ kont rasz tos rtg. vizs gá la ti, an gi og rap hi ai, echog rap hi ai le le tek, ered -
mé nyek, meg fe le lõ szak or vo si kon zí li u mok szük sé ge sek a mi nõ sí té sek hez.
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143/1 A mell kas, a has üreg és a me den ce szer ve i nek eny he sé rü lé sei, ame lyek kór tör té ne té bõl, vizs gá la ti le le te i bõl,
vizs gá la tá ból meg ál la pít ha tó, hogy func ti o ná lis és esz té ti kai szem pont ból je len tõs ká ro so dás nem tör tént. A kli ni kai
gyó gyu lás tól szá mí tott 1 év után tü net- és pa nasz men tes ség, jó func tió ese tén „A” mi nõ sí tés hoz ha tó min den ka te gó ri á -
ban.

143/2 Mér sé kelt (eny he) mû kö dé si za va ro kat az aláb bi ak sze rint kell meg ha tá roz ni (ezek ben az ese tek ben a mi nõ sí -
tés az I, II, III ka te gó ri ák ban „E”, a IV ka te gó ri ák ban „EB” alap ján al kal mas vagy al kal mat lan).

143/3 Eny he sé rü lé sek ese tén (ide ért ve az egyik tes tis el vesz té sét), ame lyek kór tör té ne té bõl, vizs gá la ti le le te i bõl,
vizs gá la tá ból meg ál la pít ha tó, hogy func ti o ná lis és esz té ti kai szem pont ból je len tõs ká ro so dás nem tör tént, a kli ni kai gyó -
gyu lás tól szá mí tott 1 év után tü net- és pa nasz men tes ség, jó funk ció ese tén „A” mi nõ sí tés hoz ha tó min den kategó riában.

Min den ka te gó ri á ban „E” mi nõ sí tést kell hoz ni, ha a kül sõ ne mi szer vek kö ze pes és sú lyos sé rü lést szen ved tek, funk -
ció ká ro so dás sal és anél kül, mind két tes tis el vesz té se, va la mint a pe nis rész le ges vagy tel jes cson ko lá sa szö võd ménnyel
járó vagy szö võd mény nél kü li ese te i ben.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

144 Égé sek
T20-T35

EB EB EB EB

144 Kü lön bö zõ meg je lölt lo ca li zá ci ó jú égé sek, a bel sõ szer vek égé se, a meg égett test fe lü let ki ter je dé se sze rint osz tá -
lyo zott égé sek, va la mint a fa gyá sok kö vet kez mé nye i vel kap cso la tos mi nõ sí té si in for má ci ók.

Az összes zá ró je len tés, vizs gá la ti, re ha bi li tá ci ó val kap cso la tos le le tek is me re te szük sé ges.
Az aláb bi ak en nél a kód szám nál el sõ sor ban nem az égé si sé rü lé sek kö vet kez té ben ki ala kult ál la po tok, he ge se dé sek,

cont rac tu rák mi nõ sí té sé vel fog lal koz nak, ha nem az égé si sé rü lé sek utó kö vet kez mé nye ként ki ala ku ló kór el vál to zá sok
mi nõ sí té sé hez ad nak in for ma tív tá jé koz ta tást.

A ré geb bi sé rü lé sek nél a vizs gá la tok a func ti o ná lis ká ro so dás mér té ké nek el dön té sé re (moz gás kor lá to zott ság ízü le ti
ere de té nek ki mu ta tá sa stb.) irá nyul nak.

Az égé si sé rü lés kö vet kez mé nyei el sõ sor ban a he ge se dé sek. A je len le gi is me re te ink sze rint a sé rü lés tõl szá mí tott 1 év
alatt nye rik el vég le ges ál la po tu kat. Te hát a mi nõ sí té sek a kli ni kai gyó gyu lás tól szá mí tott 1 év el tel te után jö het nek szá -
mí tás ba. (Gyógy tar tam 1 év + 1 év, te hát 2 év után ad ha tó mi nõ sí tés szö võd mény men tes, re const ruk ci ós, plasz ti kai mû -
té tet nem igény lõ ese tek ben.) A 2 év nél ré geb bi égé si sé rü lé sek kö vet kez mé nyes ál la po ta it más kód szá mok vo nat ko zó
ré sze i nél kell mi nõ sí te ni (pl. sé rü lé sek kö vet kez mé nyei, cson ko lás, tar tós he gek stb.).

A mi nõ sí té sek nél meg ha tá ro zó, hogy az égé si sé rü lés kö vet kez mé nye ként ki ala kult kór el vál to zás (bõr pig men tá ció,
he ge se dés, zsu go ro dás, va la mint az el vég zett plasz ti kai mû tét) ki ter je dé sé tõl, nagy sá gá tól füg get le nül tü net- és pa nasz -
men tes-e, va la mint a szer vek funk ci ó ját be fo lyá sol ja-e, moz gás kor lá to zott sá got okoz-e, egyen ru ha, fel sze re lés vi se lé sét
kont ra in di kál ja-e (olyan test fe lü le ten he lyez ke dik-e el az el vál to zás, ahol ál lan dó és fo ko zott súr ló dás, dör zsö lés, nyo -
más ér he ti), egyéb me cha ni kai és ve gyi be ha tás nak ki van-e téve, esz té ti kai el len ja val la tai van nak-e. Égé si sé rü lé sek nél
nem csak a bõr sé rül het, ha nem a lég zõ rend szer is, az ez zel kap cso la tos utó kö vet kez mé nye ket a meg fe le lõ kód szá mok
sze rint kell mi nõ sí te ni.

A mi nõ sí tés ál ta lá ban „EB” el bí rá lás alap ján tör tén het.
Elekt ro mos áram ütés utá ni egész sé gi al kal mas sá gi mi nõ sí té sek nél – kór há zi zá ró je len tés is me re té ben – az áram ütés

kö vet kez mé nyes ál la po ta i ra kell fi gye lem mel len ni, és az érin tett szerv, szerv rend sze rek kór el vál to zá sai is me re té ben
kell a mi nõ sí tést meg hoz ni (car di a lis, ne u ro ló gi ai, psy chi at ri ai).

Hi deg ár tal mak is je lent het nek mi nõ sí té si prob lé má kat (hi deg-ur ti ca ria, Ra y na ud-je len ség, per nio). Egyes kór el vál to -
zá sok mi nõ sí té se a meg fe le lõ kód szám alatt tör té nik.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

145 Su gár zás okoz ta ár tal mak
T66

E E E E

145 Su gár be teg ség, a su gár zás ké sõi ha tá sa.
A ka pott su gár dó sis mér té ké nek, vér kép vizs gá la ti le le te i nek, su gár ár ta lom nak (rönt gen-, ra dio ak tív su gár zás) ki tett

sze mé lyek kór há zi ki vizs gá lá si, ke ze lé si ered mé nye i nek is me re te szük sé ges. Az al kal mas ság el bí rá lá sa kor nem csak
a vér ké pet kell ala pul ven ni, ha nem az ideg rend szer, to váb bá az egyéb szer vek és szerv rend sze rek el vál to zá sa it is
(gastro- intestinalis synd ro ma, ne u ro-psy chi at ri ai synd ro ma, ha e ma to lo gi ai synd ro ma). A bõr su gár to le ran ti á ját meg ha -
la dó su gár dó sis okoz ta ir re ver si bi lis sé rü lé sek (der ma ti tis, at rop hia és he ge se dés), a még sú lyo sabb sé rü lés okoz ta ne he -
zen gyó gyu ló fe ké lyek is me re té ben kell a mi nõ sí tést meg hoz ni. Az egész test-be su gár zás sé rült je he veny su gár ár ta lom
után a chro ni kus su gár ár ta lom, majd a su gár be teg ség ké sõi ha tá sa i nak lesz ki té ve, és ezek, amit figye lembe kell ven ni.
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Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

146 Transp lan ta tio vagy egyéb mó don pó tolt szerv
vagy szö vet ese tei
T82-T86

E E E E

146 A ho mo lóg (em ber i) vagy he te ro lóg (ál la ti) transp lan ta tió szer vi ál la po tát, to váb bá a mes ter sé ges és me cha ni kus
esz kö zök kel, va la mint prot he sis sel pó tolt szer vi ál la po tot fog lal ja ma gá ba.

A transp lan tált szerv func ti o za va ra mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ra irá nyu ló vizs gá la tok szük sé ge sek.
A transp lan ta tio utá ni im mun vá lasz erõs sé ge, he ves sé ge és a pó tolt szerv func ti o za va rá nak mér té ke ha tá roz za meg az

al kal mas sá got (pl. si ke res sza ru hár tya-, csont- vagy más szö vet-transp lan ta tió). A kli ni kai gyó gyu lás után 2 év tel jes
 tünet- és pa nasz men tes ség, jó funk ció ese tén a IV ka te gó ri á ban csak a sa ját szak má já ban „EB” alap ján le het al kal mas
mi nõ sí tést is hoz ni.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

147 Plasz ti kai se bé sze ti mû té tek elõt ti és utá ni ál la pot
T88

EB EB EB EB

147 Se bé sze ti mû té ti át ül te tés, imp lan tá tum ként ter mé sze tes vagy mes ter sé ges szö ve tek hasz ná la tá val. Nem az
egész sé gi ál la pot hely re ál lí tá sát cél zó koz me ti kai mû té tek. A plasz ti kai se bé szet igény be vé te lét is ma gá ba fog la ló utó -
kezelés.

Az anam ne sis és a fi zi ká lis vizs gá lat ered mé nye i nek, mû té ti le írás nak is me re te szük sé ges.
Vég le ge sen ki ala kult ál la po tok el fo gad ha tó kül sõ vel, eny he ma ra dan dó el vál to zás sal; az arc mû té tek utá ni ál la po tok,

ha a ke let ke zett he ge se dés az egyen ru ha vi se lé sé vel nem össze egyez tet he tet len, nem okoz be széd-, táp lál ko zá si za vart,
il let ve esz té ti kai prob lé má kat; a kü lön bö zõ test tá ja kon vég zett sza bad és le be nyes bõ rát ül te té sek utá ni ál la pot kis fo kú
ér zés za var ral, mér sé kelt mû kö dés za var ral, amennyi ben az egyen ru ha, a ha di ru há zat, a fel sze re lés vi se lé sét nem aka dá -
lyoz za (tör zsön, com bo kon, fel ka ron stb.): a kli ni kai gyó gyu lás tól szá mí tott 1 év után pa nasz men tes ség ese tén min den
ka te gó ri á ban „EB” el bí rá lás alap ján le het a mi nõ sí tést meg hoz ni.

Nem vég le ge sen ki ala kult ál la pot; ki ter jedt – mû tét utá ni – he ge se dé sek; vég le ge sen ki ala kult ál la pot, de el fo gad ha -
tat lan a kül sõ, sú lyos ma ra dan dó el vál to zás áll fenn; az arc erõ sen tor zí tó he ge se dé se, amely az egyen ru ha vi se lé sé vel
esz té ti ka i lag össze egyez tet he tet len, be széd- és táp lál ko zá si za var is fenn áll hat; bõ rát ül te té sek utá ni ál la po tok a láb fe jen,
láb szá ron, al ka ron, ké zen, az egyen ru ha, a ha di ru há zat, a fel sze re lés vi se lé sét ki zár va, il let ve ki fe ké lye se dést, ál la pot -
rom lást okoz va; nagy ki ter je dé sû mû té ti heg; nem ja vít ha tó he ge se dé sek: a mi nõ sí tés min den ka te gó ri á ban „E”.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

148 Mes ter sé ges test nyí lás ál la po ta
T98.3

E E E E

148 Tra che os to mia, gast ros to mia, ile os to mia, co los to mia, a gyo mor-bél rend szer egyéb mes ter sé ges nyí lá sa, cys tos -
to mia, a húgy szer vek egyéb mes ter sé ges nyí lá sa.

Mû té ti le írás szük sé ges.
Min den ka te gó ri á ban a mi nõ sí tés „E”.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

149 Sé rü lé sek, mér ge zé sek, to xi cus ár tal mak, kül sõ
okok és mû té tek nem vég le ges utó kö vet kez mé nyei
T90-T98

EB EB EB EB

149 Itt mi nõ sí ten dõk a sé rü lé sek, mér ge zé sek, to xi cus ár tal mak, kül sõ okok kö vet kez té ben ki ala kult el vál to zá sok és
mû té tek nem vég le ges utó kö vet kez mé nyei.

A mi nõ sí tés re csak a vég le ge sen ki ala kult ál la pot, il le tõ leg a tel jes gyó gyu lás után ke rül het sor. Nem mi nõ sít he tõ
a kór ház ban, be teg ál lo mány ban, adap tá ci ós sza bad sá gon lévõ sze mély. Szin tén „I” mi nõ sí tést kell adni a mû tét elõtt
 lévõk, be gip szelt vég ta gok, le me zes, csa va ros os te o syn he si sek ese tén (a mi nõ sí tés az utób bi eset ben a fém ki vé tel után
át épült csont szer ke zet jó funk ci ó ja ese tén le het sé ges).

Az egyes, fo lya mat ban levõ be teg sé gek kó ris mé zé se, il let ve a fo lya ma tok sú lyos sá gá nak meg íté lé se más-más vizs gá -
la to kat kí ván. En nek meg fele lõen szak or vo si kon zí li um szük sé ges. A hely re ál lí tó mû tét (szö vet át ül te tés) ese tén szük sé -
ges is mer ni az eset le ge sen vár ha tó moz gás szer vi mû kö dés csök ke nést (ér zés csök ke nést), amely a be osz tás el lá tá sát,
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a mun ka vég zést gá tol ja, eset leg bal eset ve szélyt is rejt ma gá ban. Csont tö rés ese tén az ere de ti rtg. film, va la mint le írá sá -
nak, a vár ha tó gyógy tar tam nak és a func ti o ná lis hely re ál lí tás vár ha tó prog no si sá nak is me re te szük sé ges.

A tö ré sek, fi ca mok gyó gyu lá sa és a ma rad vány tü ne tek vég le ges ki ala ku lá sa ál ta lá ban 1 év alatt kö vet ke zik be. Fis su -
rák, el moz du lás nél kü li egy sze rû tö ré sek ál ta lá ban 6 hó nap után gyó gyult nak te kint he tõk. Szö võd mé nyes tö ré sek és
 ficamok vég le ges ál la po tu kat 2 év után ér he tik el.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

150–158 Egyéb, más be teg ség cso por tok ba osz tá lyo zott be -
teg sé gek, fo gya té kos sá gok, el vál to zá sok

150 A nor má lis élet ta ni fej lõ dés el ma ra dá sa
R62.8

E EB EB EB

150 E kód szám alap ján mi nõ sít jük a nor má lis élet ta ni fej lõ dés tõl el té rõ ál la po to kat (pl. az ala csony vagy ext rém test -
ma gas ság, szem be öt lõ al ka ti el vál to zá sok).

Egész ség ügyi do ku men tá ció is me re te szük sé ges ar ról, hogy eset le ges ki vizs gá lás tör tént-e már ko ráb ban, hogy a vizs -
gált sze mély az élet kor nak meg fe le lõ nor má lis élet ta ni fej lõ dés ér té ke i nek meg fe lel-e, és az el ma ra dás nak nin cse nek-e
or ga ni kus okai. Test súly, test ma gas ság, ter he lé ses EKG, két irá nyú mell kas rtg.-fel vé tel, vi tál ka pa ci tás mé ré se szük sé -
ges.

A nor má lis élet ta ni fej lõ dés mér té ké nek a kor hoz és a nem hez tar to zó test ará nyok át la gos ér té ke it kell el fo gad ni. Az
át lag tól való el té rés nem je len t ugyan kó ros ál la po tot, de a fel ál lí tott kö ve tel mé nyek nek e vo nat ko zás ban nem fe le l meg.

Test al ka ton az em ber mor fo ló gi ai al ka tát ért jük, amely a ge ne ti kus adott sá gok ér vény re ju tá sa (ma ni fesz tá ló dá sa)
nyo mán és a kör nye ze ti ha tá sok hoz tör té nõ al kal maz ko dás (adap tá ci ós) fo lya ma tok ered mé nye kép pen ala kul ki.

A test al ka ton be lül a test ma gas ság és a test súly ha tá roz za meg az egyes sze mé lyek test ará nyos, fi zi kai, esz té ti kai
 milyenségét.

Szük sé ges nek tart juk, hogy a mi ni mum ként elõ írt test ma gas sá gi szint ek kö ve tel mény ként sze re pel je nek. Ez al kal -
mas sá gi vizs gá lat ra meg je lent 1000 sze mély (700 fér fi és 300 nõ) test ma gas sá gi ada ta i nak fel dol go zá sá val ke rült meg -
ha tá ro zás ra.

A szá mí tá sok alap ján a fér fi ak át la ga 174 cm; a nõk át la ga 165 cm volt. Ezek az ada tok kö zel egyez nek az ELTE
 Embertani Tan szék 1986-ban kö zölt ada ta i val (18 éves fér fi 175 cm; 18 éves nõ 162 cm).

Hi á ba ren del ke zik va la ki meg fe le lõ fi zi kai erõ vel és fo gó tech ni ká val, erõ fö lényt ál ta lá ban csak a ha son ló test ma gas -
sá gú vagy ala cso nyabb sze méllyel szem ben tud sze rez ni.

A test ma gas ság esz té ti ka i lag is te kin télyt köl csö nöz az egyen ru ha vi se lõ jé nek. Ezért az egész sé gi al kal mas sá gi vizs -
gá la tok nál fér fi ak ese té ben 168 cm és e fe let ti; nõk ese té ben 162 cm és e fe let ti test ma gas ság a meg kö ve telt. Ezen ér té kek 
alatt az I. ka te gó ri á ban csak „E” mi nõ sí tés hoz ha tó.

Le het sé ge sek olyan szak mai te rü le tek, ahol spe ci á lis fel ada to kat kell el lát ni, és a test ma gas ság meg ha tá ro zó le het.
 Ennek ér de ké ben az em lí tett ér té kek tõl po zi tív és ne ga tív irány ban el té rés le het sé ges.

A test súly ér té ke i nek meg íté lé sé nél már nem ilyen egy ér tel mû az ál lás pont. E te kin tet ben figye lembe kell ven ni a BMI 
ér té ket is. Egy „ki dol go zott” izom zat tal, „ne héz” cson to zat tal ren del ke zõ sze mély BMI ér té kei az el hí zás mér té két
 mutatják. Ezek ben az ese tek ben BMI ér ték mel lett meg kell je gyez ni: „erõ tel jes izom zat” stb. Kel lõ test ma gas ság gal ren -
del ke zõ sze mély ast he ni ás al ka ta is jobb be nyo mást kelt, mint az át lag ként meg ne ve zett test ma gas sá gi ér té kek alat ti ak
ese té ben.

Kó ros nak te kint he tõ ext rém so vány ság ese té ben az „E” mi nõ sí tés vég le ges is le het.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

151 Ön gyil kos sá gi kí sér let
X60-X84

E E E E

151 Szán dé kos ön mér ge zés, ön sér tés.
Ön gyil kos sá gi szán dék és kí sér let, füg get le nül az el kö ve tés esz kö zé tõl és mód já tól. Min den ka te gó ri á ban a mi nõ sí tés

a Táb lá zat sze rint.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

152 Chro mo so ma-rend el le nes sé gek és egyéb ve le szü -
le tett ano má li ák
Q90-Q99

E E E E

5496 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/90. szám



152 Ide igen kü lön bö zõ kli ni kai meg je le né si for má jú be teg sé gek tar toz hat nak: az ún. en zi mo pat hi ák, met ha e mog lo -
bi na e mia, porp hy ria, Wil son-be teg ség (he pa to len ti cu la ris de ge ne ra tio), mon go liz mus, Mar fan-synd ro ma, Kli ne fel -
ter-synd ro ma stb.

A ki fe je zett kli ni kai for mák rend sze rint olyan ano má li át okoz nak, amellyel a be teg – ha egy ál ta lán meg éri a fel nõtt -
kort – ka to ná nak sem al kal mas. Eny hébb kli ni kai for mák ese té ben (pl. hy per bi li ru bi na e mia) a mi nõ sí tés alap ját a fi zi kai
vagy szel lem i tel je sí tõ ké pes ség, egész ség ká ro so dás ra ve ze tõ el vál to zá sok, eset leg a rend el le nes ség gel együtt já ró psy -
chés ká ro so dás ké pez he ti (gyne co mas tia min tá já ra). Ha egy szerv el vál to zá sa ural ja a ké pet, en nek meg fe le lõ kód szám
alap ján is mi nõ sít he tõ (pl. szív fej lõ dé si rend el le nes sé gei a 045-ös, a szín lá tás za va rai a 036-os kód szám sze rint).

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

153 He veny fer tõ zõ be teg sé gek
A00-A99, B00-B99

EB EB EB EB

153 He veny fer tõ zés ese tén a mi nõ sí tést a be teg ség vi szony lag el hú zó dó jel le ge, il let ve a pa na szok vagy a func ti ó za -
var tar tós vol ta ha tá roz za meg.

A fenn ál ló meg be te ge dés is me re te mel lett „I” vagy „E” mi nõ sí tés hoz ha tó.
A be teg ség jel le gé tõl füg gõ en a kli ni kai gyó gyu lás után az „I” mi nõ sí tés meg vál toz tat ha tó ab ban az eset ben, ha a

 heveny fer tõ zés vég le ge sen meg gyó gyult, tü net- és pa nasz men tes, a meg be te ge dés olyan jel le gû volt, hogy nem vár ha tó
is mé telt ki úju lá sa, va la mint kó ros kö vet kez mé nyei nem let tek. Ab ban az eset ben, ami kor a he veny fer tõ zõ be teg ség jel -
le gét, kór le fo lyá sát is mer ve tel jes gyó gyu lás nem vár ha tó, ma rad vány el vál to zá sok ma rad nak vissza, a he veny fer tõ zés
chro ni kus le fo lyá sú vá vá lik: a mi nõ sí tés „E”.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

154 Idült fer tõ zõ be teg sé gek
A00-A99, B00-B99

E E EB EB

154 Itt mi nõ sí ten dõk a több mint 1 éve tar tó, sõt évek re vagy év ti ze dek re el hú zó dó fer tõ zõ be teg ség azon ese tei,
 amikor az idült fo lya mat (pl. dy sen te ria, ma la ria, sal mo nel lo sis chro ni kus, idült pa ra si tás meg be te ge dés, syp hi lis) nem
mi nõ sít he tõ az al kal mas sá gi Táb lá zat más kód szá mai sze rint. Itt mi nõ sül nek to váb bá a func ti o ká ro so dás mér té ké nek, az
is mert és vár ha tó prog resszi ó nak meg fele lõen az idült fer tõ zõ be teg ség okoz ta szö võd mé nyek és de fec tu sok.

A be teg ség jel le gé bõl, a kór le fo lyás ból adó dó an „I”, eset leg „A” mi nõ sí tés is hoz ha tó.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

155 Kór oko zó-ürí tõ és -hor do zó ál la po tok
Z22

E EB EB EB

155 Typhus ab do mi ná lis, pa ratyp hus, sal mo nel lo sis gas to en te ri ti ca, ba cil la ris dy sen te ria (Shi gel la cso port), amo e bás 
dy sen te ria (en ta mo e ba hys toly ti ca).

Mik ro bi o ló gi ai vizs gá la ti, do u de num-nedv mik ro bi o ló gi ai te nyész té si ered mé nyek szük sé ge sek.
A kór oko zó-ürí tõk, kór oko zó gaz dák mi nõ sí té se min den ka te gó ri á ban a Táb lá zat sze rint.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

156 Egyéb meg be te ge dé sek és el vál to zá sok, ame lyek a 
Táb lá zat ro va ta i ba nem so rol ha tók be

EB EB EB EB

156 Olyan egyéb meg be te ge dé se ket, kór el vál to zá so kat kell e kód szám sze rint mi nõ sí te ni, ame lyek a Táb lá zat egyéb
kód szá mai közé sem so rol ha tók.

A mi nõ sí té sek nél figye lembe kell ven ni a meg be te ge dés jel le gét, mi lyen sé gét, a mun ka vég zést be fo lyá so ló té nye zõ -
ket a fo lya mat vár ha tó prog resszi ó ját. Amennyi ben a kó ros el vál to zás össze egyez tet he tet len bár me lyik ka te gó ri á hoz tar -
to zó be osz tás sal „E” mi nõ sí tést kell hoz ni.

Itt ke rül nek mi nõ sí tés re azok a tü ne tek, kó ros kli ni kai és la bo ra tó ri u mi le le tek, el vál to zá sok, ame lyek a vizs gá la tok
 alkalmával gyak ran for dul nak elõ, és a Táb lá zat va la mely kód szá má hoz, be teg ség hez, be teg ség cso por tok hoz ugyan
 besorolhatók, de tel jes biz ton ság gal nem ál lít ha tó és bi zo nyít ha tó, hogy az ész lelt tü net, el vál to zás egy bi zo nyos or ga ni -
kus meg be te ge dés hez tar to zik, ezért az ah hoz való be so ro lás hely te len len ne. Amíg a je len ség – a tü net, el vál to zás – tisz -
tá zá sa nem tör té nik meg, „I” mi nõ sí tés hoz ha tó. Ja va sol ni kell az il le tõ sze mély nek, hogy sa ját ér de ké ben a kó ros nak
 minõsített el vál to zást há zi or vo sát fel ke res ve tisz táz za. Ha tisz tá zó dott, hogy az el vál to zás csak funk ci o ná lis vagy va la -
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mi lyen „vég ter mék”, és is mét lõ dé se nem va ló szí nû, „A” mi nõ sí tés ad ha tó. Ha or ga ni kus kór el vál to zás di ag nosz ti zá ló -
dik, a mi nõ sí tés „E”. Tisz tá zat lan ese tek ben, va la mint a tü ne tek, kó ros el vál to zá sok to váb bi fenn ál lá sa ese tén a mi nõ sí -
tés vég sõ meg ho za ta la kor a fo lya mat mi lyen sé ge, a ka te gó ri á kon be lül a be osz tás, mun ka kör jel le ge a meg ha tá ro zó.

Van nak olyan tü ne tek, el vál to zá sok, ame lyek nek az egy sze ri elõ for du lá sa ese tén is „E” mi nõ sí tés szük sé ges, nem vál -
lal ha tó fel az eset le ges is mé telt meg je le né sük, mert vég ze tes kö vet kez mé nyek kel jár hat. Ezek közé tar to zik a syn co pe,
col lap sus, szé dü lé keny ség.

A tel jes ség igé nye nél kül meg ne ve zünk olyan or ga ni kus kór el vál to zá so kat, ame lyek eset leg le het sé ge sek a meg je lölt
tü ne tek, il let ve el vál to zá sok mö gött. Ezért jog gal fel me rül az az igény, hogy a vizs gá lat kor ész lelt tü ne tek, el vál to zá sok
ese tén – a vég le ges mi nõ sí tés meg ho za ta la elõtt – tisz táz ni kell, hogy nincs-e or ga ni kus kór kép az em lí tett ese tek mö gött.

Kód szám Be teg sé gek és fo gya té kos sá gok meg ne ve zé se BNO I II III IV

Pszi chi kai kont ra in di ká ci ók, el len ja val la tok,
 kizáró té nye zõk meg ne ve zé se

157 Sze mé lyi ség be li tu laj don sá gok, ké pes ség be li
 hiányosságok és za va rok

157/1 Sze mé lyi ség be li tu laj don sá gok

157/1.1 Pa to ló gi ás sze mé lyi ség ké pek, sze mé lyi ség za va rok E E E E

157/1.2 De vi an ci á ra, kor rup ci ó ra uta ló sze mé lyi ség je gyek E E E E

157/1.3 Szo ron gás ra vagy túl zott ag resszi vi tás ra uta ló
 személyiségjegyek

E E E E

157/1.4 Ön kont roll hi á nya, za va ra E E E E

157/1.5 Pszi chés ter hel he tõ ség ala csony szint je E E E E

157/1.6 Al kal maz ko dá si kész ség ala csony szint je E E E E

157/1.7 Ala csony fokú szo ci a bi li tás, a szo ci a bi li tás za va ra E E E E

157/1.8 Pá lya mo ti vá ció hi á nya E E E E

157/2 Ké pes ség be li szint ek

157/2.1 Ké pes ség be li hi á nyos sá gok, za va rok E E E E

157/2.2 Men tá lis ké pes sé gek csök kent vol ta, za va ra E E E E

157/2.3 Fi gyel mi ké pes sé gek csök kent vol ta, za va ra E E E E

157/2.4 Szen zo mo to ros ké pes sé gek csök kent vol ta, za va ra EB EB EB EB

157/2.5 Kom mu ni ká ci ós kész sé gek hi á nya, za va ra E E E EB

157 Sze mé lyi ség be li tu laj don sá gok, ké pes ség be li hi á nyos sá gok és za va rok. Pszi cho ló gi ai vizs gá la tok alap ján kell
a fen ti e ket meg ál la pí ta ni, és a mi nõ sí té se ket a Táb lá zat ban meg adot tak alap ján meg hoz ni.

157/1 Sze mé lyi ség be li tu laj don sá gok: 1. A pat ho ló gi ás sze mé lyi ség ké pek hez és sze mé lyi ség za va rok hoz tar toz nak
mind azok a sze mé lyi ség je gyek és sze mé lyi ség tu laj don sá gok, ame lyek ha tás me cha niz mu suk nál fog va gá tol ják és kont -
ra in di kál ják az adott mun ka kör be való al kal mas sá got és be vá lást, ne ga tí van hat nak a mun ka vég zés ha té kony sá gá ra, és
elõ re ve tí tik az egyén pszi chés stá tu szá nak jö võ be ni rom lá sát. 2. A vizs gá lat so rán fel tárt sze mé lyi ségp rob lé mák csak a
tel jes sze mé lyi ség kép be ágyaz va ér tel mez he tõk. (Pél dá ul az ön kont roll ki mu ta tott do mi nan ci á ja ese tén ag resszi vi tás ra,
ala csony fokú szo ci abi li tás ra uta ló sze mé lyi ség je gyek nél a II, III és IV ka te gó ri á ban az „E” mi nõ sí tés „EB”-re vál toz hat; 
ugyan ez vo nat ko zik az I ka te gó ri á ban a de vi an cia kér dé sé ben.)

157/2 Ké pes ség be li szint ek: 1. A ké pes ség be li hi á nyos sá gok hoz, za va rok hoz tar to zik a mun ka kör ál tal kö ve tel mény -
ként tá masz tott mind azon ké pes sé gek, kész sé gek hi á nya vagy za va ra, ami gá tol ja a mun ka vég zés ha té kony sá gát, és így
az al kal mas sá got ki zá ró té nye zõ le het. 2. A ké pes ség be li al kal mas ság el bí rá lá sá nál figye lembe kell ven ni az adott ké pes -
ség fej leszt he tõ sé gé nek le he tõ sé gét, va la mint a kom pen zá lá si le he tõ sé ge ket is. En nek meg fele lõen men tá lis ké pes sé gek
ki mu ta tott ma gas szint je ese tén a fi gyel mi ké pes sé gek vagy a kom mu ni ká ci ós ké pes sé gek eset le ges „E” mi nõ sí té se
„EB”-re mó do sul hat.
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Ki egé szí tõ táb lá zat, amely – a BNO XVIII. Fõ cso port já ban ta lál ha tó és on nan ki emelt, leg gyak rab ban elõ for du ló
„ tünetek, va la mint kó ros kli ni kai és la bo ra tó ri u mi le le tek” – egyes meg ne ve zé se it tar tal maz za

Al kód szám
Tü ne tek, va la mint kó ros kli ni kai és la bo ra tó ri u mi le le tek

meg ne ve zé se R00-R99
I II III IV

R 00.0 Ta chy car dia EB EB EB EB

R00.0 Ta chy car di át okoz hat nak a szív kü lön bö zõ arr hyth mi ái (WPW), hy pert hy re o sis, car di tis, ana e mia stb.

R 01 Szív zö re jek és egyéb szív ere de tû hang je len sé gek EB EB EB EB

R01 Szív zö re jek és egyéb szív ere de tû hang je len sé gek ese tén le het sé ges, hogy funk ci o ná lis ere de tû szív zö re jek rõl
van szó, de na gyon sok eset ben or ga ni kus el vál to zás kó ris méz he tõ. Igen gya ko ri a szív bil len tyû pro lap sus. PKG, UH és
kar di o ló gi ai vizs gá la ti ered mény szük sé ges a vég sõ mi nõ sí tés meg ho za ta lá hoz.

R 03.0 Emel ke dett nek mért vér nyo más, a hy per to nia di ag -
nó zi sa nél kül

EB EB EB EB

R03.0 Emel ke dett nek mért vér nyo más, hy per to nia di ag nó sis nél kül. A hy per to nia be teg ség bi zo nyí tá sá ra kór há zi
vizs gá la tok szük sé ge sek, csak így le het ki zár ni vagy el fo gad ni a ma gas vér nyo más-be teg sé get. A ma gas vér nyo más
 minõsítésénél, ha több szö ri mé rés után is a meg en ge dett nél ma ga sabb ér té kek mu tat koz nak, az el bí rá lás nál figye lembe
kell ven ni az anam ne sis ben eset leg sze rep lõ ge ne ti kai té nye zõ ket. Amennyi ben az örök le tes le he tõ ség fenn áll (ma ter,
pa ter hy per to ni as: egyik vagy mind ket tõ), az al kal mas ság meg íté lé se „E”.

R 16 Máj meg na gyob bo dás EB EB EB EB

R16 Máj meg na gyob bo dás is sok min den re utal hat, rossz in du la tú fo lya mat tól kezd ve a máj to xi kus kór el vál to zá sá ig
(pl. al ko hol).

R 17 Sár ga ság EB EB EB EB

R17 Sár ga ság a máj meg be te ge dé sé nek, en zi mo pat hi á nak (hy per bi li ru bi na e mia), fer tõ zõ meg be te ge dé sek nek, ha e -
ma to ló gi ai kór ké pek nek kö vet kez mé nyes tü ne te le het.

R 21 Ki üté sek és egyéb nem spe ci fi kus bõr je len sé gek EB EB EB EB

R21 Bõr gyó gyá sza ti meg be te ge dé sek egész tár há za jár hat ki üté ses bõr el vál to zás sal, a leg ba ná li sabb tól az ag resszí -
vig. Sok bel gyó gyá sza ti meg be te ge dés nek tü ne ti meg nyil vá nu lá sai le het nek a kü lön bö zõ bõr el vál to zá sok. Ezek tisz tá -
zá sa csak ki vizs gá lás sal le het sé ges.

R 25.1 Tre mor EB EB EB EB

R25.1 A fi zi o ló gi ás tre mor tól kezd ve az al ko ho los ere de tûn ke resz tül, thy re o to xi co sis, va la mint ce re bel la ris be teg sé -
gek tü ne te le het.

R 31 Vér vi ze lés EB EB EB EB

R31 Vér vi ze lés oka ként az egy sze rû húgy csõ gyul la dás tól a tu mo rig min den le het sé ges.

R 42 Szé dü lé keny ség (ver ti go) E E E E

R42 A szé dü lés, ver ti go le het oto gén, to xi kus, psy cho gen, kör nye ze ti, sze mé sze ti, vér ke rin gé si, ha e ma to ló gi ai, da ga -
na tos ere de tû. Az il le tõ sa ját moz gá sá nak za va rát éli meg a tér ben (szub jek tív ver ti go), vagy a tár gyak mo zog nak kö rü -
löt te (ob jek tív ver ti go). A tü ne tet rend sze rint egyen súly za var is kí sé ri. Eb bõl is ki tû nik az el vál to zás je len tõ sé ge, ezért
szük sé ges a mi e lõb bi ki vizs gá lás, mert az ál la pot igen bal eset ve szé lyes. Eb ben az eset ben is a mi nõ sí tés „E”.
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R 47 Be széd za va rok E E E E

R47 Be széd za var ano má lia le het or ga ni kus, funk ci o ná lis és ezen be lül pszi chés. A mi nõ sí tés „E”.

R 51 Fej fá jás EB EB EB EB

R51 Fej fá jás is igen sok or ga ni kus kór kép kí sé rõ je, ke rin gé si rend sze ri, ne u ro gén, pszichés, tu mo ros el vál to zá sok
 kísérõ, jel zõ tü ne te le het.

R 55 Syn co pe és col lap sus E E E E

R55 A syn co pe hir te len rö vid ide ig tar tó esz mé let vesz tés. Szá mos car di o vas cu la ris és nem car di o vas cu la ris ok ered -
mé nyez het esz mé let vesz té ses ál la po tot. Epi lep szia dif fe ren ci ál di ag nosz ti ká já nál fi gye lem mel kell ven ni. Ref le xes, idi o -
pat hi as ort hos ta ti cus hy po ten sió, ver teb ro ba sil la ris ke rin gé si in suf fi ci en cia, pszi cho gén ere de tû le het. Sok egyéb más
kór el vál to zás is okoz hat ja. A mi nõ sí tés „E”.

R 59 Nyi rok cso mó-meg na gyob bo dás EB EB EB EB

R59 Nyi rok cso mó-meg na gyob bo dás ál ta lá ban min dig va la mi lyen zaj ló fo lya mat kö vet kez mé nye. Fel tét le nül ki vizs -
gá lást igé nyel.

R 73 Emel ke dett vér cu kor szint EB EB EB EB

R73 Emel ke dett vér cu kor szint, cu kor vi ze lés. Jól ki vizs gál ha tók és a vég le ges mi nõ sí té sek ezt köve tõen hoz ha tók.

R 74 Ab nor mis szé rum-en zim szin tek EB EB EB EB

R74 A szé rum-en zim szin tek az egyes szer vek ál la po tá ról ad nak fel vi lá go sí tást, így pl. a máj ál la po tát mu tat hat ják
a nor má lis, il let ve emel ke dett máj en zim-ér té kek (al ko hol). UH és is mé telt la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok szük sé ge sek.

R 80 Izo lált fe hér je vi ze lés EB EB EB EB

R80 A vese kó ros el vál to zá sá ról ad hat in for má ci ót. Ki vizs gá lás szük sé ges.

R 81 Cu kor vi ze lés EB EB EB EB

R81 Emel ke dett vér cu kor szint, cu kor vi ze lés. Jól ki vizs gál ha tók, és a vég le ges mi nõ sí té sek ezt köve tõen hoz ha tók.

R 82 A vi ze let egyéb kó ros le le tei EB EB EB EB

R82 Az üle dék vizs gá la ta utal hat ve se kö ves ség re, fer tõ zé sek re (he veny, idült el vál to zá sok). A vér ala kos ele mei
 közül fõ leg a vö rös vér tes tek üle dé ki meg je le né se – de má so ké is – uro ló gi ai ki vizs gá lást tesz szük sé ges sé.

R 91 A tüdõ di ag nosz ti kus kép al ko tó vizs gá la tá val ta lált 
kó ros le le tek

EB EB EB EB

R91 A tüdõ ke rek vagy más kó ros ár nyé kai to váb bi ki vizs gá lást tesz nek szük sé ges sé.
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Az 1. számú melléklet 1. függeléke

Az alkalmassági követelményekhez tartozó beosztási kategóriák meghatározása

Az al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek ka te gó ria be so ro lá sá nál hasz nált rö vi dí té sek:

VPOP = Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga
VPRP = Re gi o ná lis pa rancs nok ság(ok)
VPSZEKK = Vám- és Pénz ügy õr ség Szo ci á lis, Egész ség ügyi és Kul tu rá lis Köz pont ja
VPI = Vám- és Pénz ügy õri Is ko la
VPKBP = Vám- és Pénz ügy õr ség Köz pon ti Bûn ül dö zé si Pa rancs nok ság
VPKEP = Vám- és Pénz ügy õr ség Köz pon ti El len õr zé si Pa rancs nok ság
VPKJP = Vám- és Pénz ügy õr ség Köz pon ti Jár õr szol gá lat Pa rancs nok sá ga
FVH = Fõ vám hi va tol(ok)
VH = Vám hi va tal(ok)
NyH = Nyo mo zó hi va tal(ok)

I. ka te gó ria:
 

Ide tar toz nak az aláb bi mun ka kö rök be, be osz tá sok ba tar to zó sze mé lyek, akik köz te rü le ten, kül sõ hely szí nen vagy in -
téz mé nyek ben köz vet le nül biz ton sá gi, biz to sí tá si, ha tár for gal mi, il let ve fel ügye le ti te vé keny sé get lát nak el és így köz -
vet len, ál lan dó kap cso la tuk van az ügy fe lek kel.

Mun ka kör (be osz tás)
Ha tárVH, NyH, he lyi jö ve dé ki ha tó sá gok, fõ vám hi va ta lok és fõ vám hi va ta li ki ren delt sé gek, rész le gek, áru vizs gá la ti

he lyek, VPKJP ak ció-, va gyon vé del mi és fo lyam el len õr zé si osz tá lyai, VPKBP vizs gá la ti és mû ve le ti osz tá lyai, VPKEP
me gyei el len õr zé si osz tá lyai, mély sé gi el len õr zõ cso por tok

rész leg ve ze tõ* fõ nyo mo zó jár õr nyo mo zó
cso port ve ze tõ* fõ szem lész* jár õr ve ze tõ se géd nyo mo zó
elõ adó* gép jár mû ve ze tõ* ki emelt fõ elõ adó* szak ügy in té zõ*
fo gal ma zó* ku ta tó ki emelt fõ nyo mo zó szem lész*
fõ elõ adó* ha jó ve ze tõ ku tya ve ze tõ tech ni kus*

Meg jegy zés:
A *-gal jel zett mun ka kö rök be, be osz tá sok ba tör té nõ mi nõ sí tést min dig az adott szak te rü let tõl füg gõ en, il let ve a szak -

te rü let hez kap cso ló dó an kell meg hoz ni.

II. ka te gó ria:
 

Ide tar toz nak az aláb bi mun ka kö rök be, be osz tá sok ba tar to zó sze mé lyek, akik az I. ka te gó ri á ba tar to zók köz vet len irá -
nyí tá sát vég zik, il let ve mun ka fel ada ta ik jel le gét te kint ve csak köz vet ve vagy al kal man ként vé gez nek az I. ka te gó ri á ba
so rolt mun ka te vé keny sé get.

Mun ka kör (be osz tás)
Ha tárVH, NyH, he lyi jö ve dé ki ha tó sá gok, fõ vám hi va ta lok és fõ vám hi va ta li ki ren delt sé gek, rész le gek, VPKEP me -

gyei el len õr zé si osz tá lyai, VPKBP vizs gá la ti és mû ve le ti osz tá lyai, VPKJP ak ció-, fo lyam el len õr zé si, va gyon vé del mi
osz tá lyai

pa rancs nok pa rancs nok he lyet tes
al osz tály ve ze tõ* rak tá ros*
bûn jel ke ze lõ szol gá lat ve ze tõ*
ki ren delt ség ve ze tõ* ügye le tes
osz tály ve ze tõ* ügye le tes tiszt

Meg jegy zés:
A *-gal je lölt mun ka kö rök be, be osz tá sok ba tör té nõ mi nõ sí tést min dig az adott szak te rü let tõl füg gõ en, il let ve a szak te -

rü let hez kap cso ló dó an kell meg hoz ni.
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III. ka te gó ria:
 

Ide tar toz nak az aláb bi mun ka kö rök be, be osz tá sok ba tar to zó sze mé lyek, akik ad mi niszt ra tív te vé keny sé gük foly tán
áll nak kap cso lat ban az ál lam pol gá rok kal, il let ve irá nyí tói, ve ze tõi, pa rancs no ki fel ada to kat lát nak el, ame lyek csak köz -
vet ve kap cso lód nak az ope ra tív mun ka fel ada tok hoz.

Mun ka kör (be osz tás)
or szá gos pa rancs nok VPKEP pa rancs nok
fõ igaz ga tó VPKEP pa rancs nok-he lyet tes
fõ osz tály ve ze tõ* VPKBP pa rancs nok
fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes* VPKBP pa rancs nok-he lyet tes
igaz ga tó* hi va tal ve ze tõ*
re gi o ná lis pa rancs nok hi va tal ve ze tõ-he lyet tes*
re gi o ná lis pa rancs nok-he lyet tes ka bi net fõ nök
VPI pa rancs nok tan szék ve ze tõ (RTF)
VPI pa rancs nok-he lyet tes tan szék ve ze tõ-he lyet tes (RTF)
VPOP, kö zép fo kú szer vek II. ka te gó ri á ba nem tar to zó osz tály ve ze tõi
a he lyi szer vek II. ka te gó ri á ba nem tar to zó:

pa rancs nok, pa rancs nok he lyet tes
osz tály ve ze tõ
al osz tály ve ze tõ
ki ren delt ség ve ze tõ

VPOP iro da ve ze tõ

Meg jegy zés:
A *-gal je lölt mun ka kö rök be, be osz tá sok ba tör té nõ mi nõ sí tést min dig az adott szak te rü let tõl füg gõ en, il let ve a szak te -

rü let hez kap cso ló dó an kell meg hoz ni.

IV. ka te gó ria:
 

Ide tar toz nak az aláb bi mun ka kö rök be, be osz tá sok ba tar to zó sze mé lyek, akik hi va tá sos szol gá la ti vi szonnyal ren del -
kez nek és kép zett sé gük nek, szak má juk nak meg fe le lõ, il let ve nagy részt ad mi niszt ra tív mun kát lát nak el.

Mun ka kör (be osz tás)
A töb bi ka te gó ri á ba nem tar to zó
cso port ve ze tõ* ki emelt fõ ok ta tó szak mér nök
elõ adó* ki emelt fõ re fe rens szak ok ta tó
fo gal ma zó* kon cert mes ter szak or vos
fõ elõ adó* ok ta tó szak ügy in té zõ
fõ mér nök pszi cho ló gus szer ve zõ-prog ra mo zó
fõ ok ta tó re fe rens szó lam ve ze tõ ze nész
fõ or vos rend szer fel ügye lõ szó vi võ
fõ re fe rens rend szer gaz da ügy ren di tit kár
fõ re vi zor re vi zor ve ze tõ asszisz tens
he lyet tes szó vi võ saj tó tit kár ve ze tõ kar mes ter
jog ta ná csos se géd elõ adó ze ne ka ri szol gá lat ve ze tõ
kar mes ter szak asszisz tens ze nész
ki emelt fõ elõ adó

Meg jegy zés:
A *-gal jel zett mun ka kö rök be, be osz tá sok ba tör té nõ mi nõ sí tést min dig az adott szak te rü let tõl füg gõ en, il let ve a szak -

te rü let hez kap cso ló dó an kell meg hoz ni.
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Az 1. számú melléklet 2. függeléke

A Vám- és Pénzügyõrség speciális bevetési alegység tagjaira vonatkozó egyéb egészségi követelmények

– Ren del kez zen az át la gos nál na gyobb em ber i fel ada tok el vég zé sé hez szük sé ges fi zi kai erõn lé ti ál la pot tal, en nek
meg fe le lõ izom zat tal, ki vá ló ref le xek kel;

– ne u ro-pszi chi át ri ai szem pont ból kom pen zált ál la pot;
– a csa lá di és sa ját anam ne si sé ben kró ni kus, örök le tes meg be te ge dé sek ne sze re pel je nek;
– ve le szü le tett és szer zett bel gyó gyá sza ti, bõr gyó gyá sza ti, ideg rend sze ri, pszi chi át ri ai, moz gás szer vi, se bé sze ti

 elváltozásai nem le het nek;
– nor má lis lég zés funk ci ós ér té kek kel ren del kez zen;
– ér zék szer vi (lá tás, hal lás, szag lás, egyen súly) fo gya té kos sá ga nem le het;
– 0,6 vagy an nál na gyobb lá tás éles ség mind két sze men ja ví tás nél kül (kon takt len cse vi se lé se, 4,0 D-nál ki sebb fény -

tö ré si hi bá nál vég zett ex ci mer lé zer ke ra tek to mia mû tét utá ni ál la pot – 6 hó nap pal a mû tét után – meg en ged he tõ);
– test súly több le te ne le gyen (test tö meg in dex);
– ép, sza nált fo ga za ta le gyen;
– a vé dõ ru há ban való hu za mo sabb tar tóz ko dás és a kör nye zet tõl való el szi ge te lés el vi se lé sé nek ké pes sé ge;
– ké pes ség in ten zív fi zi kai mun ka vég zés re gáz ál arc ban, ne héz gáz vé dõ ru há ban, il let ve lé le gez te tõ ké szü lék hasz ná -

la tá val.

El len ja val la tok:
– bár mi lyen fej lõ dé si rend el le nes ség, tes ti fo gya té kos ság;
– a pszi chés funk ció ká ro so dá sa;
– ne u ro-pszi chi át ri ai vagy egyéb szerv rend sze ri meg be te ge dé sek re uta ló pa na szok  miatt tör tént ke ze lés;
– gyógy szer-, al ko hol-, va la mint drog füg gõ ség;
– szem üveg vagy más kor rek ci ós esz köz vi se lé se, bár mi lyen ke ra to to mi ás vagy ke ra tek to mi ás mû tét utá ni ál la pot; ar -

tep ha kia (mû len cse be ül te tés utá ni ál la pot), lá tó tér ki esés; kan csal ság bár mi lyen mér té ke; szín lá tás bár mi lyen mér té kû
za va ra;

– a lim fa de no id szö ve tek és az orr nyál ka hár tyá já nak az orr lég zést za va ró hi pert ró fi á ja (rhi ni tis al ler gi ca, orr poly po -
sis, de vi a tio sep ti nasi ki fe je zett for má ja, con cha na sa lis hy pert rop hia stb.);

– a be széd-, il let ve a ma gas hang tar to mány ban bár mi lyen mér té kû hal lás csök ke nés;
– el hí zás;
– en dok rin-rend sze ri, ha e ma to ló gi ai el vál to zás;
– a köz pon ti ideg rend szer bár mi lyen kó ros el vál to zá sa;
– a bõr bár mi lyen ér zé keny sé ge – gyógy szer, vegy szer stb. – idült bõr be teg sé gek, bõ rat ró fia;
– száj üre gi nyál ka hár tya, fog hús kó ros ál la po ta, sza ná lat lan fo ga zat, ki ve he tõ nem rög zí tett fog pót lás;
– he rék, mel lék he rék bár mi lyen kó ros el vál to zá sa;
– menst ru á ci ós za va rok, ge ni tá li ák in fan ti lis mu sa.

Az 1. szá mú mel lék let 3. füg ge lé ke

A nyomozói, járõrszolgálati munkakörök pszichológiai alkalmassági vizsgálatának követelményrendszere

Kö ve tel mény szin tek Vizs gá lan dó ké pes ség fak to rok Vizs gá lan dó sze mé lyi ség fak tor

Az al kal mas sá got alap ve tõ en meg ha -
tá ro zó kö ve tel mé nyek

– lo gi kai-kom bi na tív kész ség
– hely zet fel is me rõ kész ség
– dön té si kész ség

– sze mé lyi ség do mi nan ci á ja (ha tá ro -
zott ság, asszer ti vi tás)
– ér zel mi-in du la ti élet ki egyen sú lyo -
zott sá ga
– de vi an cia, kri mi ni na li tás ra haj lam
– pá lya mo ti vá ció
– kor rupt ív ma ga tar tás mód

Az al kal mas sá got má sod la go san meg -
ha tá ro zó kö ve tel mé nyek

– kom mu ni ká ci ós kész ség
– fi gyel mi ké pes ség

– szo ci a bi li tás
– konf lik tus ke ze lés

Az alap ve tõ al kal mas sá got ki egé szí tõ
kö ve tel mé nyek

– kre a ti vi tás
– szer ve zõ kész ség

– ak ti vá ci ós szint
– koc ká zat vál la lás
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2. számú melléklet a 20/2008. (VI. 19.) PM rendelethez

A fizikai alkalmassági követelmények kondicionális eredmény pontérték táblázata

Pont
18–25 év 26–35 év 18–25 év 26–35 év 18–25 év 26–35 év 18–25 év 26–35 év 18–25 év 26–35 év 18–25 év 26–35 év

Fek võ tá masz 30 mp alatt (db) 60 m fu tás (mp) Fe lü lés 1 perc (db) Hely bõl tá vol ug rás (cm) Gug go lás 30 mp (db) Fu tás 2000 m (perc, mp)

25 35 30 8,0 8,4 55 45 250 240 40 30 7,35 8,00

24 34 29 8,1 8,5 54 44 245 238 39 29 7,40 8,06

23 33 28 8,2 8,6 53 43 242 236 38 28 7,45 8,12

22 32 27 8,3 8,7 52 42 240 234 37 27 7,50 8,18

21 31 26 8,4 8,8 51 41 238 232 36 26 7,55 8,21

20 30 25 8,5 8,9 50 40 236 230 35 25 8,00 8,30

19 29 24 9,0 9,3 49 39 234 228 34 24 8,10 8,40

18 28 23 9,1 9,4 48 38 232 226 33 23 8,20 8,50

17 27 22 9,2 9,5 47 37 230 224 32 22 8,30 9,00

16 26 21 9,3 9,6 46 36 228 222 31 21 8,40 9,15

15 25 20 9,4 9,7 45 35 226 220 30 20 8,50 9,30

14 24 19 9,5 9,8 44 34 224 218 29 19 9,00 9,45

13 23 18 9,6 9,9 43 33 222 216 28 18 9,15 10,00

12 22 17 9,7 10,0 42 32 220 214 27 17 9,30 10,15

11 21 16 9,8 10,2 41 31 218 212 26 16 9,45 10,30

10 20 15 10,0 10,3 40 30 216 210 25 15 10,00 10,45

9 19 14 10,1 10,4 39 29 214 208 24 14 10,15 11,00

8 18 13 10,2 10,5 38 28 212 206 23 13 10,30 11,15

7 17 12 10,3 10,6 37 27 210 204 22 12 10,45 11,30

6 16 11 10,4 10,7 36 26 208 202 21 11 11,00 11,45

5 15 10 10,5 10,8 35 25 206 200 20 10 11,15 12,00

4 14 9 10,6 10,9 34 24 204 198 19 9 11,30 12,15

3 13 8 10,7 11,0 33 23 202 196 18 8 11,45 12,30

2 12 7 10,8 11,1 32 22 200 194 17 7 12,00 12,45

1 11 6 10,9 11,2 31 21 198 192 16 6 12,15 13,00
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I. KORCSOPORT (18–25 év)

Pont
Fek võ tá masz 30 mp alatt (db) 60 m fu tás (mp) Fe lü lés 1 perc (db) Hely bõl tá vol ug rás (cm) Gug go lás 30 mp (db) Fu tás 2000 m (perc, mp)

fér fi nõi fér fi nõi fér fi nõi fér fi nõi fér fi nõi fér fi nõi

25 35 25 8,0 10,00 55 30 250 220 40 25 7,35 10,00

24 34 24 8,1 10,01 54 29 245 218 39 24 7,40 10,06

23 33 23 8,2 10,02 53 28 242 216 38 23 7,45 10,12

22 32 22 8,3 10,03 52 27 240 214 37 22 7,50 10,18

21 31 21 8,4 10,04 51 26 238 212 36 21 7,55 10,21

20 30 20 8,5 10,05 50 25 236 210 35 20 8,00 10,30

19 29 19 9,0 11,00 49 24 234 208 34 19 8,10 10,40

18 28 18 9,1 11,01 48 23 232 206 33 18 8,20 10,50

17 27 17 9,2 11,02 47 22 230 204 32 17 8,30 11,00

16 26 16 9,3 11,03 46 21 228 202 31 16 8,40 11,08

15 25 15 9,4 11,04 45 20 226 200 30 15 8,50 11,16

14 24 14 9,5 11,05 44 19 224 198 29 14 9,00 11,21

13 23 13 9,6 11,06 43 18 222 196 28 13 9,15 11,30

12 22 12 9,7 11,07 42 17 220 194 27 12 9,30 11,40

11 21 11 9,8 11,08 40 16 218 192 26 11 9,45 11,48

10 20 10 10,0 12,00 38 15 216 190 25 10 10,00 11,56

9 19 9 10,1 12,01 36 14 214 188 24 9 10,15 12,01

8 18 8 10,2 12,02 34 13 212 186 23 8 10,30 12,15

7 17 7 10,3 12,03 32 12 210 184 22 7 10,45 12,30

6 16 6 10,4 12,04 30 11 208 182 21 6 11,00 12,45

5 15 5 10,5 12,05 28 10 206 180 20 5 11,15 13,00

4 14 4 10,6 12,06 26 9 204 178 19 4 11,30 13,15

3 13 3 10,7 12,07 24 8 202 176 18 3 11,45 13,30

2 12 2 10,8 12,08 22 7 200 174 17 2 12,00 13,45

1 11 1 10,9 12,09 20 6 198 172 16 1 12,15 14,00
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II. KORCSOPORT (26–35 év)

Pont
Fek võ tá masz 30 mp alatt (db) 60 m fu tás (mp) Fe lü lés 1 perc (db) Hely bõl tá vol ug rás (cm) Gug go lás 30 mp (db) Fu tás 2000 m (perc, mp)

fér fi nõi fér fi nõi fér fi nõi fér fi nõi fér fi nõi fér fi nõi

25 30 20 8,4 10,05 45 25 240 200 30 20 8,00 11,00

24 29 19 8,5 10,06 44 24 238 198 29 19 8,06 11,06

23 28 18 8,6 10,07 43 23 236 196 28 18 8,12 11,12

22 27 17 8,7 10,08 42 22 234 194 27 17 8,18 11,18

21 26 16 8,8 10,09 41 21 232 192 26 16 8,21 11,21

20 25 15 8,9 11,05 40 20 230 190 25 15 8,30 11,30

19 24 14 9,3 11,06 39 19 228 188 24 14 8,40 11,40

18 23 13 9,4 11,07 38 18 226 186 23 13 8,50 11,50

17 22 12 9,5 11,08 37 17 224 184 22 12 9,00 12,00

16 21 11 9,6 11,09 36 16 222 182 21 11 9,15 12,08

15 20 10 9,7 12,00 35 15 220 180 20 10 9,30 12,16

14 19 9,8 12,01 34 14 218 178 19 9,45 12,21

13 18 9 9,9 12,02 33 13 216 176 18 9 10,00 12,32

12 17 10,0 12,03 32 12 214 174 17 10,15 12,40

11 16 8 10,2 12,04 31 11 212 172 16 8 10,30 12,48

10 15 10,3 12,05 30 10 210 170 15 10,45 12,56

9 14 7 10,4 12,06 29 9 208 169 14 7 11,00 13,01

8 13 10,5 12,07 28 8 206 168 13 11,15 13,15

7 12 6 10,6 12,08 27 7 204 167 12 6 11,30 13,30

6 11 10,7 12,09 26 6 202 166 11 11,45 13,45

5 10 5 10,8 13,00 25 5 200 165 10 5 12,00 14,00

4 9 4 10,9 13,01 24 4 198 164 9 4 12,15 14,14

3 8 3 11,0 13,02 23 3 196 163 8 3 12,30 14,30

2 7 2 11,1 13,03 22 2 194 162 7 2 12,45 14,45

1 6 1 11,2 13,04 21 1 192 161 6 1 13,00 15,00
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III. KORCSOPORT (36–45 év)

Pont
Fek võ tá masz 30 mp alatt (db) 60 m fu tás (mp) Fe lü lés 1 perc (db) Hely bõl tá vol ug rás (cm) Gug go lás 30 mp (db) Fu tás 2000 m (perc, mp)

fér fi nõi fér fi nõi fér fi nõi fér fi nõi fér fi nõi fér fi nõi

25 25 15 9,00 10,15 35 20 230 190 25 15 8,30 11,30

24 24 9,01 10,16 34 19 228 188 24 8,36 11,36

23 23 14 9,02 10,17 33 18 226 186 23 14 8,42 11,42

22 22 9,03 10,18 32 17 224 184 22 8,48 11,48

21 21 13 9,04 10,19 31 16 222 182 21 13 8,51 11,54

20 20 9,05 11,00 30 15 220 180 20 9,00 12,00

19 19 12 10,00 11,05 29 14 218 178 19 12 9,10 12,10

18 18 10,01 11,06 28 13 216 176 18 9,20 12,20

17 17 11 10,02 11,07 27 12 214 174 17 11 9,30 12,30

16 16 10,03 11,08 26 11 212 172 16 9,45 12,39

15 15 10 10,04 11,09 25 10 210 170 15 10 10,00 12,46

14 14 9 10,05 11,10 24 208 168 14 9 10,15 12,54

13 13 8 10,06 12,00 23 9 206 166 13 8 10,30 13,02

12 12 7 10,07 12,01 22 204 164 12 7 10,45 13,10

11 11 6 10,08 12,02 21 8 202 162 11 6 11,00 13,18

10 10 5 10,09 12,03 20 200 160 10 5 11,15 13,26

9 9 4 11,00 12,04 19 7 198 159 9 4 11,30 13,34

8 8 3 11,01 12,05 18 196 158 8 3 11,45 13,45

7 7 2 11,02 12,30 17 6 195 157 7 2 12,00 14,00

6 6 1 11,03 12,50 16 194 156 6 1 12,15 14,15

5 5 11,04 13,10 15 5 193 155 5 12,30 14,30

4 4 11,05 13,20 14 4 192 154 4 12,45 14,45

3 3 12,00 13,40 13 3 191 153 3 13,00 15,00

2 2 12,10 13,50 12 2 190 152 2 13,15 15,15

1 1 12,20 14,00 11 1 189 151 1 13,30 15,30
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IV. KORCSOPORT (46–50 év)

Pont
Fek võ tá masz 30 mp alatt (db) 60 m fu tás (mp) Fe lü lés 1 perc (db) Hely bõl tá vol ug rás (cm) Gug go lás 30 mp (db) Fu tás 1000 m (perc, mp)

fér fi nõi fér fi nõi fér fi nõi fér fi nõi fér fi nõi fér fi nõi

10 14 6 15,00 16,00 14 6 15 10 10,00 12,46

9 13 15,30 17,00 13 14 9 10,15 12,54

8 12 5 16,00 18,00 12 5 13 8 10,30 13,02

7 11 16,30 19,00 11 12 7 10,45 13,10

6 9 4 17,00 20,00 9 4 11 6 11,00 13,18

5 7 17,30 22,00 7 10 5 12,30 14,30

4 5 3 18,00 24,00 5 3 9 4 12,45 14,45

3 3 18,30 26,00 3 8 3 13,00 15,00

2 2 2 19,00 28,00 2 2 7 2 13,15 15,15

1 1 1 20,00 30,00 1 1 6 1 13,30 15,30
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A 2. számú melléklet 1. függeléke

Az egyes feladatok végrehajtásának követelményei, rendje

2000 m-es sík fu tás

Ki in du ló hely zet: a rajt vo nal mö gött álló rajt hely zet. A fel adat a 2000 mé te res tá vol ság meg té te le idõ re. Az idõ mé rés a 
fel mé rést vég zõ je lé re kez dõ dik és a meg ha tá ro zott tá vol ság megtételével ér véget.

Fe lü lés

A fel mé ren dõ sze mély haj lí tott lá bak kal láb fe je it rög zít ve, ke ze it a tar kó já nál tart va a há tán fek szik. A fel mé rést vég zõ 
je lé re fe lül úgy, hogy a ge rinc vo na la mi ni mum 90 fo kot zár jon be a víz szin tes ta laj jal, majd vissza fek szik úgy, hogy
mind két la poc ká ja érint se a ta lajt. Ezt a gya kor la tot egy perc le tel té ig is mét li. Az ér té ke lés so rán az egy perc idõ tar tam
alatt vég re haj tott ér té kel he tõ fe lü lé sek szá mát kell figye lembe ven ni. A tar kón tar tott kéz 30"-ig kötelezõ, utána nem
feltétele az érvényes felülésnek.

Fek võ tá masz

Mi u tán a fel mé ren dõ sze mély fel ve szi a fek võ tá masz test hely ze tet (a kar kb. váll szé les ség ben, a test egye nes vo na lat
al kot a tar kó és a sa rok kö zött), a fel mé rést vég zõ sze mély je lé re kar haj lí tás sal meg kez di a fel adat vég re haj tá sát. Kar haj -
lí tás nak mi nõ sül a fek võ tá masz, ha a fel kar leg alább pár hu za mos a ta laj jal, és alap hely zet be ke rül vissza a kar ki nyúj tá sa
után. (A test vo na la to vább ra sem tö rik meg, és a kar nyúj tás az ízü le ti ha tár tól csak mi ni má li san tér el.) Az idõ mé rés a fel -
mé rést vég zõ sze mély ál tal adott jel re kez dõ dik, és har minc (30) má sod per cig tart. Az ér té ke lés so rán a fél perc alatt vég -
zett ér té kel he tõ kar nyúj tá sok számát kell figye lembe venni. A törzs feszes, egyenes tartása a karnyújtás ideje alatt is
feltétel.

Hely bõl tá vol ug rás

A fel adat vég re haj tá sa le he tõ leg mû anyag bur ko la tú (nem csú szós) ta la jon tör té nik. Az ugró egy jól lát ha tó vo nal mö -
gül (a vo na lat a láb nem érint he ti) hely bõl két láb ról ugor jon elõ re, majd igye kez zen az ér ke zés he lyén ma rad ni. Az ug rás 
hosszát a vo nal tól az ugró vo nal hoz leg kö ze lebb ta laj hoz le ér ke zett test ré szé ig kell mér ni. Két kí sér let engedélyezett,
rögzítésre a jobbik eredmény kerül.

60 m-es fu tás

Ki in du ló hely zet: a rajt vo nal mö gött álló rajt hely zet. A fel adat a 60 mé te res tá vol ság meg té te le idõ re. Az idõ mé rés a
fel mé rést vég zõ je lé re kez dõ dik, és a meg ha tá ro zott tá vol ság megtételével ér véget.

A 2. számú melléklet 2. függeléke

A Vám- és Pénzügyõrség speciális bevetési alegység tagjaira vonatkozó fizikai követelmények

Teljesítendõ feladatok

Élet kor 20–30 év 31–35 év 36–40 év 41–45 év

Fu tás
15,40 perc/m

3200 m 3000 m 2800 m 2800 m

Fek võ tá masz
2 min/db

80 db 70 db 60 db 60 db

Sta ti kus tar tás 180 mp 150 mp 120 mp 120 mp

Fe lü lés
2 min/db

100 db 90 db 80 db 80 db

Sta ti kus láb tar tás 120 mp 110 mp 100 mp 100 mp

Hú zódz ko dás
2 min/db

20 db 18 db 16 db 16 db
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Élet kor 20–30 év 31–35 év 36–40 év 41–45 év

Sta ti kus tar tás 55 mp 50 mp 45 mp 45 mp

Gug go lás
2 min/db

100 db 90 db 80 db 80 db

Gug go ló tar tás 140 mp 130 mp 120 mp 110 mp

Ponthatárok

Élet kor 20–30 év 31–35 év 36–40 év 41–45 év

Fu tás
15,40 perc/m

3200 m = 10 p
ez alatt

3000 m-ig 8 p

3000 m = 10 p
ez alatt

2800 m-ig 8 p

2800 m = 10 p
ez alatt

2600 m-ig 8 p

2800 m = 10 p
ez alatt

2600 m-ig 8 p

Fek võ tá masz
2 min/db

80 db = 10 p
ez alatt

70 db-ig 8 p

70 db = 10 p
ez alatt

60 db-ig 8 p

60 db = 10 p
ez alatt

50 db-ig 8 p

60 db = 10 p
ez alatt

50 db-ig 8 p

Sta ti kus tar tás 180 mp = 10 p
ez alatt

150 mp-ig 8 p

150 mp = 10 p
ez alatt

120 mp-ig 8 p

120 mp = 10 p
ez alatt

90 mp-ig 8 p

120 mp = 10 p
ez alatt

90 mp-ig 8 p

Fe lü lés
2 min/db

100 db = 10 p
ez alatt

90 db-ig 8 p

90 db = 10 p
ez alatt

80 db-ig 8 p

80 db = 10 p
ez alatt

70 db-ig 8 p

80 db = 10 p
ez alatt

70 db-ig 8 p

Sta ti kus láb tar tás 120 mp = 10 p
ez alatt

100 mp-ig 8 p

110 mp = 10 p
ez alatt

90 mp-ig 8 p

100 mp = 10 p
ez alatt

80 mp-ig 8 p

100 mp = 10 p
ez alatt

80 mp-ig 8 p

Hú zódz ko dás
2 min/db

20 db = 10 p
ez alatt

16 db-ig 8 p

18 db = 10 p
ez alatt

14 db-ig 8 p

16 db = 10 p
ez alatt

12 db-ig 8 p

16 db = 10 p
ez alatt

12 db-ig 8 p

Sta ti kus tar tás 55 mp = 10 p
ez alatt

50 mp-ig 8 p

50 mp = 10 p
ez alatt

45 mp-ig 8 p

45 mp = 10 p
ez alatt

40 mp-ig 8 p

45 mp = 10 p
ez alatt

40 mp-ig 8 p

Gug go lás
2 min/db

100 db = 10 p
ez alatt

90 db-ig 8 p

90 db = 10 p
ez alatt

70 db-ig 8 p

80 db = 10 p
ez alatt

60 db-ig 8 p

80 db = 10 p
ez alatt

60 db-ig 8 p

Gug go ló tar tás 140 mp = 10 p
ez alatt

110 mp-ig 8 p

130 mp = 10 p
ez alatt

100 mp-ig 8 p

120 mp = 10 p
ez alatt

90 mp-ig 8 p

110 mp = 10 p
ez alatt

80 mp-ig 8 p
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3. számú melléklet a 20/2008. (VI. 19.) PM rendelethez

EGÉSZSÉGI ÉS PSZICHIKAI ALKALMASSÁGI VÉLEMÉNY

VIZSGÁLAT TÍPUSA: ELÕZETES/IDÕSZAKOS/SORON KÍVÜLI/ZÁRÓ* ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT

NÉV:

SZÜLETÉSI DÁTUM:

NYTSZ:

SZOLGÁLATI HELY:

TAJ SZÁM:

BEOSZTÁS/MUNKAKÖR:

A vizs gá lat ered mé nye alap ján ne ve zett hi va tá sos szol gá lat ra egész ség ügyi szempontból:

ALKALMAS   IDEIGLENESEN NEM ALKALMAS   NEM ALKALMAS*

Ne ve zett mun ka kö ri al kal mas sá gát érin tõ kor lá to zás:

Ide ig le ne sen nem al kal mas mi nõ sí tés ese tén a leg kö ze leb bi vizs gá lat .... hét múlva

A KÖVETKEZÕ VIZSGÁLAT ESEDÉKESSÉGE:

Kelt: ................., .......... év ............... hó nap ....... nap

P. H.

....................................................
vé le mé nye zõ or vos

* A meg fe le lõ alá hú zan dó!
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4. számú melléklet a 20/2008. (VI. 19.) PM rendelethez

....................................................
    Szol gá la ti hely

Szám: ..........................

ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATRA RENDELÕ LAP

...................................

BUDAPEST

Név: .................................................................................. Szül. év: ........... hó: ........................................ nap: ..........
Lak cím: ....................................... TAJ szám: ..................................................................................................................
Mun ka kör/Be osz tás: .........................................................................................................................................................

Ké rem ne ve zett al kal mas sá gá ra vo nat ko zó vé le mény köz lé sét.

A vizs gá lat oka: mun ká ba lé pés elõt ti, idõ sza kos, so ron kí vü li, zá ró vizs gá lat

A munkakör (munkahely) fõbb egészségkárosító kockázatai

Koc ká zat A mun ka idõ Koc ká zat A mun ka idõ

jel zé se meg ne ve zé se egé szé ben
egy ré szé -

ben
jel zé se meg ne ve zé se egé szé ben

egy ré szé -
ben

1. Kézi anyag moz ga tás 14. Po rok, meg ne vez ve:
1.1. 5 kp–20 kp
1.2. >20 kp–50 kp
1.3. >50 kp
2. Fo ko zott bal ese ti ve szély

(ma gas ban vég zett, vil la -
mos üze mi, fe szült ség alat ti 
mun ka),
egyéb: ................................
.............................................

15. Ve gyi anya gok, meg ne vez -
ve: ......................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

3. Kény szer test hely zet (gör -
nye dés, gug go lás)

16. Jár vány ügyi ér dek bõl ki -
emelt mun ka kör

4. Ülés 17. Fer tõ zés ve szély
5. Ál lás 18. Fo ko zott pszi chés ter he lés
6. Já rás 19. Kép er nyõ elõtt vég zett

mun ka
7. Ter he lõ mun ka he lyi klí ma

(me leg, hi deg, ned ves, vál -
to zó)

20. Éj sza kai mû szak ban vég zett 
mun ka

8. Zaj 21. Pszi cho szo ci á lis té nye zõk
9. Io ni zá ló su gár zás 22. Egyé ni vé dõ eszk. ál ta li ter -

he lés
10. Nem-io ni zá ló su gár zás 23. Egyéb: ...............................

.............................................

.............................................

.............................................

11. He lyi leg ható vib rá ció
12. Egész test vib rá ció
13. Er go nó mi ai té nye zõk

Kelt: ................., .......... év ............... hó nap ....... nap

P. H.

........................................
vizs gá la tot kérõ alá írá sa
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5. számú melléklet a 20/2008. (VI. 19.) PM rendelethez

KÉRDÕÍV
FELVÉTEL ELÕTTI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATHOZ

(Saját kézírással, igennel, nemmel, beírással, aláhúzással a kérdésekre válaszolva töltse ki.)

TAJ szám: ........................
1. Név (születési név is): ..................................................................................................................................................
2. Szül. év, hó, nap, hely: .................................................................................................................................................
  Any ja neve: ..................................................................................................................................................................
3. Lak cí me (irá nyí tó szám mal): ........................................................................................................................................
4. Fog lal ko zá sa, szak kép zett sé ge: ....................................................................................................................................
5. Szü le i nél elõ for dult-e: ma gas vér nyo más, cu kor be teg ség, ideg- és pszi chi át ri ai be teg ség,
  szív be teg ség, da ga nat, al ko ho liz mus, ön gyil kos ság, egyéb és pe dig: ............................... Nem
6. Ke zel ték-e, il let ve ke ze lik-e (mû tét is ide ér ten dõ) a kö vet ke zõ be teg sé gek kel igen – nem (Írja be, húz za alá.)

a) moz gás szer vi be teg ség: b) tü dõ- és mell hár tya gyul la dás, tü dõ aszt ma:
........................................ ................................................................
c) szív- és ér be teg ség: d) fe kély be teg ség (gyo mor, nyom bél):
........................................ ................................................................
e) ve se-, máj be teg ség: f) görcs ro ha mok, esz mé let vesz tés, ágy ba vi ze lés:
........................................ ................................................................
g) ma gas vér nyo más: h) cu kor be teg ség: i) szem-, fül be teg ség:
........................................ ....................................... ......................................
j) al ler gia, szé na nát ha: k) tü dõ gü mõ kor (tbc): l) fer tõ zõ be teg ség:
........................................ ....................................... ......................................
m) nõ gyó gyá sza ti be teg ség: n) uro ló gi ai be teg ség: o) nemi be teg ség:
........................................ ....................................... ......................................
 p) ön gyil kos sá gi kí sér let: r) ideg ki me rült ség: s) van-e tér iszo nya:
........................................ ....................................... ......................................
t) van-e fé lel me zárt he lyen való tar tóz ko dás tól, uta zás tól: u) egyéb be teg sé gek:
........................................ ......................................
v) fél, il let ve iszo nyo dik-e: tûz tõl, víz tõl, ha lot tól, vér tõl: x) mi tõl fél, il let ve iszo nyo dik:
........................................ ......................................

7. Sze dett-e, il let ve szed-e rend sze re sen va la mi lyen gyógy szert (mit):
  ........................................................................................................................................................................................
8. Fo gyasz tott-e, il let ve fo gyaszt-e va la mi lyen ká bí tó szert, dro got:
  ........................................................................................................................................................................................
9. Ke zel ték-e kór ház ban, sza na tó ri um ban (mi kor, mi ért):
  ........................................................................................................................................................................................
10. Rend sze res or vo si el len õr zés alatt áll-e, il let ve állt-e (mi ért):
  ........................................................................................................................................................................................
11. Ke zel ték-e ideg-, pszi chi át ri ai gyógy in té zet ben (mi kor, mi ért):
  ........................................................................................................................................................................................
12. Volt-e bal ese te (csont tö ré se, fej-, mell ka si, hasi, ge rinc-, vég tag sé rü lé se, mi kor):
  ........................................................................................................................................................................................
13. Volt-e be teg az el múlt egy év ben (mi baja volt):
  ........................................................................................................................................................................................
14. Volt-e or vos szak ér tõi vizs gá la ta (mi kor, mi lyen ok ból):
  ........................................................................................................................................................................................
15. Meg ál la pí tot tak-e mun ka ké pes ség-csök ke nést (hány %-ot):
  ........................................................................................................................................................................................
16. Volt-e már hi va tá sos szol gá lat ban (met tõl med dig és hol):
  ........................................................................................................................................................................................
17. Or vo si fe lül vizs gá lat elõtt ál lott-e (FÜV, mi kor, hol):
  ........................................................................................................................................................................................
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18. Egész sé gi okok  miatt sze rel ték-e le:
  ........................................................................................................................................................................................
19. Volt-e már fel vé tel elõt ti or vo si al kal mas sá gi vizs gá la ton: ........... hol: ...................................................................
  mi kor (év, hó nap): ................... ered mény: .............

Dá tum: .........................................................................

Tu do má sul ve szem, hogy az ál ta lam is mert be teg sé gem vagy egész sé gi el vál to zá som el hall ga tá sa utó lag is
ALKALMATLAN mi nõ sí tést von hat maga után! A KÉRDÕÍVET a va ló ság nak meg fele lõen töltöttem ki!

......................................................
vizs gá lan dó sze mély alá írá sa

ÖSSZESÍTÕ VÉLEMÉNY

Az eü. alkal mas sá gi kö ve tel mé nyek ........................................................................ pont ja(i) alap ján fent nevezett

ALKALMAS    NEM ALKALMAS

Ne ve zett mun ka kö ri al kal mas sá gát érin tõ kor lá to zás:

Kelt: ................., .......... év ............... hó nap ....... nap

P. H.

.................................
vé le mé nye zõ or vos

6. számú melléklet a 20/2008. (VI. 19.) PM rendelethez

Tisz telt Há zi or vos Asszony/Úr!

Kérem  ........................................ (név) (szül. idõ: ..............................., any ja neve: .................................................,
lak címe: .............................................................., TAJ szá ma: ...................) egész sé gi ada ta i nak köz lé sét.

Ne ve zett egész sé gi ál la po tá ról tör té nõ tá jé ko zó dás a Vám- és Pénz ügy õr ség hez tör té nõ je lent ke zés, mun ka vi -
szony-lé te sí tés elõt ti/idõ sza kos/so ron kívü li fog lal ko zás-egész ség ügyi vizsgálat céljából szükséges.

Ké rem, hogy a mel lé kel ten meg kül dött adat la pot a ki töl tés után ne ve zett nek zárt, le pe csé telt bo rí ték ban át ad ni
szíveskedjék.

Egész sé gi ada ta im köz lé sé hez hoz zá já ru lok.

.......................................
a je lent ke zõ alá írá sa

Kelt: ................., .......... év ............... hó nap ....... nap

Kö szö net tel:

P. H.

.........................................
or vos
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................................................................................

  Há zi or vo si szol gá lat meg ne ve zé se, bé lyeg zõ je

ADATLAP

Név:
Any ja neve:
Szü le té si he lye, ide je:
TAJ szá ma:
Lak he lye:

1. Kór elõz mény ben sze rep lõ ér de mi meg be te ge dé sek:

  ........................................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................................

2. Kór há zi ke ze lé sé re vo nat ko zó ada tok az utol só 2 év so rán:

Gyógy in téz mény meg ne ve zé se
Gyógy ke ze lés ide je

(-tól -ig)
Di ag nó zis BNO kód

3. Sé rü lé sek, bal ese tek:

  ........................................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................................

4. Fer tõ zõ meg be te ge dé sek:

  ........................................................................................................................................................................................

5. Al ler gia:

  ........................................................................................................................................................................................

6. Csa lá di anam né zis ben sze rep lõ örök le tes vagy egyéb be teg sé gek:

  ........................................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................................

7. Egy évre vissza me nõ leg be teg ál lo mány ban töl tött na pok szá ma: ............ nap.

Kelt: ................., .......... év ............... hó nap ....... nap

P. H.

.................................
há zi or vos
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7. számú melléklet a 20/2008. (VI. 19.) PM rendelethez

....................................................
Szol gá la ti hely

Szám: ........................................

FELÜLVIZSGÁLATRA RENDELÕ LAP

....................................................
I. fokú Fe lül vizs gá ló Bi zott ság

BUDAPEST

Név: ................................................................... rend fo ko zat: ....................... szül. év: .............................................
any ja neve: ................................................................................. szolg. he lye: ............................................................
be osz tá sa: ........................................ egész ség ügyi szem pont ból fe lül vizs gá la tát el ren de lem.

Kelt: ................., .......... év ............... hó nap ....... nap

P. H.

FÜV nap ló sor szá ma:
........................

............................................
fe lül vizs gá ló or vos alá írá sa, pe csét je

..................................................
pa rancs nok, ve ze tõ

(neve, alá írá sa)

8. számú melléklet a 20/2008 . (VI. 19.) PM rendelethez

 .....................................................................................
   I. FOKÚ FELÜLVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGA

Ik ta tó szám: Tárgy: .................................... egész ség ügyi 
Ügy in té zõ: al kal mas sá gá nak mi nõ sí té se
Ügy in té zõ:
FÜV nytsz:

HATÁROZAT
hivatásos szolgálatra való alkalmasságról

A ............................................................. I. fokú Fe lül vizs gá ló Bi zott sá ga ......................................................... (név) 
................................ (rend fo ko zat) ............... (Nytsz) ............................................................... (szül. hely és dá tum)
.................................................... (any ja neve) .......................................... (szol gá la ti he lye) .................... (be osz tá sa)
................ év............... hó nap ...............-n hi va tá sos szol gá lat ra egész ség ügyi szem pont ból való al kal mas sá ga te kin te -
té ben az alábbi határozatot hozza:
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ALKALMAS / NEM ALKALMAS / IDEIGLENESEN NEM ALKALMAS

A mi nõ sí tés ér vé nyes sé gi ide je: .........................

E ha tá ro zat el len a kéz hez vé tel tõl szá mí tott 15 na pon be lül a ........................ II. fokú Fe lül vizs gá ló Bi zott sá gá hoz le -
het fel leb bez ni. A fel leb be zést a Vám- és Pénz ügy õr ség Szo ci á lis, Egész ség ügyi és Kul tu rá lis Köz pont ja I. fokú Fe lül -
vizs gá ló Bizottságához kell benyújtani.

INDOKOLÁS

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Kelt: ................., .......... év ............... hó nap ....... nap

P. H.

..................................................................
I. fokú FÜV Bi zott ság el nö ke

9. számú melléklet a 20/2008. (VI. 19.) PM rendelethez

.............................................................................
 II. FOKÚ FELÜLVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGA

Ik ta tó szám: Tárgy: .................................... egész ség ügyi
Ügy in té zõ: al kal mas sá gá nak mi nõ sí té se
FÜV nytsz:

HATÁROZAT
I. fokú FÜV határozat ellen benyújtott fellebbezés ügyében

A  ................................. II. fokú Fe lül vizs gá ló Bi zott sá ga ................................................................................ (név)
.................................... (rend fo ko zat) ............... (Nytsz) ............................................................... (szül hely és dá tum)
................................... (any ja neve) .......................... (szol gá la ti he lye) .................... (be osz tá sa) ügyét a Vám-
és Pénz ügy õr ség Szo ci á lis, Egész ség ügyi és Kul tu rá lis Köz pont ja I. fokú Fe lül vizs gá ló Bi zott sá ga ................ kelt
............... szá mú ha tá ro za ta el len a tör vényes fel szó la lá si ha tár idõn be lül be nyúj tott fel leb be zés alapján fe lül vizs gál ta,
és indoklással az alábbi

határozatot

hoz za:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Kelt: ................., .......... év ............... hó nap ....... nap

P. H.

..................................................................
II. fokú FÜV Bi zott ság el nö ke
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10. számú melléklet a 20/2008. (VI. 19.) PM rendelethez

ORVOSI BEUTALÓ

az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézethez
az egészségkárosodás és a szakmai munkaképesség véleményezése céljából

1. Be teg neve:

2. Szü le té si neve:

3. Any ja neve:

4. Szül. év, hó nap, nap:

5. Szü le tési he lye:

6. TAj szá ma:

7. Sze mé lyi iga zol vány szá ma:

8. Lak he lye (irá nyí tó szám mal):

9. Szol gá la ti he lye:

10. Je len le gi be osz tá sa:

11. Pol gá ri szak kép zett sé ge:

12. Is ko lai vég zett sé ge:

13. Hi va ta los szolg. kez de té nek éve:

14. El is mert mun ka vi szony kez de te: ............................ a Hszt. 326. § alap ján .......... évek szá ma;
il let ve a Hszt. 329. § alap ján .......... évek szá ma.

15. Kór elõz mény ben sze rep lõ ér de mi meg be te ge dé sek:

16. Je len le gi be teg sé gei:

Az alap be teg ség meg ne ve zé se: Mi kor di ag nosz ti zál ták: BNO kód

Az alap be teg ség hez tár su ló szö võd mé nyek: Ész le lés ide je: BNO kód

Egyéb megbetegedések: Ész le lés ide je: BNO kód

17. A be teg kór há zi ke ze lé sé re vo nat ko zó ada tok az utol só 2 év so rán:

Gyógy in téz mény
meg ne ve zése:

Gyógy ke ze lés ide je
(-tól -ig)

Diagnózis BNO kód

18. Je len le gi ál la pot: [Az ed dig vég zett gyógy ke ze lé sek rö vid le írá sa (al kal ma zott ke ze lé si mó dok és azok ha té kony -
sá ga), a kór le fo lyás jel le ge (prog resszió, stag ná lás, reg resszió), szak or vo si le le tek: la bo ra tó ri um, rönt gen, EKG stb.,
szak or vo si kon zí li u mi vé le mé nyek, ko ráb bi ORSZI szak vé le mé nyek stb.]:

19. Volt-e szol gá la zi bal ese te (ha igen, az ORSZI szak vé le mé nye, an nak kel te, szá ma):
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20. A be teg egész ség ügyi sza bad ság ra (ke re sõ kép te len sé gé re) vo nat ko zó ada tok az utol só 2 év so rán:

Egész ség ügyi sza bad ság ide je
(-tól -ig)

Diagnózis BNO kód

21. Egész ség ügyi sza bad ság joga le jár:
   [a Hszt. 93. § (2) bek. alapján]

22. Fog lal ko zás-egész ség ügyi szak or vo si vé le mény (az érin tett sze mély mun ka kö ri fel ada ta i ról, a mun ka vég zés kö -
rül mé nye i rõl, koc ká za ti vi szo nya i ról, ar ról, hogy az érin tett sze mély egész sé gi ál la po ta alap ján je len le gi mun ka kö ré ben
 továbbfoglalkoztatható-e):

23. Össze fog la ló or vo si vé le mény:

Kelt: ................., .......... év ............... hó nap ....... nap

P. H.

..................................................................
I. fokú FÜV Bi zott ság el nö ke

11. számú melléklet a 20/2008. (VI. 19.) PM rendelethez

..................................................................................................
      I. ÉS II. FOKÚ FELÜLVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGA

Ik ta tó szám: Tárgy: .................................... egész ség ügyi
Ügy in té zõ: al kal mas sá gá nak mi nõ sí té se
FÜV nytsz:

FELÜLVIZSGÁLATI TÁBLÁZAT

1. Név: 2. Rend fo ko zat: 3. Nytsz:

4. TAJ szá ma:
5. Sze mé lyi iga zol vány szá ma:
6. Any ja neve:
7. Szül. év, hó nap, nap:
8. Lak he lye (irá nyí tó szám mal):
9. Szol gá la ti he lye:
10. Je len le gi be osz tá sa:
11. Pol gá ri szak kép zett sé ge:
12. Is ko lai vég zett sé ge:
13. Hi va tá sos szolg. kez de té nek éve:
14. El is mert mun ka vi szony kez de te: .................... a Hszt. 326.  § alap ján ........ évek szá ma, il let ve a Hszt. 329.  §

alap ján ........ évek szá ma.
15. A fe lül vizs gá la tot kezdemé -
nyezte:

pa rancs nok/ve ze tõ; alap el lá tó or vos; a ne ve zett sze mély
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16. Kór elõz mény ben sze rep lõ ér de mi meg be te ge dé sek:

17. Je len le gi ál la pot [Az ed dig vég zett gyógy ke ze lé sek rö vid le írá sa (al kal ma zott ke ze lé si mó dok és azok hatékony -
sága), a kór le fo lyás jel le ge (prog resszió, stag ná lás, reg resszió), szak or vo si le le tek: la bo ra tó ri um, rönt gen, EKG stb.,
szak or vo si kon zí li u mi vé le mé nyek, ko ráb bi ORSZI szak vé le mé nyek stb.]:

18. A be teg kór há zi ke ze lé sé re vo nat ko zó ada tok az utol só 2 év so rán:

Gyógy in téz mény meg ne ve zé se Gyógy ke ze lés ide je (-tól -ig) BNO kód

19. Volt-e szol gá la ti bal ese te (ha igen az ORSZI szak vé le mé nye, an nak kel te, szá ma):

20. A be teg egész ség ügyi sza bad ság ra (ke re sõ kép te len sé gé re) vo nat ko zó ada tok az utol só 2 év so rán:

Egész ség ügyi sza bad ság ide je (-tól -ig) Di ag nó zis BNO kód

21. Egész ség ügyi sza bad ság joga le jár:

   [a Hszt. 93.  § (2) bek. alap ján]

22. Je len le gi be teg sé gei:

Az alap be teg ség meg ne ve zé se: Mi kor di ag nosz ti zál ták: BNO kód

Az alap be teg ség hez tár su ló szö võd mé nyek: Ész le lés ide je: BNO kód

Egyéb meg be te ge dé sek: Ész le lés ide je: BNO kód

23. Fog lal ko zás-egész ség ügyi szak or vo si vé le mény (az érin tett sze mély mun ka kö ri fel ada ta i ról, a mun ka vég zés kö -
rül mé nye i rõl, koc ká za ti vi szo nya i ról, ar ról, hogy az érin tett sze mély egész sé gi ál la po ta alap ján je len le gi mun ka kö ré ben
to vább fog lal koz tat ha tó-e):

24. Az egész ség ká ro so dás mér té két  vé le mé nye zõ I. fokú Or vo si Bi zott ság meg ne ve zé se, szak vé le mé nye, an nak
 kelte, szá ma, va la mint az újabb ORSZI fe lül vizs gá lat idõ pont ja:

25. Köz úti jár mû ve ze tõi en ge dé lyé nek ka te gó ri á ja és ér vé nyes sé gé nek idõ pont ja:
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26. Ön vé del mi, il let ve va dász fegy ve re van-e, eü. ér vé nyes sé gi idõ pont ja:

27. I. fokú FÜV BIZOTTSÁG dön té se:

28. INDOKOLÁS (kór is mét, ORSZI szak vé le ményt, je len le gi és a vár ha tó prog resszi ót kell figye lembe ven ni és
össze vet ni a szol gá la ti és össz kö rül mé nyek figye lembe véte lével):

Kelt: ................., .......... év ............... hó nap ....... nap

P. H.

................................................ ............................................... .................................................
FÜV Bi zott ság tag ja I. fokú FÜV Bi zott ság el nö ke FÜV Bi zott ság tag ja

................................................................................

II. FOKÚ FELÜLVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGÁNAK DÖNTÉSE

29. II. fokú FÜV BIZOTTSÁG dön té se:

30. INDOKOLÁS (kór is mét, ORSZI szak vé le ményt, je len le gi és a vár ha tó prog resszi ót kell figye lembe ven ni és
össze vet ni a szol gá la ti és össz kö rül mé nyek figye lembe véte lével):

Kelt: ................., .......... év ............... hó nap ....... nap

P. H.

................................................. ............................................... .................................................
FÜV Bi zott ság tag ja II. fokú FÜV Bi zott ság el nö ke FÜV Bi zott ság tag ja
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III. rész HATÁROZATOK

Az Alkotmánybíróság
határozatai

Az Alkotmánybíróság
89/2008. (VI. 19.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizott-
ságnak országos népszavazási kezdeményezés tárgyában
hozott határozata ellen benyújtott kifogások alapján meg-
hozta a következõ

határozatot:

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság
310/2007. (VIII. 23.) OVB határozatát megsemmisíti, és
az Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasítja.

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

INDOKOLÁS

I.

Az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban:
OVB) a 310/2007. (VIII. 23.) OVB határozatával hitelesí-
tette a magánszemély által benyújtott aláírásgyûjtõ ív min-
tapéldányát. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés sze-
repelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Magyar Köztársaság
Országgyûlése törvénymódosítással törölje a parlamenti
képviselõk alapdíján (alapilletményén) felüli juttatásokat:
a bizottsági pótdíjakat, a különbözõ költségtérítéseket
(utazás, szállás, reprezentáció), az ingyenes laptopot, a te-
lefonhasználat térítést, illetve az internet és postai szolgál-
tatásokra való jogosultságokat.” Az OVB megállapítása
szerint „az aláírásgyûjtõ ív a törvényben meghatározott
formai, valamint a népszavazásra feltenni kívánt kérdésre
vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért
hitelesítésének akadálya nincs”.

Az OVB határozatával szemben – a törvényes határidõn
belül – kifogás érkezett az Alkotmánybíróságra. A kifogás
szerint a kérdés hitelesítésére nem kerülhetett volna sor,
mert ellentétes az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés a) pont-
jával, amely szerint központi adónemekrõl nem tartható
országos népszavazás. Az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányán

szereplõ kérdés a személyi jövedelemadóról szóló 1995.
évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) módosításá-
ra irányul. Az Szjatv. 24. § (1) bekezdése és 27. § b) pontja
alapján az országgyûlési képviselõk jövedelme adóköte-
les, a tevékenység nem önálló tevékenységnek minõsül, és
a szállásköltség-térítés, illetve költségtérítési átalány el-
számolási kötelezettség nélkül illeti meg a képviselõket.
Mivel a költségelszámolás az összevont adóalap megálla-
pításának egyik lépése, ezért a költségelszámolás rendje a
személyi jövedelemadó mint központi adónem szabályo-
zásának közvetlen tárgya.

A kifogás elõterjesztõje szerint az aláírásgyûjtõ ív min-
tapéldányán szereplõ kérdésrõl azért sem tartható népsza-
vazás, mert nem felel meg az országos népszavazásról és
népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény
(a továbbiakban: Nsztv.) 13. § (1) bekezdésében megfo-
galmazott és az Alkotmánybíróság gyakorlatában kifejtett
egyértelmûség követelményének. A kifogás szerint a kér-
dés több tagmondatból áll, felsorolást tartalmaz, így nem
lehet egyértelmûen igennel vagy nemmel válaszolni. Ezen
túlmenõen kifogásolta, hogy a kérdésben szereplõ „külön-
bözõ költségtérítések”, „ingyenes laptop”, „telefonhasz-
nálat térítés”, „postai szolgáltatások” kifejezések nem egy-
értelmûek, félrevezetõk.

Mindezek alapján a kifogás elõterjesztõje kezdemé-
nyezte, hogy az Alkotmánybíróság semmisítse meg a
310/2007. (VIII. 23.) OVB határozatot, és utasítsa az
OVB-t új eljárásra.

II.

Az Alkotmánybíróság a kifogásokat az Alkotmány, az
Nsztv., valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) alábbi rendelkezései
alapján vizsgálta meg:

Alkotmány
„20. § (2) Az országgyûlési képviselõk tevékenységü-

ket a köz érdekében végzik.
(3) Az országgyûlési képviselõt – az országgyûlési kép-

viselõk jogállásáról szóló törvényben szabályozottak sze-
rint – mentelmi jog illeti meg.

(4) Az országgyûlési képviselõt a függetlenségét bizto-
sító tiszteletdíj, továbbá meghatározott kedvezmények és
költségeinek fedezésére költségtérítés illetik meg. A tisz-
teletdíj és a költségtérítés összegérõl, valamint a kedvez-
mények körérõl szóló törvény elfogadásához a jelenlévõ
országgyûlési képviselõk kétharmadának szavazata szük-
séges.”

„28/C. § (5) Nem lehet országos népszavazást tartani:
a) a költségvetésrõl, a költségvetés végrehajtásáról, a

központi adónemekrõl és illetékekrõl, a vámokról, vala-
mint a helyi adók központi feltételeirõl szóló törvények
tartalmáról,”
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Nsztv.
„10. § Az Országos Választási Bizottság megtagadja az

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III.

1. Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó
hatáskörét az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
XXXII. törvény 1. § h) pontjában foglaltaknak megfele-
lõen a Ve. 130. §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróság-
nak a kifogás alapján lefolytatott eljárása jogorvoslati eljá-
rás. Ennek során az Alkotmánybíróság – alkotmányos jog-
állásával és rendeltetésével összhangban – a beérkezett ki-
fogás keretei között azt vizsgálja, hogy az aláírásgyûjtõ ív
és a népszavazásra szánt kérdés megfelel-e a jogszabályi
feltételeknek, és hogy az OVB az aláírásgyûjtõ ív, vala-
mint a konkrét kérdés hitelesítésére irányuló eljárásban az
Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelõen
járt-e el.

2. Az Alkotmánybíróság elsõként a népszavazásra bo-
csátandó kérdés egyértelmûségét vizsgálta meg.

2.1. A kifogás egyik része arra vonatkozott, hogy a kér-
dés több tagmondatból áll, felsorolást tartalmaz, így nem
lehet rá egyértelmûen igennel vagy nemmel válaszolni.

Az Alkotmánybíróság elõször az 52/2001. (XI. 29.) AB
határozatban fogalmazta meg: „Önmagában az, hogy az
aláírásgyûjtõ íven szereplõ kérdés több tagmondatból áll,
nem sérti az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt egyér-
telmûség követelményét. Ha azonban a kérdés több olyan

alkérdésbõl áll, amelyek ellentmondanak egymásnak,
amelyek egymáshoz való viszonya nem egyértelmû vagy
amelyek nem következnek egymásból, illetve amelyek tar-
talmilag egymáshoz nem kapcsolódnak, nemcsak az
Nsztv. 13. § (1) bekezdése sérül, hanem csorbul az Alkot-
mány 2. § (2) bekezdésén alapuló népszavazáshoz való jog
is. Minthogy a több, egymásnak ellentmondó vagy egy-
másból nem következõ, illetve tartalmát tekintve egymás-
tól eltérõ alkérdést tartalmazó kérdés a szavazólapon is
egy kérdésként jelenik meg, a közvetlen politikai részvétel
joga nemcsak az ajánlási joggal összefüggésben, hanem a
szavazáskor is csorbul.” (ABH 2001, 399, 405.)

Jelen esetben a kérdés nem tartalmaz több alkérdést
vagy egymásnak ellentmondó tagmondatot, hanem egy
felsorolást foglal magában a képviselõi alapdíjon felüli, el-
törölni javasolt juttatásokról. Ezért a választópolgárok
tudnak egyértelmûen igenel vagy nemmel válaszolni a
kérdésre.

2.2. A kifogás szerint a kérdésben szereplõ „különbözõ
költségtérítések”, „ingyenes laptop”, „telefonhasználat té-
rítés”, „postai szolgáltatások” kifejezések nem egyértel-
mûek, félrevezetõk.

Az Alkotmánybíróság gyakorlata alapján nem feltétele
a népszavazásra bocsátandó kérdés egyértelmûségének,
hogy a kérdés a jogszabályok fogalomkészletét használja.
Az Nsztv. 13. § (1) bekezdése ugyanis „nem támaszt olyan
követelményt a népszavazás kezdeményezõivel szemben,
hogy a kérdés megfogalmazásakor az egyes jogágak kife-
jezéskészletét, a jogszabályokban meglévõ fogalmakat, il-
letve az egyes tudományágak, szakterületek terminus tech-

nicusait vegyék alapul” [elõször: 51/2001. (XI. 29.) AB
határozat, ABH 2001, 392, 396.].

A „költségtérítés” kifejezés azonban több jogszabály-
ban is megtalálható. Az Alkotmány 20. § (4) bekezdésének
elsõ mondata alapján a képviselõket – egyebek mellett –
„költségeinek fedezésére költségtérítés” illeti meg. Ennek
megfelelõen az országgyûlési képviselõk tiszteletdíjáról,
költségtérítésérõl és kedvezményeirõl szóló 1990. évi
LVI. törvény (a továbbiakban: Oktv.) gyûjtõfogalomként
használja a költségtérítés fogalmát minden olyan juttatás
megnevezésére, amely a tiszteletdíj és a kedvezmény
fogalomkörébe nem vonható. Az Szjatv. 3. melléklet
II. 2. pontja pedig az igazolás nélkül elszámolható költsé-
gekrõl szóló részében szabályozza a költségtérítés elszá-
molásának rendjét. Nem állapítható meg tehát, hogy az or-
szágos népszavazást kezdeményezõ által használt „külön-
bözõ költségtérítések” kifejezések a választópolgárok szá-
mára felismerhetetlen tartalmat hordozna. Ehhez hason-
lóan a „laptop”, „telefonhasználat” és a „postai szolgálta-
tások” is olyan érthetõ köznyelvi kifejezések, amelyekre
vonatkozó rendelkezéseket számos jogszabály tartalmaz.
[Például a jogszabályok fogalomhasználata szerint a lap-
top „mobil számítástechnikai eszköz”, illetve „hordozható
számítógép”. A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság ál-
tal nyújtott ellátási szolgáltatások körérõl, terjedelmérõl,
valamint az igénybevétel rendjérõl szóló 7/2007. (III. 19.)
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MeHVM rendelet Mellékletének III. B. 6. pontja; az üzle-
tek mûködésének rendjérõl, valamint az egyes üzlet nélkül
folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének felté-
teleirõl szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. mel-
lékletének 8. pontja.]

Ezért a kifogásban elõterjesztett indokokat megvizsgál-
va az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy az aláírás-
gyûjtõ ív mintapéldányán szereplõ kérdés nem ellentétes
az egyértelmûség követelményével.

3. A kifogás szerint a kérdés ellentétes az Alkotmány
28/C. § (5) bekezdés a) pontjával, amely szerint központi
adónemekrõl nem tartható országos népszavazás.

Az Alkotmánybíróság a kérdés tartalmi vizsgálatához
az Alkotmány 20. § (4) bekezdésének elsõ mondatát vette
alapul, amely szerint az országgyûlési képviselõt a függet-
lenségét biztosító tiszteletdíj, továbbá meghatározott ked-
vezmények és költségeinek fedezésére költségtérítés ille-
tik meg. A költségtérítés mértékének és a kedvezmények
körének meghatározása az Alkotmány 20. § (4) bekezdés
második mondata alapján a törvényhozó feladata. A Oktv.
ennek megfelelõen szabályozza az országgyûlési képvise-
lõk költségtérítését. A költségtérítésre vonatkozó elszámo-
lási szabályt az Szjatv. tartalmaz, amelynek 27. § b) pontja
alapján a nem önálló tevékenységbõl származó bevételbõl
a jövedelem megállapítása során – legfeljebb a költségtérí-
tés címén kapott bevétel mértékéig – levonható az Szjatv.
3. számú melléklet rendelkezései szerint elismert költség.
Az Szjatv. 3. számú melléklet II. 2. pontja az igazolás nél-
kül elszámolható költségek között említi az országgyûlési
képviselõk Oktv.-ben megállapított költségtérítését. A tör-
vények nem követelik meg, hogy az országgyûlési képvi-
selõ a tevékenysége során felmerülõ szükséges költségét
számlával igazolja. Ezért jelenleg a parlamenti képviselõk
igazolás nélkül számolhatnak el teljes költségükrõl.

Az Alkotmánybíróság több határozatában vizsgált a
parlamenti képviselõk költségelszámolásának módszerére
vonatkozó népszavazási kérdést. A határozatok szerint a
vizsgált kérdések kapcsán nem merült fel alkotmányossági
probléma, mert nem a költségtérítés léte volt a népszava-
zás tárgya, hanem az a mód, ahogyan az országgyûlési
képviselõk a költségeikrõl a rájuk vonatkozó törvényi ren-
delkezése alapján számot adnak. [97/2007. (XI. 29.) AB
határozat, ABK 2007. november, 1072.; 21/2008. (III. 12.)
AB határozat, ABK 2008. március, 285, 288.; 62/2008.
(IV. 29. AB határozat, ABK 2008. április, 516, 519.]

Jelen esetben azonban a népszavazásra szánt kérdés
egyértelmû a tekintetben, hogy az „alapilletményen felüli
juttatások”, köztük „a különbözõ költségtérítések (utazás,
szállás, reprezentáció)” törvénymódosítással történõ eltör-
lésére irányul. Az Alkotmány 20. § (2) bekezdése elõírja,
hogy az országgyûlési képviselõk tevékenységüket a köz
érdekében kötelesek végezni. Az Alkotmány 20. § (4) be-
kezdése alapján a képviselõket „költségeik fedezésére
költségtérítés” illeti meg. A két alkotmányos rendelkezés
együttes értelmezése alapján megállapítható, hogy az ál-

lam a képviselõknek a politikai közösség érdekében vég-
zett tevékenységük során indokoltan felmerülõ költségeit
megtéríti. [21/2008. (III. 12.) AB határozat, ABK 2008.
március, 285, 288.; 62/2008. (IV. 29. AB határozat, ABK
2008. április, 516, 519.]

Ezért az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az alá-
írásgyûjtõ ív mintapéldányán szereplõ kérdésrõl tartott
eredményes népszavazás nyomán az Országgyûlésnek
vagy alkotmányellenes törvényt kellene elfogadnia, vagy
módosítania kellene az Alkotmány 20. § (4) bekezdését.

Az Alkotmánybíróság 2/1993. (I. 22.) AB határozatá-
nak rendelkezõ részében kimondta, hogy „a népszuvereni-
tásból fakadó jogoknak mind az Országgyûlés, mind nép-
szavazás útján történõ gyakorlása csak az Alkotmány ren-
delkezéseinek megfelelõen történhet. A népszavazásra bo-
csátott kérdés nem foglalhat magában burkolt alkotmány-
módosítást.” (ABH 1993, 33.) Az Alkotmánybíróság ál-
landó gyakorlata szerint: „Az Alkotmány módosítására
irányuló kérdésben nem írható ki választópolgári kezde-
ményezésre olyan népszavazás, amely az Országgyûlésre
kötelezõ volta miatt elvonná az Országgyûlés alkotmányo-
zó hatáskörét.” [elõször: 25/1999. (VII. 7.) AB határozat,
ABH 1999, 251, 262.]

Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította,
hogy az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányán szereplõ kérdés-
rõl nem tartható népszavazás.

Mivel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a kér-
dés ellentétes az Alkotmány 20. § (4) bekezdésével, nem
vizsgálta, hogy az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés
a) pontjába foglalt tilalomba ütközik-e.

Az Alkotmánybíróság – a fentiekben felsorolt indokok
alapján – 310/2007. (VIII. 23.) OVB határozatot megsem-
misítette, és az Országos Választási Bizottságot új eljárás-
ra utasította.

Az Alkotmánybíróság a határozat közzétételét az OVB
határozatnak a Magyar Közlönyben való megjelenésére
tekintettel rendelte el.

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

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

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

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

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

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

Alkotmánybírósági ügyszám: 1140/H/2007.
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Az Alkotmánybíróság
90/2008. (VI. 19.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

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

határozatot:

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság
30/2008. (I. 22.) OVB határozatát helybenhagyja.

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

INDOKOLÁS

I.

A magánszemély kezdeményezõ 2008. január 10-én
aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos
Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OVB) hitelesí-
tés céljából a következõ kérdésben: „Egyetért-e Ön azzal,
hogy a magyarországi autópályákon a belsõ sávban a meg-
engedett legnagyobb haladási sebesség 160 km/óra le-
gyen?” Az OVB az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát a
2008. január 22-i ülésén hozott 30/2008. (I. 22.) határoza-
tával (a továbbiakban: OVBh.) hitelesítette. Az OVBh.
közzétételére a Magyar Közlöny 2008. január 25-én meg-
jelent, 2008. évi 12. számában került sor.

II.

Az Alkotmánybírósághoz – a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 130. § (1) be-
kezdése alapján – kifogás érkezett az OVBh.-hoz kapcso-
lódóan. A Ve. 130. § (1) bekezdése értelmében az OVB
határozata ellen annak közzétételét követõ tizenöt napon
belül lehet kifogást benyújtani. A kifogás 2008. február 5-i
keltezéssel, 2008. február 7-én érkezett az OVB-hez, majd
ugyanazon a napon az Alkotmánybíróságra. Tekintettel
arra, hogy az OVBh. közzétételére 2008. január 25-én ke-
rült sor, a határidõ 2008. február 9-án járt le, így az OVBh.
ellen benyújtott kifogás a törvényes határidõn belül érke-
zett.

A kifogás benyújtója kifejti, hogy a közúti közlekedés-
rõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdésének

a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az egyes jármû-
vek közlekedésben használt maximális sebességét a Kor-
mány a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelettel módosított, a
közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.)
KPM–BM együttes rendelet 26. §-ában állapítja meg. A
kifogás benyújtójának álláspontja szerint, mindezek alap-
ján egyértelmûen megállapítható, hogy a kezdeményezés-
ben említett sebességhatár meghatározása – a törvényben
foglalt felhatalmazás visszavonásáig – a Kormány hatás-
körébe tartozó feladat. „A Magyar Köztársaság Alkotmá-
nyáról szóló 1949. évi XX. törvény 28/B. § (1) bekezdése
szerint országos népszavazás és országos népi kezdemé-
nyezés tárgya az Országgyûlés hatáskörébe tartozó kérdés
lehet. A hatályos jogszabályok alapján azonban a sebes-
séghatár módosítása nem az Országgyûlés hatáskörébe tar-
tozó feladat, ezért az országos népi kezdeményezés alá-
írásgyûjtõ íve nem hitelesíthetõ.”

III.

Az Alkotmánybíróság az OVBh. ellen benyújtott kifo-
gást az Alkotmány és a Ve. alábbi rendelkezései alapján
vizsgálta meg:

1. Alkotmány:
„19. § (1) A Magyar Köztársaság legfelsõbb államhatal-

mi és népképviseleti szerve az Országgyûlés.
(2) Az Országgyûlés a népszuverenitásból eredõ jogait

gyakorolva biztosítja a társadalom alkotmányos rendjét,
meghatározza a kormányzás szervezetét, irányát és feltéte-
leit.

(3) E jogkörében az Országgyûlés
a) megalkotja a Magyar Köztársaság Alkotmányát;
b) törvényeket alkot; (...)”
„25. § (2) A törvényhozás joga az Országgyûlést illeti

meg.”
„35. § (2) A Kormány a maga feladatkörében rendelete-

ket bocsát ki, és határozatokat hoz. Ezeket a miniszterel-
nök írja alá. A Kormány rendelete és határozata törvénnyel
nem lehet ellentétes. A Kormány rendeleteit a hivatalos
lapban ki kell hirdetni.”

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

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

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

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

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

IV.

A kifogás nem megalapozott, ezért az Alkotmánybíró-
ság az OVBh.-t, az aláírásgyûjtõ ív mintapéldánya hitele-
sítését helybenhagyta.

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

2. A kifogás alapján az Alkotmánybíróságnak arról
kellett döntenie, hogy kizárja-e az Országgyûlés tör-
vényalkotó hatáskörét az a hatályos jogszabályok alapján
fennálló jogi helyzet, amely szerint a sebességkorlátozás
szabályozására törvényi felhatalmazás alapján a Kormány
rendelkezik hatáskörrel.

Az Alkotmánybíróság – a 46/2006. (X. 5.) AB határoza-
tával (a továbbiakban: Abh.) megerõsített és precedens ér-
tékûnek tekintett 53/2001. (XI. 29.) AB határozatában úgy
foglalt állást, hogy „(...) az Országgyûlés Alkotmányban
biztosított jogalkotói hatásköre teljes, és mind a Kormány,
mind a Kormány tagjai irányába nyitott”. (ABH 2001, 414,
417.)

Az Alkotmánybíróság az Abh.-ban kifejtette, hogy „az
Alkotmányban az Országgyûlésnek adott törvényalkotási
felhatalmazás univerzális, nem állít fel korlátokat a tör-
vényben szabályozható jogalkotási tárgyak tekintetében.
Ennek megfelelõen az Országgyûlés jogalkotó hatásköre

– az Alkotmány keretei között – teljes és korlátlan. (...) A
Kormány az Alkotmány alapján nem rendelkezik az Or-
szággyûlés által el nem vonható, kizárólagos jogalkotási
hatáskörrel, függetlenül attól, hogy feladatkörében, erede-
ti jogalkotó hatáskörében, vagy törvényi felhatalmazás
alapján alkot rendeletet. Az Országgyûlés – az Alkotmány
keretei között – bármely társadalmi viszony szabályozását
törvényalkotási hatáskörébe vonhatja”. (ABH 2006, 567,
572.)

Az a tény, hogy a hatályos jogban törvényi felhatalma-
zás alapján a Kormány jogosult az autópályákon érvényes
sebességhatár meghatározására, nem zárja ki az Ország-
gyûlés törvényalkotási hatáskörét az adott társadalmi vi-
szony szabályozására, ugyanis a Kormánynak törvényben
adott jogalkotási felhatalmazás nem biztosít a Kormány
számára kizárólagos jogalkotási jogkört.

Mindezekre figyelemmel az Alkotmánybíróság az
OVBh. megsemmisítésére, és az OVB új eljárásra kötele-
zésére irányuló kifogást elutasította, és az OVB 30/2008.
(I. 22.) OVB határozatát, az abban foglalt kérdést tartalma-
zó aláírásgyûjtõ ív mintapéldánya hitelesítését helyben-
hagyta.

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

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

elõadó alkotmánybíró

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

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

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

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

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

Alkotmánybírósági ügyszám: 138/H/2008.
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A Kormány határozatai

A Kormány
1039/2008. (VI. 19.) Korm.

határozata
a Kitüntetési Bizottságról és az állami kitüntetések

adományozásának rendjérõl szóló
1130/2002. (VII. 24.) Korm. határozat módosításáról

1. A Kitüntetési Bizottságról és az állami kitüntetések
adományozásának rendjérõl szóló 1130/2002. (VII. 24.)
Korm. határozat (a továbbiakban: H.) 2. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„2. A Bizottság személyi összetétele a következõ:
Elnök: a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
Tagok: honvédelmi miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter
külügyminiszter
oktatási és kulturális miniszter
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Titkár: a Miniszterelnöki Hivatal kitüntetési
ügyekért felelõs szervezeti egységének
vezetõje”

2. A H. a következõ 2/A. ponttal egészül ki:
„2/A. A Bizottság munkájában – az elnök meghívására –

a 2. pontban nem említett miniszter tanácskozási joggal
közremûködhet.”

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, és
az azt követõ napon hatályát veszti.

4. A H. 3. pontjában a „négy tagja” szövegrész helyébe
a „három tagja” szöveg lép, és a 7. pont hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1040/2008. (VI. 19.) Korm.

határozata

a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti
kereset-kiegészítésének finanszírozásáról

A Kormány

1. a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak számára
kifizetendõ eseti kereset-kiegészítés fedezetére a Magyar
Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi
CLXIX. törvény (a továbbiakban: KvTv.) 4. § (8) bekez-
désében, valamint 52. § (2) bekezdésében foglaltak alap-
ján a X. Miniszterelnökség fejezet, 20. Tartalékok cím,
2. Céltartalékok alcím, 1. Különféle személyi kifizetések
jogcímcsoport terhére 10 363 514 ezer forint, a XIII. Hon-
védelmi Minisztérium fejezet, 8. Fejezeti kezelésû elõ-
irányzatok cím, 2. Ágazati célelõirányzatok alcím, 39. Fe-
jezeti tartalék jogcímcsoport, 2. Fejezeti egyensúlyi tarta-
lék jogcím terhére 3 000 000 ezer forint átcsoportosítását
rendeli el a melléklet szerint;

Felelõs: pénzügyminiszter
az érintett fejezetek felügyeletét ellátó

szervek vezetõi

Határidõ: azonnal

2. felhívja az érintett fejezetek felügyeletét ellátó szer-
vek vezetõit, hogy az igénybe vett támogatással összefüg-
gõ elszámolási kötelezettség teljesítésérõl a költségvetési
szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegé-
szítésérõl szóló kormányrendeletben foglaltak szerint in-
tézkedjenek.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

2008/90. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5527



Melléklet az 1040/2008. (VI. 19.) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*

Költségvetési év: 2008.
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Ezer forintban

Államház–
háztartási

Fejezet Cím
Al–
cím

Jog–
cím

Jog–
cím

El ir.
csop.

Kie–
melt Fejezet Cím

Al–
cím

Jog–
cím

Jog–
cím

El ir.
csop.

K I A D Á S O K
Módosítás

A módosítás 
következ

egyedi
azonosító

szám szám szám csop. 
szám

szám szám el ir.
szám

név név név csop. 
név

név név
 Kiemelt el irányzat neve 

( + / – ) évre áthúzódó 
hatása

I

000099 1

000110 1

1

1 Személyi juttatások 12 165

2 Munkaadókat terhel  járulékok 3 893

246345 2

1

1 Személyi juttatások 1 455

2 Munkaadókat terhel  járulékok 466

264956 5

019161 1

1

1 Személyi juttatások 1 275

2 Munkaadókat terhel  járulékok 408

II

000033 1

1

1 Személyi juttatások 765

2 Munkaadókat terhel  járulékok 245

III

000385 1

1

1 Személyi juttatások 1 620

2 Munkaadókat terhel  járulékok 518

IV

007218 1

1

1 Személyi juttatások 2 085

2 Munkaadókat terhel  járulékok 667

V

000462 1

1

1 Személyi juttatások 8 700

2 Munkaadókat terhel  járulékok 2 784

VI

209126 1

1

1 Személyi juttatások 157 065

2 Munkaadókat terhel  járulékok 50 261

VIII

026338 1

1

1 Személyi juttatások 54 555

2 Munkaadókat terhel  járulékok 17 458

IX

280634 19 8 409 000

X

000495 1

000505 1

1

1 Személyi juttatások 9 225

2 Munkaadókat terhel  járulékok 2 952

000516 2

1

1 Személyi juttatások 12 990

2 Munkaadókat terhel  járulékok 4 157

018571 2

1

1 Személyi juttatások 660

2 Munkaadókat terhel  járulékok 211

001766 3

1

1 Személyi juttatások 10 875

2 Munkaadókat terhel  járulékok 3 480

004855 8

1

1 Személyi juttatások 765

2 Munkaadókat terhel  járulékok 245

000637 11

000648 1

1

1 Személyi juttatások 12 735

2 Munkaadókat terhel  járulékok 4 075

000659 2

1

1 Személyi juttatások 9 210

2 Munkaadókat terhel  járulékok 2 947

019370 3

1

1 Személyi juttatások 26 805

2 Munkaadókat terhel  járulékok 8 578

      Országgy lés hivatali szervei

M ködési költségvetés

   Országgy lés Hivatala

I. ORSZÁGGY LÉS

   Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

M ködési költségvetés

   Közbeszerzések Tanácsa

      Közbeszerzések Tanácsa

M ködési költségvetés

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

   Köztársasági Elnöki Hivatal

M ködési költségvetés

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

   Alkotmánybíróság

M ködési költségvetés

IV. ORSZÁGGY LÉSI BIZTOSOK HIVATALA

   Országgy lési Biztos Hivatala

M ködési költségvetés

V. ÁLLAMI SZÁMVEV SZÉK

   Állami Számvev szék

M ködési költségvetés

VI. BÍRÓSÁGOK

   Bíróságok

M ködési költségvetés

X. MINISZTERELNÖKSÉG

   Miniszterelnöki Hivatal

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

   Ügyészségek

M ködési költségvetés

   IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT 
   SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA

      A helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
      eseti kereset-kiegészítése

      Miniszterelnöki Hivatal igazgatás

M ködési költségvetés

      Központi Szolgáltatási F igazgatóság

M ködési költségvetés

Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet

M ködési költségvetés

Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ

M ködési költségvetés

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal

M ködési költségvetés

      Nemzetbiztonsági Hivatal

M ködési költségvetés

      Információs Hivatal

M ködési költségvetés

      Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

M ködési költségvetés

A módosítást elrendel
jogszabály/határozat száma

A módosítás jogcíme



2008/90. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5529

235006  4

1

1 Személyi juttatások 225

2 Munkaadókat terhel  járulékok 72

XI

001535 1

1

1 Személyi juttatások 5 895

2 Munkaadókat terhel  járulékok 1 886

015558 5

1

1 Személyi juttatások 18 120

2 Munkaadókat terhel  járulékok 5 798

001711 7

1

1 Személyi juttatások 25 830

2 Munkaadókat terhel  járulékok 8 266

258612 11

1

1 Személyi juttatások 11 385

2 Munkaadókat terhel  járulékok 3 643

XII

004240 1

1

1 Személyi juttatások 5 670

2 Munkaadókat terhel  járulékok 1 814

004262 2

004273 1

1

1 Személyi juttatások 73 095

2 Munkaadókat terhel  járulékok 23 390

247045 2

1

1 Személyi juttatások 270

2 Munkaadókat terhel  járulékok 86

004327 3

1

1 Személyi juttatások 59 055

2 Munkaadókat terhel  járulékok 18 898

004338 4

1

1 Személyi juttatások 735

2 Munkaadókat terhel  járulékok 235

212087 5

1

1 Személyi juttatások 16 830

2 Munkaadókat terhel  járulékok 5 386

004349 6

1

1 Személyi juttatások 19 770

2 Munkaadókat terhel  járulékok 6 326

004404 7

1

1 Személyi juttatások 1 920

2 Munkaadókat terhel  járulékok 614

004415 8

1

1 Személyi juttatások 9 435

2 Munkaadókat terhel  járulékok 3 019

XIII.

015976 1

002587 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása

1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 7 485

2 Munkaadókat terhel  járulékok 2 395

198279 2

1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 15 615

2 Munkaadókat terhel  járulékok 4 997

198280 3

1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 5 760

2 Munkaadókat terhel  járulékok 1 843

198291 2

206895 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 49 650

2 Munkaadókat terhel  járulékok 15 888

206905 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei

1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 222 855

2 Munkaadókat terhel  járulékok 71 314

198301 3

002642 1 Katonai Felderít  Hivatal

1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 10 710

2 Munkaadókat terhel  járulékok 3 427

002631 2 Katonai Biztonsági Hivatal

1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 405

2 Munkaadókat terhel  járulékok 1 090

M ködési költségvetés

XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

   Önkormányzati és területfejlesztési minisztérium igazgatása

      Szervezett B nözés Elleni Koordinációs Központ

M ködési költségvetés

   Közigazgatási hivatalok

M ködési költségvetés

   Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóság

M ködési költségvetés

   Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet

M ködési költségvetés

XII. FÖLDM VELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

   Földm velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása

M ködési költségvetés

   Szakigazgatási intézmények

      Mez gazdasági Szakigazgatási Hivatal

M ködési költségvetés

   Mez gazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei

M ködési költségvetés

   Közm vel dési intézmények

M ködési költségvetés

   Agrárkutató intézetek

M ködési költségvetés

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Honvédelmi Minisztérium

HM hivatalai

HM háttérintézményei

Magyar Honvédség

 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok

M ködési költségvetés

M ködési költségvetés

   Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

M ködési költségvetés

   Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet

      Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal

M ködési költségvetés

   Állami Ménesgazdaság
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198312 4

1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 7 890

2 Munkaadókat terhel  járulékok 2 525

002686 5

1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 415

2 Munkaadókat terhel  járulékok 773

002718 6

1 M ködési költségvetés

1 Személyi juttatások 41 670

2 Munkaadókat terhel  járulékok 13 334

XIV

003704 1

1

1 Személyi juttatások 6 765

2 Munkaadókat terhel  járulékok 2 165

019435 2

1

1 Személyi juttatások 3 240

2 Munkaadókat terhel  járulékok 1 037

264045 3

1

1 Személyi juttatások 12 540

2 Munkaadókat terhel  járulékok 4 013

003726 4

1

1 Személyi juttatások 4 050

2 Munkaadókat terhel  járulékok 1 296

003737 5

1

1 Személyi juttatások 110 160

2 Munkaadókat terhel  járulékok 35 251

001580 7

1

1 Személyi juttatások 622 395

2 Munkaadókat terhel  járulékok 199 166

001755 10

1

1 Személyi juttatások 12 720

2 Munkaadókat terhel  járulékok 4 070

001799 11

1

1 Személyi juttatások 3 015

2 Munkaadókat terhel  járulékok 965

228817 13

1

1 Személyi juttatások 3 750

2 Munkaadókat terhel  járulékok 1 200

236630 15

1

1 Személyi juttatások 9 930

2 Munkaadókat terhel  járulékok 3 178

XV

014892 1

006343 1

1

1 Személyi juttatások 7 845

2 Munkaadókat terhel  járulékok 2 510

270656 2

251912 1

1

1 Személyi juttatások 2 565

2 Munkaadókat terhel  járulékok 821

226055 3

1

1 Személyi juttatások 6 660

2 Munkaadókat terhel  járulékok 2 131

006419 5

1

1 Személyi juttatások 525

2 Munkaadókat terhel  járulékok 168

003825 7

1

1 Személyi juttatások 5 880

2 Munkaadókat terhel  járulékok 1 882

252134 8

1

1 Személyi juttatások 540

2 Munkaadókat terhel  járulékok 173

278034 11

275101 1

1

1 Személyi juttatások 2 610

2 Munkaadókat terhel  járulékok 835

010575 2

1

1 Személyi juttatások 1 665

2 Munkaadókat terhel  járulékok 533

010597 3

1

1 Személyi juttatások 1 065

2 Munkaadókat terhel  járulékok 341

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM

   Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása

M ködési költségvetés

M ködési költségvetés

   Igazságügyi Hivatal

M ködési költségvetés

   Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

M ködési költségvetés

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Katonai Ügyészségek

Egészségügyi Intézetek

   Szakért i Intézetek

M ködési költségvetés

   Büntetés-végrehajtás

M ködési költségvetés

   Rend rség

M ködési költségvetés

   Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata

 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

   Központi Gazdasági F igazgatóság

M ködési költségvetés

   Rend rtiszti F iskola

M ködési költségvetés

   Oktatási Igazgatás

M ködési költségvetés

XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

   Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása

      Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

M ködési költségvetés

M ködési költségvetés

   Nemzeti Hírközlési Hatóság

M ködési költségvetés

   Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet

M ködési költségvetés

GKM Bányászati és Földtani Intézmények

M ködési költségvetés

   Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

M ködési költségvetés

   Bányászati Utókezel  és Éjjeli Szanatórium

   Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kutatás Fejlesztési Szervei

      Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

M ködési költségvetés

 Magyar Állami Földtani Intézet

M ködési költségvetés

 Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet

M ködési költségvetés
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015020 12

1

1 Személyi juttatások 1 380

2 Munkaadókat terhel  járulékok 442

000989 13

1

1 Személyi juttatások 3 210

2 Munkaadókat terhel  járulékok 1 027

275112 16

1

1 Személyi juttatások 25 815

2 Munkaadókat terhel  járulékok 8 261

197382 18

1

1 Személyi juttatások 2 250

2 Munkaadókat terhel  járulékok 720

003870 20

1

1 Személyi juttatások 4 830

2 Munkaadókat terhel  járulékok 1 546

265334 22

1

1 Személyi juttatások 660

2 Munkaadókat terhel  járulékok 211

265345 23

1

1 Személyi juttatások 300

2 Munkaadókat terhel  járulékok 96

XVI

006585 1

1

1 Személyi juttatások 5 745

2 Munkaadókat terhel  járulékok 1 838

275145 2

1

1 Személyi juttatások 1 560

2 Munkaadókat terhel  járulékok 499

006606 3

1

1 Személyi juttatások 3 135

2 Munkaadókat terhel  járulékok 1 003

276201 4

1

1 Személyi juttatások 1 320

2 Munkaadókat terhel  járulékok 422

271134 5

1

1 Személyi juttatások 10 125

2 Munkaadókat terhel  járulékok 3 240

271112 6

1

1 Személyi juttatások 20 730

2 Munkaadókat terhel  járulékok 6 634

271123 7

1

1 Személyi juttatások 55 665

2 Munkaadókat terhel  járulékok 17 813

XVIII

241789 1

004107 1

1

1 Személyi juttatások 9 930

2 Munkaadókat terhel  járulékok 3 178

004118 2

1

1 Személyi juttatások 15 075

2 Munkaadókat terhel  járulékok 4 824

270856 4

1

1 Személyi juttatások 240

2 Munkaadókat terhel  járulékok 77

XIX

247834 1

1

1 Személyi juttatások 3 090

2 Munkaadókat terhel  járulékok 989

XX

269612 1

005214 1

1

1 Személyi juttatások 7 740

2 Munkaadókat terhel  járulékok 2 477

227942 2

1

1 Személyi juttatások 764 490

2 Munkaadókat terhel  járulékok 244 637

218672 3

1

1 Személyi juttatások 37 365

2 Munkaadókat terhel  járulékok 11 957

218605 4

1

1 Személyi juttatások 15 750

2 Munkaadókat terhel  járulékok 5 040

   Magyar Energia Hivatal

   Magyar Szabadalmi Hivatal

M ködési költségvetés

M ködési költségvetés

   MÁV egészségügyi alapellátó intézmények

M ködési költségvetés

   Nemzeti Közlekedési Hatóság

M ködési költségvetés

   Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

M ködési költségvetés

   Közlekedésbiztonsági Szervezet

M ködési költségvetés

   Magyar Vasúti Hivatal

M ködési költségvetés

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

   Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása

M ködési költségvetés

   Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság

M ködési költségvetés

   Országos Meteorológiai Szolgálat

M ködési költségvetés

   Nemzeti park igazgatóságok

M ködési költségvetés

   Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek

M ködési költségvetés

   Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok

M ködési költségvetés

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

   Külügyminisztérium

      Külügyminisztérium központi igazgatása

M ködési költségvetés

      Külképviseletek igazgatása

M ködési költségvetés

   Magyar Külügyi Intézet

M ködési költségvetés

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

   Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

M ködési költségvetés

   Közgy jtemények

M ködési költségvetés

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

   Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása

      Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása

   Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság

M ködési költségvetés

M ködési költségvetés

   M vészeti intézmények

M ködési költségvetés

M ködési költségvetés

   Egyetemek, f iskolák
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016357 6

1

1 Személyi juttatások 14 130

2 Munkaadókat terhel  járulékok 4 522

226901 7

1

1 Személyi juttatások 8 325

2 Munkaadókat terhel  járulékok 2 664

XXI

247090 1

002949 1

1

1 Személyi juttatások 2 910

2 Munkaadókat terhel  járulékok 931

247101 2

1

1 Személyi juttatások 345

2 Munkaadókat terhel  járulékok 110

267167 2

002950 1

1

1 Személyi juttatások 56 100

2 Munkaadókat terhel  járulékok 17 952

017233 3

1

1 Személyi juttatások 34 485

2 Munkaadókat terhel  járulékok 11 035

002972 4

1

1 Személyi juttatások 79 020

2 Munkaadókat terhel  járulékok 25 286

002994 5

1

1 Személyi juttatások 100 140

2 Munkaadókat terhel  járulékok 32 045

233507 7

1

1 Személyi juttatások 19 875

2 Munkaadókat terhel  járulékok 6 360

275701 8

1

1 Személyi juttatások 720

2 Munkaadókat terhel  járulékok 230

XXII

270023 1

004767 1

1

1 Személyi juttatások 6 735

2 Munkaadókat terhel  járulékok 2 155

270034 4

1

1 Személyi juttatások 315

2 Munkaadókat terhel  járulékok 101

004790 5

1

1 Személyi juttatások 207 030

2 Munkaadókat terhel  járulékok 66 250

004800 6

1

1 Személyi juttatások 99 840

2 Munkaadókat terhel  járulékok 31 949

237287 10

1

1 Személyi juttatások 54 705

2 Munkaadókat terhel  járulékok 17 506

223614 14

004888 1

1

1 Személyi juttatások 2 040

2 Munkaadókat terhel  járulékok 653

26     Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz

1   Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása

280067 8 73 755

2   Egészségbiztosítási Alap támogatása

280078 8 61 281

XXVI

240789 1

1

1 Személyi juttatások 6 240

2 Munkaadókat terhel  járulékok 1 997

013389 2

1

1 Személyi juttatások 4 020

2 Munkaadókat terhel  járulékok 1 286

013400 3

1

1 Személyi juttatások 51 915

2 Munkaadókat terhel  járulékok 16 613

004646 4

1

1 Személyi juttatások 14 640

2 Munkaadókat terhel  járulékok 4 685

   Egészségbiztosítási Felügyelet

M ködési költségvetés

      EüM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

   Egészségügyi Minisztérium igazgatása

      EüM Központi Igazgatás

M ködési költségvetés

   Egyéb oktatási intézmények

M ködési költségvetés

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

      Országos Tisztif orvosi Hivatal és intézményei

M ködési költségvetés

M ködési költségvetés

   Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

   Egyéb kulturális intézmények

   Vám- és Pénzügy rség

M ködési költségvetés

M ködési költségvetés

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

   Kormányzati Ellen rzési Hivatal

      Kormányzati Ellen rzési Hivatal

M ködési költségvetés

   PM Informatikai Szolgáltató Központ

M ködési költségvetés

   Adó- és Pénzügyi Ellen rzési Hivatal

M ködési költségvetés

Szak- és továbbképz  intézmények, könyvtárak, dokumentációs kp., kutatóintézetek

M ködési költségvetés

   Gyógyító-megel z  ellátás országos szakintézetei

M ködési költségvetés

M ködési költségvetés

   Országos Ment szolgálat

M ködési költségvetés

   Magyar Államkincstár

M ködési költségvetés

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

   Pénzügyminisztérium igazgatása

      Pénzügyminisztérium igazgatása

   Országos Vérellátó Szolgálat

M ködési költségvetés

M ködési költségvetés

   Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása

2008. évi illetményemelés támogatása

2008. évi illetményemelés támogatása

   Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

M ködési költségvetés

   Regionális Munkaügyi Központok

M ködési költségvetés

   Országos Munkavédelmi és Munkaügyi F felügyel ség

M ködési költségvetés
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004624 5

1

1 Személyi juttatások 5 100

2 Munkaadókat terhel  járulékok 1 632

272723 6

1

1 Személyi juttatások 3 390

2 Munkaadókat terhel  járulékok 1 085

262290 7

1

1 Személyi juttatások 225

2 Munkaadókat terhel  járulékok 72

258745 8

1

1 Személyi juttatások 1 860

2 Munkaadókat terhel  járulékok 595

006453 11

1

1 Személyi juttatások 5 430

2 Munkaadókat terhel  járulékok 1 738

002983 12

1

1 Személyi juttatások 7 035

2 Munkaadókat terhel  járulékok 2 251

003012 13

1

1 Személyi juttatások 13 335

2 Munkaadókat terhel  járulékok 4 267

272734 14

1

1 Személyi juttatások 6 405

2 Munkaadókat terhel  járulékok 2 050

XXX

007065 1

1

1 Személyi juttatások 1 620

2 Munkaadókat terhel  járulékok 518

XXXI

007087 1

1

1 Személyi juttatások 19 575

2 Munkaadókat terhel  járulékok 6 264

007119 4

1

1 Személyi juttatások 705

2 Munkaadókat terhel  járulékok 226

007120 5

1

1 Személyi juttatások 270

2 Munkaadókat terhel  járulékok 86

XXXIII

006826 1

006837 1

1

1 Személyi juttatások 2 145

2 Munkaadókat terhel  járulékok 686

011307 2

1

1 Személyi juttatások 30

2 Munkaadókat terhel  járulékok 10

006860 3

1

1 Személyi juttatások 1 545

2 Munkaadókat terhel  járulékok 494

006871 4

1

1 Személyi juttatások 27 015

2 Munkaadókat terhel  járulékok 8 645

015338 5

1

1 Személyi juttatások 18 285

2 Munkaadókat terhel  járulékok 5 851

006882 6

1

1 Személyi juttatások 14 535

2 Munkaadókat terhel  járulékok 4 651

006893 7

1

1 Személyi juttatások 885

2 Munkaadókat terhel  járulékok 283

270345 8

1

1 Személyi juttatások 1 365

2 Munkaadókat terhel  járulékok 437

270356 9

1

1 Személyi juttatások 795

2 Munkaadókat terhel  járulékok 254

006925 10

1

1 Személyi juttatások 6 885

2 Munkaadókat terhel  járulékok 2 203

   Regionális képz  központok

M ködési költségvetés

   Nemzeti Szakképzési és Feln ttképzési Intézet

M ködési költségvetés

   Egyenl  Bánásmód Hatóság

M ködési költségvetés

   Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet

M ködési költségvetés

   Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

M ködési költségvetés

   Állami szociális intézetek

M ködési költségvetés

   Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei

M ködési költségvetés

   Országos Rehabilitációs és Szociális Szakért i Intézet

M ködési költségvetés

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

   Gazdasági Versenyhivatal igazgatása

M ködési költségvetés

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

   Központi Statisztikai Hivatal

M ködési költségvetés

   KSH Könyvtár

M ködési költségvetés

   KSH Népességtudományi Kutató Intézet

M ködési költségvetés

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

   MTA Könyvtára

M ködési költségvetés

   MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek

   MTA Titkársága

      MTA Titkárság Igazgatása

M ködési költségvetés

M ködési költségvetés

   MTA Széchenyi Irodalmi és M vészeti Akadémia

M ködési költségvetés

   MTA Élettudományi kutatóintézetek

M ködési költségvetés

   MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek

M ködési költségvetés

   MTA Területi akadémiai központok

M ködési költségvetés

   MTA Akadémiai létesítmények fenntartása és üzemeltetése

M ködési költségvetés

   MTA Kutatásszervezési és nemzetközi kapcsolatai

M ködési költségvetés

   MTA Támogatott Kutatóhelyek

M ködési költségvetés
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006936 11

1

1 Személyi juttatások 1 560

2 Munkaadókat terhel  járulékok 499

032564 12

1

1 Személyi juttatások 630

2 Munkaadókat terhel  járulékok 202

X.

20

2

235149 1 Különféle személyi kifizetések -10 363 514

XIII.

8

2

39   Fejezeti tartalék

265078 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék -3 000 000
Az el irányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jelleg

Államház-
háztartási Fejezet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

El ir.
csop.

Kie-
melt

Feje-
zet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

El ir.
csop.

BEVÉTELEK
Módosítás

A módosítás 
következ

egyedi
azonosító

szám szám szám csop. 
szám

szám szám el ir.
szám

név név név csop. 
név

név név
 Kiemelt el irányzat neve 

( + / - ) évre áthúzódó hatása

Az el irányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jelleg

Államház-
háztartási Fejezet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

El ir.
csop.

Kie-
melt

Feje-
zet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

El ir.
csop.

TÁMOGATÁS
Módosítás

A módosítás 
következ A módosítást elrendel

egyedi
azonosító

szám szám szám csop. 
szám

szám szám el ir.
szám

név név név csop. 
név

név név
 Kiemelt el irányzat neve 

( + / - ) évre áthúzódó hatása jogszabály/határozat száma

I

000099 1

000110 1 16 058

246345 2 1 921

264956 5

019161 1 1 683

II

000033 1 1 010

III

000385 1 2 138

IV

007218 1 2 752

V

000462 1 11 484

VI

209126 1 207 326

VIII

026338 1 72 013

IX

280634 19 8 409 000

X

000495 1

000505 1 12 177

000516 2 17 147

018571 2 871

001766 3 14 355

004855 8 1 010

000637 11

000648 1 16 810

000659 2 12 157

019370 3 35 383

235006  4 297

XI

001535 1 7 781

015558 5 23 918

001711 7 34 096

258612 11 15 028

XII

004240 1 7 484

004262 2

004273 1 96 485

247045 2 356

004327 3 77 953

004338 4 970

212087 5 22 216

004349 6 26 096

004404 7 2 534

004415 8 12 454

XIII.

015976 1

002587 1    Honvédelmi Minisztérium igazgatása 9 880

198279 2 20 612

198280 3 7 603

198291 2

206895 1 65 538

206905 2 294 169

198301 3

002642 1 14 137

002631 2 4 495

198312 4 10 415

002686 5 3 188

002718 6 55 004

Katonai Ügyészségek

Egészségügyi Intézetek

  Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

MH ÖHP és alárendelt szervezetei

  Honvédelmi Minisztérium

HM hivatalai

  XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

I. ORSZÁGGY LÉS

M ködési költségvetés

   MTA Jóléti intézmények

M ködési költségvetés

   OTKA Iroda

MINISZTERELNÖKSÉG

Tartalékok

Céltartalékok

   XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

   Országgy lés Hivatala

      Országgy lés hivatali szervei

   Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

   Közbeszerzések Tanácsa

      Közbeszerzések Tanácsa

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

   Köztársasági Elnöki Hivatal

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

   Alkotmánybíróság Hivatala

IV. ORSZÁGGY LÉSI BIZTOSOK HIVATALA

   Országgy lési Biztos Hivatala

V. ÁLLAMI SZÁMVEV SZÉK

   Állami Számvev szék

VI. BÍRÓSÁGOK

X. MINISZTERELNÖKSÉG

   Miniszterelnöki Hivatal
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011307 2 40

006860 3 2 039

006871 4 35 660

015338 5 24 136

006882 6 19 186

006893 7 1 168

270345 8 1 802

270356 9 1 049

006925 10 9 088

006936 11 2 059

032564 12 832

XIII.

8

2

39   Fejezeti tartalék

265078 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék -3 000 000
Az el irányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jelleg

Foglalkoztatottak létszáma (f ) - id szakra

Foglalkoztatottak létszáma (f ) - id szakra

 Az el irányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jelleg

 Az adatlap 5 példányban töltend  ki I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

Fejezet    1 példány   id arányos

Állami Számvev szék 1 példány   teljesítményarányos 

Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb ........azonnal 13 363 514 13 363 514

Pénzügyminisztérium 2 példány

* Az összetartozó el irányzat változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

   OTKA Iroda

   MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek

   MTA Területi akadémiai központok

   MTA Akadémiai létesítmények fenntartása és üzemeltetése

   MTA Kutatásszervezési és nemzetközi kapcsolatai

   MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek

   MTA Élettudományi kutatóintézetek

   MTA Széchenyi Irodalmi és M vészeti Akadémia

Az el irányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)             Összesen:

Ágazati célel irányzatok

   XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Fejezeti kezelés  el irányzatok

   MTA Támogatott Kutatóhelyek

   MTA Jóléti intézmények

   MTA Könyvtára
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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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Személyi rész

SZEMÉLYÜGYI HÍREK

A Környezetvédelmi

és Vízügyi Minisztérium

személyügyi hírei

A Magyar Köztársaság elnöke

nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából

a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje
kitüntetést adományozta

Prof. Ürge-Vorsatz Diánának, a Közép-Európai Egye-
tem egyetemi docensének;

a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje
kitüntetést adományozta

dr. Alexay Zoltánnak, a Széchenyi István Egyetem nyu-
galmazott fõiskolai docensének,

Bodnár Gáspár Tibornak, a Felsõ-Tisza-vidéki Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatójának,

dr. Faragó Tibornak, a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium stratégiai fõosztályvezetõjének,

dr. Pados Imrének, az Észak-magyarországi Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság nyugalmazott igaz-
gatójának;

a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje
kitüntetést adományozta

dr. Szlávik Lajosnak, az Eötvös József Fõiskola
mûszaki fakultás tanszékvezetõ fõiskolai tanárának;

a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt
kitüntetést adományozta

Lõrincz Károlynak, az Ecsediláp-Krasznabalparti Víz-
gazdálkodási Társulás ügyvezetõ igazgatójának,

Skenderovic Marinnak, a Horváth Idegenforgalmi
Közösség Magyarországi Képviselete igazgatójának;

a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt
kitüntetést adományozta

Gálosi Zoltánné dr.-nak, a Dél-dunántúli Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség osz-
tályvezetõjének,

dr. Horváth Lászlónénak, a Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Minisztérium osztályvezetõjének,

Juhász Attilának, a Tiszántúli Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség mérõállomás-
vezetõ-helyettesének,

Kalivoda Bélának, a Körös-Maros Nemzeti Park Igaz-
gatóság általános igazgatóhelyettesének,

Petõcz András költõnek, írónak,
Szarvas Imrének, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Ipolytarnóci Õsmaradványok Természetvédelmi Terület
tájegységvezetõjének,

Varga Tibornak, az Észak-dunántúli Környezetvédel-
mi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség levegõ-
tisztaság-védelmi osztályvezetõjének,

Varju Lajosnak, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédel-
mi és Vízügyi Igazgatóság Szolnoki Szakaszmérnökség
szakaszmérnökség-vezetõjének.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter

nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából

Miniszteri Elismerõ Oklevelet adományozott

Barta Zsoltnak, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság táj-
egységvezetõjének,

Bábosik Rolandnak, a KvVM Államtitkári titkárság
szakmai tanácsadójának,

Bibók Zsuzsannának, a KvVM Környezetfejlesztési fõ-
osztály fõosztályvezetõ-helyettesének,

Borsosné Tatai Mártának, a Dunántúli Regionális Víz-
mû Zrt. humán erõforrás ügyintézõjének,

Bozó Andrásnak, a KvVM Fejlesztési Igazgatóság mo-
nitoring referensének,

Cserép Attilának, a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság
természetvédelmi õrének,

Deák Józsefnének, a Duna Menti Regionális Vízmû Zrt.
titkárnõjének,

Dobriné Nyerges Rózsának, a Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság irodavezetõ-
jének,

Domonyik Ferencnek, az Észak-magyarországi Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság osztályvezetõjének,
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Fleck Tamásnak, a Közép-duna-völgyi Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség Infor-
matikai csoportvezetõjének,

Goda István Fertõ-Hanság és Õrségi Nemzeti Park
Igazgatóság fõtanácsosának,

dr. Grébeczné dr. Ungár Eszternek, a KvVM Közigaz-
gatási és jogi fõosztály tanácsosának,

Horváthné Kukucska Máriának, a Közép-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fel-
ügyelõség vízvédelmi és vízgazdálkodási ügyintézõjének,

Karancsi Gábornak, az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség osztályve-
zetõjének,

Korhán Tibornak, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgató-
ság gépkocsivezetõjének,

Koszits Beatrixnak, a Duna–Dráva Nemzeti Park Igaz-
gatóság közgazdasági osztályvezetõjének,

L’Auné Ágnesnek, a KvVM Nemzeti parki és tájvédelmi
fõosztály tanácsosának,

Laki Zoltánnak, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség osztályveze-
tõjének,

Lázár Miklósnak, az Alsó-Tisza vidéki Környezet-
védelmi és Vízügyi Igazgatóság környezetértékelési osz-
tályvezetõ-helyettesének,

Makay Józsefnek, az Észak-dunántúli Környezet-
védelmi és Vízügyi Igazgatóság gépkezelõ-karbantartó-
jának,

Meszlényiné Regius Mártának, a KvVM Miniszteri
kabinet szakmai fõtanácsadójának,

Molnár Borbálának, a KvVM Miniszteri kabinet fõ-
munkatársának,

Mosonyi Zoltánnak, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság vízkárelhárítási ügyintézõjének,

Ország Bélánénak, a Jakabszállás-Fülöpszállás Általá-
nos Mûvelõdési Központ Óvodája vezetõ óvónõjének,

Pályi Bálintnak, a Körös-vidéki Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság gát- és csatornaõrének,

Právicz Zsuzsannának, a Felsõ-Tisza-vidéki Környe-
zetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
környezetvédelmi felügyelõjének,

Regényi Géza Mihálynak, az Alsó-Duna-völgyi Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Biztonsági cso-
portvezetõjének,

Salánki Csillának, a KvVM Környezetgazdasági szak-
államtitkári titkárság titkárnõjének,

Dr. Tauber Ákosnak, a Nyugat-dunántúli Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség jo-
gászának,

Toldi Csillának, az Észak-magyarországi Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség gazda-
sági igazgatóhelyettesének,

Törökné dr. Csölle Katalinnak, a KvVM Vízügyi szak-
államtitkári titkárság osztályvezetõjének,

Tromler Kálmánnak, a Közép-dunántúli Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság mederõrének,

Várnagy Évának, a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazga-
tóság személyzeti és munkaügyi elõadójának,

Végvári Péternek, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság laborvezetõ-helyettesének,

Venyegei Ferencnek, a Nyugat-dunántúli Környezet-
védelmi és Vízügyi Igazgatóság technikusának, csoport-
vezetõnek,

Veszeli Andrásnak, a Felsõ-Tisza-vidéki Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság osztályvezetõjének,

Dr. Wágner Jánosnak, az Alsó-Tisza-vidéki Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
Gyulai Kirendeltsége kirendeltségvezetõjének.

A Víz Világnapja alkalmából

Vásárhelyi Pál Díjat adományozott

Hrehuss Györgynek, a Fõvárosi Vízmûvek Zrt. vízügyi
szakértõjének,

Kovács Antalnak, Magyar Víziközmû Szövetség nyu-
galmazott elnök-vezérigazgatójának,

Kovács Jánosnak, a Kaposvölgyi Vízitársulat ügyveze-
tõ-igazgatójának,

Dr. Madarassy Lászlónak, a Budapesti Mûszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem egyetemi adjunktusának,

Nagymegyeri Andrásné dr. Megyeri Máriának, az
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Víz-
ügyi Fõfelügyelõség fõosztályvezetõ-helyettesének,

Schubert Józsefnek, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság mûszaki igazgatóhelyettesének,

dr.Varga Miklósnak, a KvVM nyugalmazott vízügyi
szakállamtitkárának;

Sajó Elemér Emlékplakettet adományozott

dr. Boldizsár Antalnak, a Körös-vidéki Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság jogtanácsosának,

Dénes Mária Magdolnának, a KvVM Vízgyûjtõgazdál-
kodási és vízvédelmi fõosztály vezetõ fõtanácsosának,

Ferwagner Annának, a Közép-Duna-völgyi Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség víz-
ügyi felügyelõjének,

Fodor Lászlóné dr.-nak, a Szegedi Vízmû Zrt. volt ve-
zérigazgatójának, gazdasági igazgatónak,

Fülöp Szilárdnak, a Nyugat-dunántúli Környezetvédel-
mi és Vízügyi Igazgatóság nyugalmazott csoportvezetõ-
jének,

dr. Goda Péternek, a Békés Planum Kft. vállalkozási fõ-
mérnökének,

dr. Lenténé Karkus Mártának, az Országos Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség
vezetõ fõtanácsosának,
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Mórocza Ágnesnek, az Alsó-Duna-völgyi Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság osztályvezetõjének,

Munkácsy Lászlónak, a Közép-Tisza vidéki Környezet-
védelmi és Vízügyi Igazgatóság osztályvezetõ-helyette-
sének,

dr. Pécsi Kálmánnak, a Duna Menti Regionális Vízmû
Zrt. mûszaki igazgatójának,

Szalai Bélának, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság osztályvezetõ-helyettesének,

Versegi Lászlónak, az Alsó-Tisza vidéki Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság szakaszmérnökség vezetõ-
jének;

Miniszteri Elismerõ Oklevelet adományozott

Balázs Mátyásnak, a Fõvárosi Vízmûvek Zrt. nyugal-
mazott szakterületi mérnökének,

Cséry Pálnak, a volt Fõvárosi Vízmûvek nyugalmazott
vezérigazgatójának,

Csernyi Istvánnak, a Felsõ-Tisza vidéki Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság csatornaõrének;

közel négy évtizedes vízügyi szolgálata alatt végzett pél-
damutató, eredményes szakmai tevékenysége elismerése-
ként

Galambos Évának, az Alsó-Tisza vidéki Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság erdészeti ügyintézõjének,

dr. Grigorszkyné Budai Tündének, a Tiszántúli Környe-
zetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
tanácsosának,

Kiss Lajosnénak, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság osztályvezetõ-helyettesének,

Kiss Zsuzsannának, a Nyugat-dunántúli Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság csoportvezetõjének,

Kovács Jánosnénak, a Közép-Duna-völgyi Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség elõ-
adójának,

dr. Leskó Izabellának, az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség tanácsosának,

Noviczki Zoltánnak, az Észak-dunántúli Környezetvédel-
mi és Vízügyi Felügyelõség osztályvezetõ-helyettesének,

Petrics Flóriánnak, a Közép-dunántúli Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság Szekszárdi Szakaszmérnök-
ség területi felügyelõjének,

Pirity Csabának, az Észak-magyarországi Környezet-
védelmi és Vízügyi Igazgatóság csoportvezetõjének,

Sárosi Józsefnének, a Közép-dunántúli Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség kör-
nyezetgazdasági elõadójának,

Simonits Istvánnak, az Alsó-Duna-völgyi Környezet-
védelmi és Vízügyi Igazgatóság Kalocsai Szakaszmérnök-
ség szakaszmérnökség-vezetõ helyettesének,

Szûcs Istvánnak, a Dombóvár és Környéke Víz- és Csa-
tornamû Kft. ügyvezetõ igazgatójának,

Tóth Jánosnak, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség ügyintézõjének,

dr. Vasas Ferencnének, a Körös-vidéki Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság csoportvezetõjének,

Wolf Mihály nyugalmazott mérnöknek, a Magyar Mér-
nöki Kamara tagjának,

Zsirmon Jánosnénak, az Észak-dunántúli Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság ügyintézõjének, titkárnõnek.

A Meteorológiai Világnap alkalmából

Schenzl Guidó-díjat adományozott

Barát Józsefnek, az Országos Meteorológiai Szolgálat
nyugalmazott elnökének,

Horváth Csaba ezredesnek, a Magyar Honvédség
Meteorológiai Szolgálata nyugalmazott szolgálatfõnö-
kének;

Pro Meteorológia Emlékplakettet adományozott

Ihász Istvánnak, az Országos Meteorológiai Szolgálat
meteorológiai fejlesztõjének,

dr. Károssy Csaba kandidátusnak, nyugalmazott tan-
székvezetõ fõiskolai tanárnak,

Németh Péter meteorológusnak, az Országos Meteo-
rológiai Szolgálat munkatársának,

Völker Józsefnek, az Országos Meteorológiai Szolgálat
nyugalmazott radarüzemmérnökének.

A Föld Napja alkalmából

Pro Natura Díjat adományozott

dr. Dénes Györgynek, a Magyar Barlangi Mentõszolgá-
lat elnökének,

dr. Juhász Lajos egyetemi docensnek, a Debreceni
Egyetem Természetvédelmi Állattani és Kerekerdõ Ala-
pítványnak,

dr. Kerényi Attilának, a Debreceni Egyetem Természet-
tudományi és Technológiai Kar,

dr. Schmuck Erzsébetnek, a Magyar Természetvédõk
Szövetsége társelnökének;

Pro Natura Emlékplakettet adományozott

dr. Ábrahám Levente fõmuzeológusnak, a Somogy
Megyei Múzeumok Igazgatósága megyei múzeum igaz-
gatóhelyettesének,

Bakacsi Gábornak, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazga-
tóság természetvédelmi õrkerület-vezetõjének,

Berecz Bélának, az „Oxigén”, a Magyar Rádió Ökológiai
rovata munkatársának,

Dudás György Zoltánnak, a Bükki Nemzeti Park Igaz-
gatóság igazgatóhelyettesének,
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Horváth Zoltánnak, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igaz-
gatóság tájegységvezetõjének,

Mátrai Erõmû Zrt. Bükkábrányi Bánya közösségének,
dr. Molnár V. Attilának, a Debreceni Egyetem Termé-

szettudományi Kar, Növénytani Tanszék egyetemi ad-
junktusának,

dr. Podmaniczky Lászlónak, a Szent István Egyetem
Környezetgazdaságtani Tanszék tanszékvezetõjének, igaz-
gatóhelyettesnek,

Schmidt Andrásnak, a KvVM Természetmegõrzési fõ-
osztály szakmai tanácsadójának,

Szmoradné Tóth Erikának, az Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatóság környezeti nevelési csoportvezetõjének;

Miniszteri Elismerõ Oklevelet adományozott

Aleksza Róbertnek, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazga-
tóság térinformatikusának,

Békefi Andrásnénak, a Pilisi Parkerdõ Zrt. Oktatási
Központ vezetõjének,

Harsányi Dezsõ Attilának, a Körös-Maros Nemzeti
Park Igazgatóság õrszolgálatvezetõ-helyettesének, halá-
szati és vadászati felügyelõnek,

Havas Lászlónak, az Országos Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség geológiai fõfel-
ügyelõjének,

Lantos Istvánnak, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
természetvédelmi területõrének,

Laki Ferencnek, Tatabánya Város Önkormányzata nyu-
galmazott munkatársának,

Ludnai Erzsébet Tündének, a Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság õrszolgálatvezetõ-helyettesének,

Müller Istvánnak, a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság
természetvédelmi õrének, a Zirci Arborétum vezetõjének,

Németh Árpádnak, a Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igaz-
gatóság õrkerület-vezetõjének,

Szabó Anikónak, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgató-
ság ügykezelõjének, adminisztrátornak.

Az Ûrkutatás Napja alkalmából

Oklevelet és tárgyjutalmat adományozott

dr. Almár Ivánnak, az Ûrkutatási Tudományos Tanács
leköszönõ elnökének;

Bay Zoltán Díjat adományozott

dr. Bárcy Pálnak, a Miskolci Egyetem Polimermérnöki
Tanszék egyetemi tanárának, az Adamatis Kft. ügyveze-
tõjének,

dr. Gschwindt András egyetemi docensnek, a Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szélessávú Hír-

közlés és Villamosságtan Tanszék, Ûrkutató Csoport cso-
portvezetõjének;

a Magyar Ûrkutatásért Emlékplakettet adományozta

dr. Horváth László tanárnak, a Puskás Tivadar Távköz-
lési Technikum igazgatójának,

Muhari István rádióamatõrnek, nyugalmazott villamos-
mérnöknek, a MALÉV és az AEROPLEX Kft. volt mun-
katársának,

Bacsárdi Lászlónak, a Budapesti Mûszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai
Kar, Híradástechnikai Tanszék doktoranduszának;

a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége
fennállásának 15. évfordulója alkalmából

Miniszteri Elismerõ Oklevelet adományozott

dr. Kovács Lászlónak, a Szövetség elnökének, a Hunest
Biorerinery Kft. ügyvezetõ igazgatójának.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
pályázatot ír ki

telekommunikációs munkakör betöltésére

Feladat:
– telekommunikációs eszközök és szolgáltatások terü-

letén felmerülõ problémák megoldása;
– ügyfelek igényeinek kezelése;
– kapcsolattartás az ügyfelekkel;
– a számlázási rendszer kezelése, karbantartása;
– eseti lekérdezések futtatása a számlázási adatokra.

Pályázati feltételek:
– informatikai középfokú végzettség;
– informatikai, telekommunikációs és vállalati körben

szerzett tapasztalat elõnyt jelent;
– Microsoft Office alkalmazások magas szintû isme-

rete;
– SQL ismeretek;
– csapatmunkában való részvétel;
– jó kommunikációs készség;
– ügyfélorientált gondolkodásmód.

A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes szakmai önéletrajzot;
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– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pá-
lyázati anyagát az elbírálásban részt vevõk megismerhetik.

Illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a Fõigazgató-
ság szabályzataiban rögzítettek alapján történik.

A pályázatot a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 8 címére kérjük benyújtani. A borí-
tékon kérjük tüntesse fel: „Pályázat Telekommunikációs
munkakörre”.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Humánpolitikai fõosztálya

pályázatot ír ki
humánpolitikai referens munkakör betöltésére

Feladat:
– A szolgáltatást nyújtó szervezeti egységek humán-

erõforrásainak koordinációja, különös tekintettel a mun-
kafolyamatokhoz kapcsolódó létszámtervezésre (munka-
erõ-tervezés), kompetenciafelmérésre, nyilvántartására.

– Ösztönzési, illetve karriertervezési rendszer kidolgo-
zásában való aktív részvétel.

– Munkáltatói joggal rendelkezõ vezetõ kollégák tá-
mogatása humánpolitikai témákban.

Pályázati feltételek:
– felsõfokú szakirányú végzettség;
– közigazgatási gyakorlat elõnyt jelent,
– jó kommunikációs és koordinációs készség, proakti-

vitás,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.

A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes szakmai önéletrajzot;
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pá-

lyázati anyagát a pályázat elbírálásában részt vevõk meg-
ismerhetik.

A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások
megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtási rendeletei alap-
ján történik.

A pályázatot zárt borítékban – a Központi Szolgáltatási
Fõigazgatóság 1357 Budapest, Pf. 8 címére címezve – egy
példányban kérjük benyújtani. A borítékon kérjük tüntesse
fel: „Pályázat humánpolitikai referens munkakörre”.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa
pályázatot hirdet

Gyermekek Átmeneti Otthona
intézményvezetõ (magasabb vezetõ) munkakör

betöltésére

Az állás betölthetõ: a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás 5 év
határozott idõre szól.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3300 Eger, Béke
út 60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással já-
ró lényeges feladatok: az intézmény irányítása és képvise-
lete a vonatkozó jogszabályok, belsõ szabályzatok és az
alapító okirat rendelkezései szerint, az intézmény alapte-
vékenységébe tartozó feladatok vezetõi irányítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közal-

kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
és a végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. ren-
delet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékle-

tének 1. rész I.4. pontja szerinti felsõfokú végzettség,
– legalább 5 év a pályázat képesítési elõírásainak meg-

felelõ képesítést igénylõ munkakörben szerzett tapasz-
talat,

– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõ-
képesség.
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Elõnyt jelent:
– B kategóriás jogosítvány,
– szociális vagy gyermekjóléti intézményben szerzett

vezetõi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó okiratok, igazolások:
– iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata,
– 5 év szakmai gyakorlatról szóló igazolás,
– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetõi program

fejlesztési elképzelésekkel,
– részletes szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálására vonat-

kozó elõterjesztést a Társulási Tanács nyilvános vagy zárt
ülésen tárgyalja,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes ada-
tainak pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzá-
járul,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben az
1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében je-
lölt kizáró ok nem áll fenn.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2008. szeptember 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Köz-
lönyben, illetve a Hivatalos Értesítõben történõ, a késõbbi
megjelenéstõl számított 15. nap.

A pályázattal kapcsolatban további információt Kovács
Attila irodavezetõ nyújt a (36) 518-330-as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: írásban, postai úton,
az Egri Kistérség Többcélú Társulása elnökének címezve:
Habis László, 3300 Eger, Mocsáry L. út 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a benyújtott pá-
lyázatokat az Egri Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa
bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 45 napon belül.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– Szociális Közlöny,
– Hivatalos Értesítõ,
– Egri Kistérség Többcélú Társulása honlapja.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges infor-
máció:

A pályázatot elbírálók fenntartják maguknak azt a jogot,
hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsák.

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa
pályázatot hirdet

Családok Átmeneti Otthona
intézményvezetõ (magasabb vezetõ) munkakör

betöltésére

Az állás betölthetõ: a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás 5 év
határozott idõre szól.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3300 Eger,
Mocsáry L. út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással já-
ró lényeges feladatok: az intézmény irányítása és képvise-
lete a vonatkozó jogszabályok, belsõ szabályzatok és az
alapító okirat rendelkezései szerint, az intézmény alapte-
vékenységébe tartozó feladatok vezetõi irányítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közal-

kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
és a végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. ren-
delet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékle-

tének 1. rész I.5. pontja szerinti felsõfokú végzettség,
– legalább 5 év a pályázat képesítési elõírásainak meg-

felelõ képesítést igénylõ munkakörben szerzett tapasz-
talat,

– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõ-
képesség.

Elõnyt jelent:
– B kategóriás jogosítvány,
– szociális vagy gyermekjóléti intézményben szerzett

vezetõi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó okiratok, igazolások:
– iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata,
– 5 év szakmai gyakorlatról szóló igazolás,
– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetõi program

fejlesztési elképzelésekkel,
– részletes szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálására vonat-

kozó elõterjesztést a Társulási Tanács nyilvános vagy zárt
ülésen tárgyalja,
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– nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes ada-
tainak pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzá-
járul,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben az
1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében je-
lölt kizáró ok nem áll fenn.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2008. szeptember 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Köz-
lönyben, illetve a Hivatalos Értesítõben történõ, a késõbbi
megjelenéstõl számított 15. nap.

A pályázattal kapcsolatban további információt Kovács
Attila irodavezetõ nyújt a (36) 518-330-as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: írásban, postai úton,
az Egri Kistérség Többcélú Társulása elnökének címezve:
Habis László, 3300 Eger, Mocsáry L. út 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a benyújtott pá-
lyázatokat az Egri Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa
bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 45 napon belül.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– Szociális Közlöny,
– Hivatalos Értesítõ,
– Egri Kistérség Többcélú Társulása honlapja.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges infor-
máció:

A pályázatot elbírálók fenntartják maguknak azt a jogot,
hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsák.

Tarpa Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi állás betöltésére

Feladatkör meghatározása:
A Polgármesteri Hivatal pénzügyi, számviteli feladatai-

nak ellátása, költségvetés összeállítása, éves mérleg és be-
számoló elkészítése, a jóváhagyott elõirányzattal történõ
gazdálkodás. Havi és éves bevallások elkészítése.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû pénzügyi felsõokta-

tásban szerzett szakképzettség és mérlegképes könyvelõi
képesítés államháztartási szakon.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– költségvetési számviteli gyakorlat,
– TTG rendszerismeret,
– számítógép-felhasználói ismeretek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt.

A pályázat beadási határideje: a Hivatalos Értesítõben
való megjelenéstõl számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõ lejártát követõ 30 napon belül.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
belsõ ellenõr munkakör betöltésére

Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. 10. § (1) bekezdése alapján.

A pályázat betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõ-

képesség,
– felsõfokú iskolai végzettség, gazdasági szakirány,
– belsõ ellenõri területen szerzett gyakorlat,
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási alap-, illetve szakvizsga,
– költségvetési szervnél szerzett gyakorlat.

Munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
– Feladatkörét az éves ellenõrzési munkaterv alapján, a

hatályos jogszabályok figyelembevételével látja el.
– Az ellenõrzések során feltárja a törvényi, gazdasá-

gossági hiányosságokat, javaslatot tesz a hatékony és tör-
vényes gazdálkodás megteremtésére.

– Éves összefoglaló-jelentést készít a munkatervben
szereplõ, és az elrendelt eseti vizsgálatokról, azok tapasz-
talatairól.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatá-

sokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv., valamint az egyéb juttatások tekintetében Bu-
dapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármeste-
ri Hivatal Közszolgálati szabályzatában foglaltak szerint,
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melyrõl a 6/2007. (IX. 1.) számú jegyzõi utasítás rendelke-
zései az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pályázathoz csatolandó részletes szakmai (fényké-

pes) önéletrajz, motivációs levél, végzettséget tanúsító ok-
iratok, bizonyítványok másolatai.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton – zárt borítékban – kérjük eljut-

tatni Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Pol-
gármesteri Hivatal részére (1211 Budapest, Szent Imre
tér 10. I/22.) a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplõ azonosító számot: XII-5377/20/2008,
valamint a megpályázott munkakör megnevezését: belsõ el-
lenõr munkakör.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2008. július 15 napjától tölt-

hetõ be.

A pályázatok benyújtásának határideje:

2008. június 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. július 14.

A pályázatra vonatkozó általános tájékoztatás:
A pályázat elbírálását követõen, az eredményrõl vala-

mennyi pályázó írásban kap értesítést.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges infor-
máció:

Közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû
alkalmazás esetén a munkáltató 6 havi próbaidõt köt ki.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Munkavégzés helye: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.
A munkáltatóval kapcsolatos további információt a

www.budapest21.hu honlapon szerezhet.

Bakonszeg Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– rövid szakmai elképzelést a polgármesteri hivatal ve-

zetésével kapcsolatban,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– hozzájáruló nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a

pályázat elbírálásában részt vevõ személyek a teljes pályá-
zati anyagba betekinthetnek.

A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenéstõl (2008. június 5.) számított 30. nap
16 óra.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

Az álláshely a képviselõ-testület döntése után azonnal
betölthetõ.

A kinevezés – 6 hónap próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan idõre szól.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. vonatkozó rendelkezései szerint.

A pályázatokat Ott Jenõ polgármesterhez kell eljuttatni,
„Jegyzõi pályázat” megjelöléssel. Cím: 4164 Bakonszeg,
Hunyadi u. 24. Telefon: 06 (54) 469-409.

Kazincbarcika Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
tûzoltó-parancsnoki beosztás betöltésére

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló – többször
módosított – 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében, va-
lamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló – többször módosított – 1996.
évi XLIII. tv. 269. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
pályázatot hirdet Kazincbarcika Város Hivatásos Önkor-
mányzati Tûzoltóság tûzoltó-parancsnoki beosztásának
határozatlan idõre történõ betöltésére.

A pályázat feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú (egyetemi vagy fõiskolai) végzettség,
– felsõfokú tûzoltó szakmai képesítés,
– legalább ötéves hivatásos tûzoltói szakmai gyakorlat,
– hivatásos tûzoltótiszti állományi viszony,
– parancsnoki beosztás betöltéséhez szükséges foglal-

kozás-egészségügyi (egészségi, pszichológiai, fizikai) al-
kalmasság,
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– a beosztáshoz elõírt rendészeti szakvizsga megléte
vagy elõírt határidõre történõ elvégzésének vállalása,

– angol, francia vagy német nyelvbõl államilag elis-
mert nyelvvizsga megléte,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséghez való hoz-
zájárulás,

– kinevezése esetén a jogszabályban elõírt nemzetbiz-
tonsági ellenõrzéshez történõ hozzájárulás.

A pályázatok elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább ötéves vezetõi gyakorlat,
– tûzmegelõzési vagy tûzoltási területen szerzett gya-

korlat.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a több-
ször módosított 1996. évi LXIII. tv. és végrehajtási rende-
letei alapján történik.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait is tartalmazó szakmai ön-

életrajzát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– iskolai végzettségét, szakképzettségét tanúsító okira-

tok másolatát,
– a parancsnoki beosztással kapcsolatos szakmai prog-

ramot,
– a hivatásos tûzoltói állományban eltöltött idõ, a szak-

mai gyakorlat és az egészségügyi alkalmasság igazolását,
– a pályázat tartalmának kezelésére vonatkozó nyilat-

kozatot.

A munkakör – a pályázat elnyerése esetén – az elbírá-
lást követõ hónap 1. napjától tölthetõ be.

Szükség esetén lakás biztosítható.

A pályázat benyújtható: a Belügyi Közlönyben történõ
megjelenést (2008. június 5.) követõ 30 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatok elbírá-
lásáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete dönt, a pályázat benyújtási határidejét követõ
60 napon belül.

A pályázatokat és mellékleteit Szitka Péter, Kazincbar-
cika város polgármestere részére (3700 Kazincbarcika, Fõ
tér 4.) kell benyújtani.

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat tûzoltó-parancsnoki
beosztásra”.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást lehet kérni te-
lefonon: (48) 514-731.

Mezõcsát Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
pénzügyi osztályvezetõ munkakör betöltésére

A munkakör betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. §-ának (1) bekezdése
alapján.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás ha-

tározatlan idõre szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye,

3450 Mezõcsát, Hõsök tere 1.

A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatkörök:

– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete
16. pontja alapján I. besorolási osztályban pénzügyi igaz-
gatási feladatok ellátása.

Ellátandó feladatok:
– az önkormányzat költségvetési koncepciójának, költ-

ségvetési rendelettervezetének, zárszámadási rendeletterve-
zetének és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló-
jának elkészítése, a költségvetés végrehajtásával összefüg-
gõ gazdálkodási feladatok ellátása, pályázatok pénzügyi ré-
szének elõkészítése, ÖNHIKI pályázat elkészítése.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: a
Pénzügyi osztály irányítása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma összesen: 7 fõ.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatá-

sokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény, valamint a 20/2001. (X. 16.) ÖR. rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség, közgazdasági, pénz-

ügyi, számviteli,
– szakmai gyakorlat – legalább 5 év feletti szakmai ta-

pasztalat,
– vezetõi gyakorlat – legalább 1–3 év vezetõi tapasz-

talat,
– alapszintû ECDL,
– gyakorlott szintû számviteli/pénzügyi szoftveris-

meret,
– közigazgatási szakvizsga,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– erkölcsi bizonyítvány,
– végzettséget igazoló oklevél másolata.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2008. július 15. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Mester Attiláné nyújt a (49) 552-046/113-as telefon-
számon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pá-
lyázatnak a Mezõcsát Város Önkormányzata Polgármeste-
ri Hivatal címére történõ megküldésével (3450 Mezõcsát,
Hõsök tere 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító számot: 190-4/2008.,
valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi osztály-
vezetõ.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. július 10.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges informá-

ció: igény esetén szolgálati lakás biztosított.

Nekézseny Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 2 év közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A kinevezés 6 hónap próbaidõvel, határozatlan idõre
szól, a munkakört teljes munkaidõben kell betölteni.

Ellátandó feladat:
– valamennyi jegyzõi hatáskörbe tartozó államigazga-

tási ügy,
– az Ötv.-ben foglalt, a képviselõ-testület mûködésével

kapcsolatos feladat.

Az illetmény és az egyéb juttatás a köztisztviselõk jog-
állásáról szóló törvény alapján kerül megállapításra.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a közigazgatási gyakorlat meglétének igazolását,
– a hivatali munka szervezésével, irányításával kapcso-

latos elképzelést tartalmazó vezetõi programot.

A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenést (2008. június 5.) követõ 60. nap.

A pályázatot Nekézseny község polgármesteréhez kell
benyújtani a következõ címre: Nekézseny Község Önkor-
mányzata, Varga Béla polgármester, 3646 Nekézseny,
Kossuth út 1.

A jegyzõi állás betöltésére kiírt pályázatról a képvise-
lõ-testület a határidõ lejártát követõ elsõ ülésén dönt.

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen, megegyezés
szerint.

Porva Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

Az állás határozatlan idõre szól, 2008. augusztus 1-jé-
tõl, heti 20 órás idõtartamra (részmunkaidõs állás), hat hó-
nap próbaidõ közbeiktatásával.

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemi vagy államigazga-

tási fõiskolai végzettség,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga (illetve az alóli

mentesítés),
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.

A pályázathoz csatolni kell:
– képesítési követelményeket igazoló dokumentumok

másolatát,
– egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak szerint.

A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
való megjelenéstõl (2008. június 5.) számított 30. nap.

A pályázatot Porva község polgármesteréhez kell be-
nyújtani, 8429 Porva, Kõrishegy u. 10. Telefon: 06 (30)
330-4212.
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Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
fõigazgatója

pályázatot hirdet
a Tûzoltó Múzeum

igazgatói beosztásának betöltésére

Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (1143
Budapest, Mogyoródi út 43.) az 1997. évi CXL. törvény a
kulturális javak védelmérõl és a muzeális intézményekrõl,
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl, va-
lamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a végrehajtására
kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet és a 62/1997.
(XI. 7.) BM rendelet alapján pályázatot hirdet az Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság alárendeltségébe, de az
Oktatási és Kulturális Minisztérium szakmai felügyelete
alá tartozó Tûzoltó Múzeum igazgatói álláshelyének be-
töltésére.

A pályázaton való részvétel feltételei:
– magyar állampolgárság,
– egyetemi vagy fõiskolai állami iskolai végzettség,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelentõ körülmények:
– szakmai területen eltöltött gyakorlat (tûzoltás, mû-

szaki mentés, muzeológia),
– legalább „B” kategóriás gépjármû-vezetõi jogo-

sítvány.

A munkavégzés helye: Tûzoltó Múzeum, 1105 Buda-
pest, Martinovics tér 12. Tel.: 261-3586, (20) 932-6094.

A beosztással járó illetmény és egyéb járandóságok: il-
letményének megállapítása a Kjt., valamint a végrehajtá-
sáról rendelkezõ jogszabály szerint, a felek közötti megál-
lapodás alapján történik.

A beosztással járó feladatok rövid leírása:
– az országos múzeumi besorolású intézmény, vala-

mint a hozzá tartozó fíliák muzeológiai, tudományos mun-
kájának irányítása, ellenõrzése,

– az intézmény feladatellátásához szükséges tárgyi-
anyagi, szervezeti és személyi keretek, valamint a megfe-
lelõ mûködési rend kialakítása és fenntartása,

– a katasztrófavédelemmel közös marketingtevékeny-
ség, valamint a külsõ és belsõ kommunikáció összehango-
lása, irányítása,

– az intézmény magas színvonalú – minden gyûjte-
ményre kiterjedõ – iparmûvészet-történeti kutatómunkájá-
nak fenntartása egységes tudományos koncepció mentén,

– folyamatos együttmûködés a katasztrófavédelemmel,
a tûzoltóságokkal és szakmai szervezetekkel,

– a múzeum nemzetközi színtéren való megjelenésé-
nek biztosítása, elsõsorban a gyûjteménykiállításokon tör-

ténõ európai bemutatása, illetve nemzetközi kiállítások
befogadása révén,

– a kialakult szakmai kapcsolatrendszer fejlesztése és
bõvítése itthon és külföldön egyaránt, az intézmény képvi-
selete hazai és nemzetközi konferenciákon, egyéb rendez-
vényeken.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– állami iskolai végzettségét/it, szakképzettségét/eit,

tanúsító okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát
(a közszolgálatban hivatásos, közalkalmazotti, illetve köz-
tisztviselõi pályázó esetén a foglalkoztató személyügyi
szerve által hitelesített másolat elfogadott),

– múzeumigazgatói beosztással kapcsolatos vezetõi,
szakmai koncepciót (a „látogatóbarát” múzeum szemléle-
tét tükrözõ szakmai, módszertani feladatok elvégzésére és
a szükséges szervezeti változások megtételére; a marke-
tingmunkával összekötött hazai és nemzetközi kiállítási
koncepció kialakítására; az állandó kiállítással kapcsola-
tos kérdések megoldására; a múzeumrekonstrukciós prog-
ram szakmai tartalmának meghatározására).

A pályázat benyújtásának helye: Országos Katasztrófa-
védelmi Fõigazgatóság Humán fõosztály, 1149 Budapest,
Mogyoródi út 43. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályá-
zat a Tûzoltó Múzeum igazgatói beosztására”.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. június 5.) számított
30. nap.

A beosztás betölthetõ: 2008. június 1.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosításra jogosult:
– Babák László pv. ezredes, az OKF Humán fõosztály

fõosztályvezetõje,
– Szabó Lajos pv. ezredes, az OKF Humán fõosztály fõ-

osztályvezetõ-helyettese,
telefon: 469-4150, 20-195.

A pályázatok értékelését az OKF fõigazgatója által
megbízott személyekbõl álló bizottság végzi. A pályáza-
tok értékelését követõen a benyújtási határidõtõl számított
30 napon belül az önkormányzati miniszter dönt.

A pályázókat a pályázat elbírálásának eredményérõl,
a pályázatok egyidejû visszaküldésével írásban tájékoz-
tatjuk.
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Budapest Fõváros XVII. Kerület Rákosmente
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
Képviselõ-testületi Irodára

bizottsági elõadó (jegyzõkönyvvezetõ) munkakör
betöltésére

Ellátandó feladatok:
– bizottsági ülések elõkészítése,
– bizottsági ülések jegyzõkönyveinek elkészítése, ha-

tározatkivonatok elkészítése,
– a bizottságok mûködésével kapcsolatos adminisztra-

tív teendõk ellátása,
– nyilvántartások vezetése.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú végzettség a 9/1995. (II. 3.)

Korm. rendeletben elõírtak szerint: jogász szakképzettség
vagy fõiskolai szintû igazgatásszervezõi szakképzettség,

– egy év közigazgatási gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– önkormányzati gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– motivációs levelet.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény-
ben, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes közszol-
gálati szabályzatában foglaltak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenés (2008. június 5.) napját követõ
naptól számított 30. nap.

A pályázatot zárt borítékban, Budapest Fõváros XVII.
Kerület Rákosmente Önkormányzata jegyzõjének címez-
ve postai úton kell eljuttatni vagy a Polgármesteri Hivatal
iktatójában, munkaidõben személyesen kell benyújtani
(1173 Budapest, Pesti út 165.). A borítékra kérjük ráírni:
„Pályázat bizottsági elõadói munkakör betöltésére”.

A pályázat elbírálásának módja: a pályázat elbírálására
a benyújtási határidõ lejártát követõ 15 napon belül – a
polgármester egyetértésével – kerül sor.

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a
polgármester egyetértésével a jegyzõ választja ki.

A pályázat eredményérõl a pályázók az elbírálástól szá-
mított 8 napon belül írásban értesítést kapnak.

Az állás betölthetõ a pályázatok elbírálását követõen
azonnal.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Budapest Fõváros XVII. Kerület Rákosmente Önkor-

mányzatának Polgármesteri Hivatalában közszolgálati
jogviszonnyal nem rendelkezõ pályázó eredményes pályá-
zata esetén a munkáltató 6 hónapos próbaidõt köt ki.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: dr. Rúzsa
Ágnes jegyzõnél a 253-3319-es telefonszámon.

Budapest Fõváros XVII. Kerület Rákosmente
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
Képviselõ-testületi Irodára

képviselõ-testületi elõadó (jegyzõkönyvvezetõ)
munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok:
– képviselõ-testületi ülések elõkészítése,
– képviselõ-testületi ülések jegyzõkönyveinek elkészí-

tése, határozatkivonatok elkészítése,
– a képviselõ-testület mûködésével kapcsolatos admi-

nisztratív teendõk ellátása,
– nyilvántartások vezetése.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú végzettség a 9/1995. (II. 3.)

Korm. rendeletben elõírtak szerint: jogász szakképzettség
vagy fõiskolai szintû igazgatásszervezõi szakképzettség,

– egy év közigazgatási gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– önkormányzati gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– motivációs levelet.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény-
ben, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes közszol-
gálati szabályzatában foglaltak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenés (2008. június 5.) napját követõ
naptól számított 30. nap.

A pályázatot zárt borítékban, Budapest Fõváros XVII.
Kerület Rákosmente Önkormányzata jegyzõjének címez-
ve postai úton kell eljuttatni vagy a Polgármesteri Hivatal
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iktatójában, munkaidõben személyesen kell benyújtani
(1173 Budapest, Pesti út 165.). A borítékra kérjük ráírni:
„Pályázat képviselõ-testületi elõadói munkakör betölté-
sére”.

A pályázat elbírálásának módja: a pályázat elbírálására
a benyújtási határidõ lejártát követõ 15 napon belül – a
polgármester egyetértésével – kerül sor.

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a
polgármester egyetértésével a jegyzõ választja ki.

A pályázat eredményérõl a pályázók az elbírálástól szá-
mított 8 napon belül írásban értesítést kapnak.

Az állás betölthetõ a pályázatok elbírálását követõen
azonnal.

A kinevezés határozott idõre (2 év) szól.
Budapest Fõváros XVII. Kerület Rákosmente Önkor-

mányzatának Polgármesteri Hivatalában közszolgálati
jogviszonnyal nem rendelkezõ pályázó eredményes pályá-
zata esetén a munkáltató 6 hónapos próbaidõt köt ki.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: dr. Rúzsa
Ágnes jegyzõnél a 253-3319-es telefonszámon.

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

Cegléd Város Önkormányzata
Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság

tûzoltó-parancsnoki beosztásának betöltésére

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szol-
gálati viszonyáról szóló, többször módosított 1996. évi
LXIII. törvény (Hszt.) 269. § (3) bekezdésében biztosított
hatáskörében eljárva.

A beosztással járó feladatok röviden:
A parancsnok felelõs az illetékességi és mûködési terü-

leten tûzoltási, mûszaki mentési, katasztrófa-elhárítási,
tûzmegelõzési, tûzvizsgálati és munkavédelmi, minõsített
idõszaki, gazdálkodási és személyügyi feladatok ellátásá-
nak felügyeletéért, szervezéséért.

Mûködési, illetékességi területén kapcsolattartás a társ-
szervekkel, önkormányzatokkal, gazdálkodó szervezetek-
kel, a lakossággal.

Szolgálati hely: Cegléd, Széchenyi út 24–26.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– hivatásos tûzoltótiszti állományi viszony fennállása,
– felsõfokú (egyetemi vagy fõiskolai) végzettség,
– felsõfokú tûzoltó szakmai képesítés, a hivatásos ka-

tasztrófavédelmi szerveknél, a tûzoltóságoknál, valamint
az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési

követelményeirõl és képzési rendszerérõl szóló 32/2002.
(XII. 12.) BM rendelet alapján,

– a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az
önkormányzati tûzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban
álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályo-
zásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos
beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM
rendelet 3. számú mellékletében meghatározott szakmai
iskolai végzettség, illetve rendészeti szakvizsga, rendésze-
ti vezetõképzõ tanfolyami végzettségének megléte, vagy
azok elõírt határidõre történõ elvégzésének vállalása,

– legalább 2 éves vezetõi gyakorlat a tûzoltás-mûszaki
mentés vagy tûzmegelõzés területén,

– tûzvédelmi igazgatási, tûzmegelõzési, valamint tûz-
oltási területen szerzett 10 éves szakmai gyakorlat,

– foglalkozás-egészségügyi alkalmasság (fizikai, pszi-
chológiai),

– legalább „B” kategóriás vezetõi engedély,
– angol, francia vagy német nyelvbõl államilag elis-

mert nyelvvizsga,
– kinevezése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötele-

zettség,
– kinevezés esetén jogszabályban elõírt nemzetbizton-

sági ellenõrzéshez történõ hozzájárulás.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– informatika területén szerzett jártasság,
– ceglédi lakóhely,
– készenléti egységgel rendelkezõ hivatásos önkor-

mányzati tûzoltóságon a parancsnok által felügyelt mun-
katerületek beosztásaiban szerzett szakmai tapasztalat,

– egyéb mûszaki területen szerzett szakképesítés.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait is tartalmazó szakmai ön-

életrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító ok-

iratok hiteles másolatát,
– államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványát, vagy

hiteles másolatát,
– a gépjármû-vezetõi engedély egyszerû fénymásolatát,
– parancsnoki beosztással kapcsolatos szakmai progra-

mot, koncepciót,
– gazdálkodási programot, mely elõsegíti a tûzoltó-pa-

rancsnokság gazdasági helyzetének javítását,
– a szervezet mûködése tekintetében kistérségi elkép-

zeléseket,
– igazolást a hivatásos tûzoltói állományban eltöltött

idõrõl,
– igazolást a vezetõi gyakorlatról,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-

lezettség teljesítésének vállalásáról,
– nyilatkozat a nemzetbiztonsági ellenõrzés elvégzésé-

hez szükséges hozzájárulásról,
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– a rendészeti szakvizsgát igazoló okiratot, annak hiá-
nyában – a kinevezést követõ – 2 éven belül történõ elvég-
zésérõl, illetve a rendészeti vezetõképzõ tanfolyam elõírt
határidõre történõ elvégzésérõl szóló nyilatkozatot,

– a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat (fizikai, pszi-
chológiai) eredményét,

– hozzájáruló nyilatkozat annak vonatkozásában, hogy
a pályázat elbírálásában részt vevõ személyek a teljes pá-
lyázati anyagba betekinthessenek.

Illetmény és egyéb juttatások: a Hszt. és végrehajtási
rendeletei szerint kerül megállapításra.

A munkakör betöltéséhez szolgálati lakás nem áll ren-
delkezésünkre.

A munkakör a pályázat elnyerése esetén 2008. szeptem-
ber 1. napjától tölthetõ be, és határozatlan idõre szól.

A pályázat beadási határideje: a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenést (2008. június 5.) követõ 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: Cegléd Város Ön-
kormányzata Képviselõ-testületének augusztusi ülése.

A pályázatot személyesen (Cegléd, Kossuth tér 1.),
vagy postai úton (2701 Cegléd, Pf. 85) kell benyújtani,
Földi László polgármester részére címzett, lezárt boríték-
ban. A borítékon a „Tûzoltó-parancsnoki beosztás pályá-
zata” megjelölést kérjük feltüntetni.

A pályázat elbírálásának eredményérõl – pályázati
anyaguk egyidejû visszaküldésével – a pályázók írásban
értesítést kapnak.

Kápolna Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
jegyzõi állás betöltésére

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori, vagy igazgatásszer-

vezõi képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés, továbbá

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 2 éves közigazgatási szervnél szerzett szak-

mai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A jegyzõ az 1992. évi XXIII. törvény 22/A. § (8) bekez-
dése alapján vagyonnyilatkozat-tételre köteles.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát (az eredeti

okiratok bemutatása személyes találkozásnál szükséges),
– szakmai programot, vezetõi elképzelést,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
ványt,

– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk
megismerhetik a pályázat anyagát.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelentéstõl (2008. június 5.) számított
30. nap.

Az álláshely az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ

kikötésével.
A pályázatot dr. Berecz Kálmán polgármesternél lehet

benyújtani. Cím: 3355 Kápolna, Kossuth Lajos u. 12. Tel.:
06 (36) 488-101.

A képviselõ-testület jogosult a pályázatot érvénytelen-
nek nyilvánítani.

Mezõkomárom–Szabadhídvég községek körjegyzõje
pályázatot hirdet

igazgatási ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– képesítési követelmények: a köztisztviselõk képe-

sítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet
1. melléklet I/1. pontja szerinti képesítés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– jogász vagy igazgatásszervezõ képesítés.

Ellátandó feladatkör:
– általános (belügyi) igazgatási feladatok,
– gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok,
– ipari és belkereskedelmi igazgatási feladatok,
– titkársági, testületi feladatok.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettségeket tanúsító okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény és kinevezés: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. szerint.

A kinevezés határozatlan idõre szól. Az állás betölthetõ
2008. július 9-tõl.

A munkavégzés helye: Fejér megye, Szabadhídvég tele-
pülés.
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A pályázat benyújtásának határideje:

2008. június 25.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 30.
A pályázatot személyesen vagy postai úton Mezõkomá-

rom–Szabadhídvég Községek Körjegyzõségénél lehet be-
nyújtani. Cím: 8137 Mezõkomárom, Petõfi S. u. 74.

További információ kérhetõ dr. Bella Ferenc körjegyzõ-
tõl a (25) 246-013-as telefonszámon.

Szervezeti hírek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA

Az Egészségügyi Minisztérium
közleménye

a Strukturális Alapok Programiroda
alapító okiratának közzétételérõl

Az Egészségügyi Minisztérium a Strukturális Alapok
Programiroda alapító okiratát a következõk szerint teszi
közzé:

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht) 88. §-ában, valamint a 89. §-ában
foglaltak végrehajtására – a pénzügyminiszterrel egyetér-
tésben – az alábbi alapító okiratot adom ki:

1. Költségvetési szerv:
1.1. Neve: Strukturális Alapok Programiroda (a továb-

biakban: STRAPI)
1.1.1. Nevének hivatalos rövidítése: STRAPI
1.2. Székhelye: 1051 Budapest, Arany János u. 6–8.
1.3. Alapító: egészségügyi miniszter
1.4. Felügyeleti szerve: Egészségügyi Minisztérium

1051 Budapest, Arany János u. 6–8.
1.5. Jogállása: jogi személy
1.6. Gazdálkodási jogköre: részben önállóan gazdál-

kodó költségvetési szerv, elõirányzatai feletti jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik

1.7. Pénzügyi-gazdasági feladatok ellátása: a STRAPI
pénzügyi-gazdasági feladatait a felügyeleti szerv által jó-
váhagyott megállapodásban foglaltak szerint az Országos
Gyógyszerészeti Intézet látja el

1.8. Elõzmények: a STRAPI közremûködõi szervezet-
ként ellátandó feladatait az Egészségügyi Minisztérium
felügyelete alatt álló Egészségügyi Stratégiai Kutatóin-
tézet részjogkörû szervezeti egységeként látta el.

2. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
A Humánerõforrás Fejlesztési Operatív program

egészségügyi programjainak végrehajtása a 10/2004.
FMM–ESZCSM együttes rendelet alapján.

A 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból
és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználá-
sának alapvetõ szabályairól és felelõs intézményeirõl
szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet, valamint a vég-
rehajtását szolgáló, a Társadalmi Megújulás Operatív
Program 6., 7. prioritásainak és a Társadalmi Infrastruktú-
ra Operatív program 2. prioritásának, valamint a Közép-
Magyarországi Operatív Program 4. prioritásának végre-
hajtásában közremûködõ szervezet kijelölésérõl szóló
22/2007. (IX. 7.) ÖTM–EüM együttes rendelet alapján
közremûködõ szervezetként került kijelölésre.

Alapvetõ szakfeladat:
TEAOR: 8411 Általános közigazgatás.
Szakágazat: 841115 Igazgatási intézmények ellátó, ki-

segítõ szolgáltatásai.

Közremûködõ szervezeti minõségében feladata:
a) Közremûködés a Nemzeti Fejlesztési Terv, valamint

az operatív programok kidolgozásában
b) Pályázati tevékenység ellátása, melynek keretében

közremûködik a pályázati dokumentációk kidolgozásában,
a pályázatok operatív lebonyolításában, így különösen:

– pályázati kiírás tervezetének elkészítése,
– pályázati kiírások meghirdetése,
– projektjavaslatok befogadása, ellenõrzése és értéke-

lése. Projekt elõrehaladásai jelentések ellenõrzése,
– támogatási szerzõdések megkötése, módosítása.
c) Ügyfélszolgálat mûködtetése az a) és b) feladatok

megvalósítására.
d) Teljes körû monitoring tevékenysége ellátása a pá-

lyáztatott programok tekintetében.
e) A projektek megvalósításához teljes körû pénzügyi

feladatok ellátása.
f) Közremûködés egyéb hazai és nemzetközi támogatási

forrásokból megvalósuló fejlesztések megvalósításában.

3. Kiegészítõ tevékenysége:
Közbeszerzésiszolgáltatás-nyújtás.
TEAOR: 8411 Általános közigazgatás.
Szakágazati besorolása: 841129 Egyéb kormányzati ki-

egészítõ szolgáltatás.

4. Vállalkozási tevékenységet nem végez.

5. Kinevezési rend:
5.1. A STRAPI igazgatóját – nyilvános pályázat alapján

– az egészségügyi miniszter – 2007–2013 programozási
idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból szárma-
zó támogatások felhasználásának alapvetõ szabályairól és
felelõs intézményeirõl szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm.
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rendeletben meghatározottak szerint a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség egyetértésével – nevezi ki, menti fel, gyako-
rolja a fegyelmi jogkört, az egyéb munkáltatói jogok gya-
korlására az Egészségügyi Minisztérium Szervezeti és mû-
ködési szabályzatának 2. számú mellékletében foglaltak
irányadóak.

5.2. A STRAPI igazgatóhelyetteseit a STRAPI igazga-
tója nevezi ki és menti fel.

5.3. A STRAPI közalkalmazottai felett a munkáltatói
jogkört a STRAPI igazgatója gyakorolja.

6. Szervezeti és mûködési szabályzat:
6.1. Az alapító okiratban foglaltakat a STRAPI Szerve-

zeti és mûködési szabályzatában kell részletezni, melyet az
igazgató a jelen alapító okirat kiadásától számított hatvan

napon belül köteles felügyeleti szervéhez jóváhagyásra
felterjeszteni.

6.2. A Szervezeti és mûködési szabályzat a felügyeleti
szerv jóváhagyásával lép hatályba.

6.3. A Szervezeti és mûködési szabályzat módosítására
a 6.1., és a 6.2. pontban foglaltak az irányadók.

Jelen alapító okirat 2008. április 18. napján lép hatályba.

Dr. Horváth Ágnes s. k.,
egészségügyi miniszter

Egyetértek:

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter
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ÁLLAMI VAGYON BÉRBEADÁSA

A Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága [címe: 4025 Debrecen, Hatvan u. 45., telefon:
(52) 518-900, telefax: (52) 518-903]

nyilvános pályázat

keretében bérbe adja a Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága üzemeltetésében lévõ alábbi in-
gatlanokon található helyiségeket bérbevétel szolgáltatás végzése céljából.

Sor-
szám

Határátkelõ
megnevezése

Helyiség elhelyezkedése
Helyiség alapterület

(m2)

1. Ártánd közúti hátk. Személyforgalmi kezelõépület 6,10

2. Ártánd közúti hátk. Személyforgalmi kezelõépület 6,71

3. Ártánd közúti hátk. Belépõ oldali kamionterminál kezelõépület 12,26

4. Ártánd közúti hátk. Belépõ oldali kamionterminál kezelõépület 14,15

5. Ártánd közúti hátk. Belépõ oldali kamionterminál kezelõépület 14,14

6. Ártánd közúti hátk. Belépõ oldali kamionterminál kezelõépület 14,56

7. Ártánd közúti hátk. Belépõ oldali kamionterminál kezelõépület 14,45

8. Ártánd közúti hátk. Belépõ oldali kamionterminál kezelõépület 14,45

9. Ártánd közúti hátk. Belépõ oldali kamionterminál kezelõépület 21,26

10. Ártánd közúti hátk. Belépõ oldali kamionterminál kezelõépület 24,11

11. Ártánd közúti hátk. Kilépõ oldali kamionterminál kezelõépület 14,25

12. Ártánd közúti hátk. Kilépõ oldali kamionterminál kezelõépület 14,34

13. Ártánd közúti hátk. Kilépõ oldali kamionterminál kezelõépület 14,66

14. Ártánd közúti hátk. Kilépõ oldali kamionterminál kezelõépület 14,89

15. Ártánd közúti hátk. Kilépõ oldali kamionterminál kezelõépület 14,23

16. Ártánd közúti hátk. Kilépõ oldali kamionterminál kezelõépület 14,50

17. Ártánd közúti hátk. Kilépõ oldali kamionterminál kezelõépület 14,14

18. Ártánd közúti hátk. Kilépõ oldali kamionterminál kezelõépület 15,00

19. Barabás közúti hátk. Személyforgalmi kezelõépület 6,72

20. Beregsurány közúti hátk. Személyforgalmi kezelõépület 2,77

21. Beregsurány közúti hátk. Belépõ oldali fülke 7,29

22. Beregsurány közúti hátk. Belépõ oldali fülke 16,04

23. Beregsurány közúti hátk. Kilépõ oldali fülke 16,04

24. Csengersima közúti hátk. Belépõ oldali teherforgalmi kezelõépület 13,17

25. Csengersima közúti hátk. Belépõ oldali teherforgalmi kezelõépület 13,06

26. Csengersima közúti hátk. Belépõ oldali teherforgalmi kezelõépület 13,06

27. Csengersima közúti hátk. Belépõ oldali teherforgalmi kezelõépület 13,06

28. Csengersima közúti hátk. Belépõ oldali teherforgalmi kezelõépület 13,17

29. Csengersima közúti hátk. Belépõ oldali teherforgalmi kezelõépület 19,19

30. Csengersima közúti hátk. Belépõ oldali teherforgalmi kezelõépület 18,65

31. Csengersima közúti hátk. Belépõ oldali teherforgalmi kezelõépület 13,06

32. Csengersima közúti hátk. Belépõ oldali teherforgalmi kezelõépület 13,06

33. Csengersima közúti hátk. Belépõ oldali teherforgalmi kezelõépület 13,17

34. Csengersima közúti hátk. Kilépõ oldali teherforgalmi kezelõépület 12,14
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Sor-
szám

Határátkelõ
megnevezése

Helyiség elhelyezkedése
Helyiség alapterület

(m2)

35. Csengersima közúti hátk. Kilépõ oldali teherforgalmi kezelõépület 13,06

36. Csengersima közúti hátk. Kilépõ oldali teherforgalmi kezelõépület 13,06

37. Csengersima közúti hátk. Kilépõ oldali teherforgalmi kezelõépület 13,06

38. Csengersima közúti hátk. Kilépõ oldali teherforgalmi kezelõépület 13,06

39. Csengersima közúti hátk. Kilépõ oldali teherforgalmi kezelõépület 13,06

40. Csengersima közúti hátk. Kilépõ oldali teherforgalmi kezelõépület 26,44

41. Csengersima közúti hátk. Kilépõ oldali fülke 16,00

42. Lónya közúti hátk. Személyforgalmi kezelõépület 6,72

43. Tiszabecs közúti hátk. Személyforgalmi kezelõpavilon 14,74

44. Vállaj közúti hátk. Belépõ oldali fülke 16,00

45. Záhony közúti hátk. Belépõ oldali teherforgalmi kezelõépület 39,64

46. Záhony közúti hátk. Belépõ oldali teherforgalmi kezelõépület 13,30

47. Záhony közúti hátk. Belépõ oldali teherforgalmi kezelõépület 13,38

48. Záhony közúti hátk. Belépõ oldali teherforgalmi kezelõépület 11,81

49. Záhony közúti hátk. Belépõ oldali teherforgalmi kezelõépület 13,38

50. Záhony közúti hátk. Belépõ oldali teherforgalmi kezelõépület 13,32

51. Záhony közúti hátk. Belépõ oldali teherforgalmi kezelõépület 13,32

52. Záhony közúti hátk. Belépõ oldali teherforgalmi kezelõépület 13,38

53. Záhony közúti hátk. Belépõ oldali teherforgalmi kezelõépület 20,10

54. Záhony közúti hátk. Belépõ teherforgalmi fülke 6,41

55. Záhony közúti hátk. Belépõ teherforgalmi fülke 6,41

56. Záhony közúti hátk. Kilépõ oldali teherforgalmi kezelõépület 12,34

57. Záhony közúti hátk. Kilépõ oldali teherforgalmi kezelõépület 13,06

58. Záhony közúti hátk. Kilépõ oldali teherforgalmi kezelõépület 13,06

59. Záhony közúti hátk. Kilépõ oldali teherforgalmi kezelõépület 13,06

60. Záhony közúti hátk. Kilépõ oldali teherforgalmi kezelõépület 13,39

61. Záhony közúti hátk. Kilépõ oldali teherforgalmi kezelõépület 6,00

62. Záhony közúti hátk. Kilépõ oldali teherforgalmi kezelõépület 6,27

63. Záhony közúti hátk. Személyforgalmi kezelõépület belépõ oldal 8,62

64. Záhony közúti hátk. Személyforgalmi kezelõépület be-kilépõ oldal 14,15

65. Záhony közúti hátk. Kilépõ oldali teherforgalmi kezelõépület 13,22

Azokon a határátkelõhelyeken, ahol az ügyféltér több bejáraton közelíthetõ meg, biztosítjuk minden bejárat korlátlan
használatát.

A pályázaton történõ részvétel részletes feltételeit a pályázati dokumentáció tartalmazza.
A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve: Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Parancsnok-

sága (címe: 4025 Debrecen, Hatvan u. 45.).

A dokumentáció megkérésének határideje:
A dokumentáció megvásárolható a pályázati felhívás közzétételének napjától a benyújtási határidõ lejártáig munkana-

pon 9–12 óra között, az ajánlattételi határidõ lejártának napján 9–10 óra között.

A dokumentáció megvásárlásának módja:
A pályázók a dokumentációt – igény esetén elõzetes betekintést követõen – 30 000 Ft + áfa összeg ellenében a megje-

lölt címen vehetik át, mely összeg megfizetése készpénzfizetéssel vagy banki átutalással teljesíthetõ. Banki átutalás ese-
tén az átutalási megbízás másolati példányát a dokumentáció átvételekor be kell mutatni. A dokumentáció megvásárlása
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a pályázók számára kötelezõ, ennek hiányában érvényes pályázat nem adható be. A dokumentáció ellenértékének
visszakövetelésére nincs lehetõség.

A pályázat benyújtásának határideje, módja és helye: a pályázati felhívás Hivatalos Értesítõben való közzétételének
napját követõ elsõ naptól számított 30. napon 10 óra. Ha ez a nap nem munkanap, az ezt követõ elsõ munkanapon,
ugyanezen óráig. A pályázatokat zárt borítékban, magyar nyelven „Ingatlanok bérbeadása a Vám- és Pénzügyõrség
Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága kezelésében lévõ határátkelõhelyeken vámügynöki, pénzváltói, illetve egyéb
tevékenységhez” jeligére, 1 darab eredeti példányban, eredeti jelzéssel és 4 darab másolati példányban, másolati jelzés-
sel kell benyújtani személyesen vagy postai úton a Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Parancsnokságához.

MÉRLEGBESZÁMOLÓK

Az Életerõ Egészségpénztár 2007. évi éves beszámolója

MÉRLEG – ESZKÖZ
Adatok E Ft-ban

Sor-
szám

PSZÁF-kód Megnevezés
2006 Elt.

2006
végl.

2007 Elt.
2007
végl. Mód.

c d e f g h

001 73EME1 Eszközök (aktívák) összesen 38 563 0 38 563 52 723 0 52 723
002 73EME11 Befektetett eszközök 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
003 73EME111 I. Immateriális javak 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
006 73EME1113 Immateriális javakra adott elõlegek 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
007 73EME112 II. Tárgyi eszközök 0 0 0 0 0 0
012 73EME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0 0 0 0
018 73EME114 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 0 0 0 0 0 0
019 73EME12 Forgóeszközök 37 563 0 37 563 51 723 0 51 723
021 73EME122 II. Követelések 12 0 12 150 0 150
024 73EME1223 Egyéb követelések 12 0 12 150 0 150
025 73EME123 III. Értékpapírok 21 481 0 21 481 36 389 0 36 389
026 73EME1231 Egyéb részesedések 21 481 0 21 481 36 389 0 36 389
028 73EME124 IV. Pénzeszközök 16 070 0 16 070 15 184 0 15 184
029 73EME1241 Pénztárak 47 0 47 6 0 6
030 73EME1242 Pénztári elszámolási számla 6 263 0 6 263 7 243 0 7 243
031 73EME1243 Elkülönített betétszámla 293 0 293 5 634 0 5 634
032 73EME1244 Rövid lejáratú bankbetétek 9 467 0 9 467 2 301 0 2 301
034 73EME125 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 0 0 0 0 0 0

MÉRLEG – FORRÁS
Adatok E Ft-ban

Sor-
szám

PSZÁF-kód Megnevezés
2006 Elt.

2006
végl.

2007 Elt.
2007
végl. Mód.

k l m n o p

001 73EMF1 Források (passzívák) összesen 38 563 0 38 563 52 723 0 52 723
002 73EMF11 Saját tõke 1 676 0 1 676 2 207 0 2 207
003 73EMF111 I. Induló tõke 0 0 0 0 0 0
007 73EMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatás (–) 0 0 0 0 0 0
008 73EMF113 III. Tõkeváltozások 1 676 0 1 676 2 207 0 2 207
009 73EMF1131 Fedezeti alap tõkeváltozása 493 0 493 888 0 888
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Sor-
szám

PSZÁF-kód Megnevezés
2006 Elt.

2006
végl.

2007 Elt.
2007
végl. Mód.

k l m n o p

010 73EMF1132 Mûködési alap tõkeváltozása 1 183 0 1 183 1 319 0 1 319
012 73EMF12 Tartalékok 36 877 0 36 877 50 505 0 50 505
013 73EMF121 I. Fedezeti alap tartaléka 35 769 0 35 769 48 594 0 48 594
014 73EMF1211 Egyéni számlák befektetett tartaléka 21 109 0 21 109 35 500 0 35 500
015 73EMF1212 Egyéni számlák szabad tartaléka 14 660 0 14 660 13 094 0 13 094
019 73EMF122 II. Mûködési alap tartaléka 999 0 999 1 610 0 1 610
020 73EMF1221 Befektetett mûködési tartalék 0 0 0 0 0 0
021 73EMF1222 Likvid mûködési tartalék 999 0 999 1 610 0 1 610
022 73EMF123 III. Likviditási alap tartaléka 109 0 109 301 0 301
023 73EMF1231 Befektetett likviditási tartalék 0 0 0 0 0 0
024 73EMF1232 Szabad likviditási tartalék 109 0 109 301 0 301
025 73EMF13 Kötelezettségek 10 0 10 11 0 11
026 73EMF131 I. Rövid lejáratú kötelezettségek 0 0 0 1 0 1
030 73EMF1314 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 0 0 0 1 0 1
031 73EMF132 II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 10 0 10 10 0 10

EREDMÉNYKIMUTATÁS – ALAPOK EGYÜTTESEN

Adatok E Ft-ban

Sor-
szám

PSZÁF-kód Megnevezés
2006 Elt.

2006
végl.

2007 Elt.
2007
végl. Mód.

c d e f g h

001 73EE1 Tagdíjbevételek (A/03+B/03+D/03) 34 221 0 34 221 38 342 0 38 342
002 73EE2 Különféle bevételek 782 0 782 7 244 0 7 244
003 73EE3 I. Alapok bevételei (01+02) 35 003 0 35 003 45 586 0 45 586
004 73EE4 II. Alapok kiadásai (A/21+B/28+D/18) 24 535 0 24 535 31 959 0 31 959
005 73EE5 III. Alapok tárgyévi eredménye (I–II) 10 468 0 10 468 13 627 0 13 627

KIVONAT A KÖNYVVIZSGÁLÓ JELENTÉSÉBÕL

Véleményünk szerint az Életerõ Egészségpénztár 2007. évre vonatkozó pénztári éves beszámolóját a számviteli tör-
vényben és az általános számviteli elvekben, valamint az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi
XCVI. törvényben és az ezzel összefüggõ kormányrendeletekben foglaltak szerint állították össze.

Az Életerõ Egészségpénztár 2007. éves beszámolója a 2007. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Debrecen, 2008. május 21.

MILE-AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ KFT. (mkvk: 000547)

Brehószkiné Mile Adrien s. k.,
bejegyzett könyvvizsgáló

(mkvk: 002601)

2008. június 10.

Életerõ Egészségpénztár
Igazgatótanácsa
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A Hírközlési Múzeumi Alapítvány Kiemelkedõen Közhasznú Társaság
2007. évi éves beszámolója

MÉRLEG

Adatok E Ft-ban

Eszközök Források

1. A) Befektetett eszközök 179 062 13. D) Saját tõke 73 587
2. I. Immateriális javak 2 233 14. I. Induló tõke 54 336
3. II. Tárgyi eszközök 43 627 15. II. Tõkeváltozás 19 251
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 133 742 18. V. Tárgyévi eredmény közhasznú

tevékenységbõl
19 251

6. Forgóeszközök 38 584 23. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 14 841
8. II. Követelések 24 416 24. G) Passzív idõbeli elhatárolások 130 829
10. IV. Pénzeszközök 7 279
11. C) Aktív idõbeli elhatárolások 1 071
12. Eszközök összesen 219 257 25. Források összesen 219 257

2007. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adatok E Ft-ban

1. A) Összes közhasznú tevékenység bevétele 254 323
2. 1. Közhasznú célra kapott támogatás 243 519
3. a) Alapítótól 242 598
7. e) Egyéb: ebbõl 1% szja
8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 500
9. 3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel 5 597
11. 5. Egyéb bevétel 4 707
13. C) Összes bevétel 254 323
14. D) Közhasznú tevékenység ráfordításai 235 072
32. J) Tárgyévi közhasznú eredmény 19 251

2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A Hírközlési Múzeumi Alapítványt 1990. január 1-jével alapította a Magyar Telekom Nyrt., a Magyar Posta Zrt. és az
Antenna Hungária Nyrt., az alapítók közös muzeális örökségeik ápolására, bemutatására és tudományos igényû
feldolgozására.

A Fõvárosi Bíróság 429. sorszám alatt vette nyilvántartásba, melyet 1998. január 1. napjától kiemelten közhasznú
szervezetté minõsített.

A 2007. évet mérföldkõnek kell tekinteni az alapítvány eltelt 17 évében. Lezárult egy korszak, a Postamúzeum és a
Bélyegmúzeum igazgatója nyugállományba vonult. A személyi változásokon túl négy fontos esemény történt
alapítványunk életében:

– 2007. május 17-én átadásra került a miskolci „Teletár”, az ország harmadik olyan látványraktára, amely a múzeum-
látogatók számára is nyitva áll, és benne megtekinthetõ a távközléstörténet gyûjteménye.

– Sok-sok évi várakozás után gyakorlatilag megvalósult a Bélyegmúzeum világítási-tûzoltó rendszerének korszerû-
sítése.

– A Magyar Posta Zrt. kérésére restaurálásra és áthelyezésre került a székesfehérvári „Rákóczi Postalegénye”-szobor.
– Több éve kiépítésre került, de a megnyitás feltételei nem oldódtak meg a kiskunhalasi „Emitel Telegaléria” elõtt,

amely decemberben megnyitásra került a nagyközönség elõtt mint a Postamúzeum legújabb filiáléja.
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Múzeumainkat és a kiállítóhelyeket 2007-ben 201 685 fõ látogatta.
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytatott, úgy ebbõl bevétele nem származott, pártoktól független, po-

litikai tevékenységet nem folytat.

Budapest, 2008. március 18.

Egervári László s. k.,
ügyvezetõ igazgató

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI

Összefoglaló
az Ukrán Országos Önkormányzat

2003–2006. évi pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenõrzésérõl (0806)

Az Önkormányzat mûködése elavult, hiányos szabályozáson alapult. A közgyûlés másfél éves késedelemmel fogadta
el a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény (Nek. tv.) 2005. november 25-i hatályú módosításaihoz csak
részben igazodó Szervezeti és mûködési szabályzatot. Rendelkezése ellenére nem határozták meg a költségvetés és zár-
számadás elfogadásának rendjét, a címzett költségvetési támogatás felhasználásának elveit, a törzsvagyon elemeit, to-
vábbá az ellenõrzés észrevételére pótolták az új szabályozás közzétételét.

Az Önkormányzat közgyûlése az át nem ruházható hatáskörét kizárólagos jogkörrel gyakorolta, határozatait szabály-
szerûen hozta. A szabályozási hiányosságok ellenére a döntések elõkészítését és végrehajtását az elnökség, a bizottságok
aktív közremûködésével irányította. A kulturális és tömegtájékoztatási feladatok eredményesebb ellátása érdekében a
gazdálkodási feladatok köre intézményesen bõvült. A Kulturális Központ részben önálló költségvetési szervként alapí-
tása nem a hatályos államháztartási elõírásokra figyelemmel történt, mivel csak a számvevõszéki ellenõrzés észrevételé-
re gondoskodtak az intézményi SZMSZ elfogadásáról, valamint a gazdálkodási feladatok és felelõsség megosztásáról.
A közgyûlés hivatalát a törvényben megszabott határidõt követõen hozták létre, a gazdálkodási státusát jelzésünkre, a
Nek. tv.-ben elõírt feladatokra figyelemmel módosították. A hivatal hiányában a foglalkoztatási és gazdálkodási jogkör
az elnök hatáskörében maradt.

Az önkormányzati vagyonnal az elõírásoknak megfelelõen a közgyûlés rendelkezett, mely határozatait a jogszabályi
elõírások figyelembevételével hozta. Az Önkormányzat vagyoni mutatói 2003–2006 között kedvezõen alakultak. A sa-
ját tõke 16,4%-kal, az eszközállomány 90%-kal nõtt. A 15 000 ezer Ft egyszeri ingyenes vagyonjuttatásból származó ér-
tékpapírt, a gazdálkodás biztonságát célzó tartalékként kezelték, melynek értéke 2006. év végére 29 623 ezer Ft-ra emel-
kedett. A székhelyként kapott ingatlant rendeltetésszerûen használták, ebben helyezték el a 2007-ben alapított intéz-
mény központját is. A Nek. tv. módosítása alapján a 2006. december 29-én kelt szerzõdéssel az Önkormányzat tulajdo-
nába került a 82 200 ezer Ft értékû székház, melyet a forgalomképtelen törzsvagyon körébe nem soroltak be. Az ingatlan
biztosítással és rendõrségre bekötött riasztóberendezéssel védett.

Az Önkormányzat minden évben érvényes közgyûlési határozattal elfogadta költségvetését és zárszámadását, de a
Nek. tv. elõírását megsértve a 2006–2007. évi költségvetés, valamint a 2006. évi zárszámadás közzétételét elmulasztotta.
A költségvetés végrehajtása a kötelezettségvállalási elõírások betartásával történt, ennek eredményeként mindvégig ki-
egyensúlyozott gazdálkodást folytattak. Az elfogadott éves beszámolók az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedel-
mi helyzetérõl, illetve azok változásáról megbízható és valós képet mutattak. A Nek. tv.-ben elõírtak szerint a 2006. évi
beszámoló közzétételérõl nem gondoskodtak.

Az Önkormányzat 2003–2006 között 156 925 ezer Ft bevételbõl gazdálkodott, melynek 74,1%-a költségvetési forrás-
ból származott. Az éves költségvetési törvényben nevesített mûködési támogatásokat a Nek. tv.-ben meghatározott fel-
adatokra fordították. A 2003–2007. években eredményes pályázatokkal központi költségvetési szervektõl, közalapít-
ványtól 15 056 ezer Ft többlettámogatást nyertek el, melybõl 14 433 ezer Ft összegben a rendeltetésnek megfelelõen
teljesültek a feladatok. A különbözet szabályszerûen visszafizetésre került.

A vizsgált idõszak együttes kiadásai 116 692 ezer Ft-ot tettek ki, melybõl az önkormányzati mûködés személyi és do-
logi kiadásai 66%-os részarányt képviseltek. Saját rendezvényekre 27 425 ezer Ft-ot, felhalmozásra 4956 ezer Ft-ot for-
dítottak, települési ukrán kisebbségi önkormányzatokat és ukrán civil szervezeteket 6206 ezer Ft-tal támogattak. A tá-
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mogatások továbbadása szerzõdés alapján szabályszerûen, a közgyûlés döntése alapján történt. Az Önkormányzat kiadá-
sainak több mint felét önszervezõdésre, mintegy negyedét kulturális és oktatási célokra fordította. A kiadások minden
évben a bevételeknél alacsonyabb összegben teljesültek. A pénzmaradványt képezõ betét- és készpénzállomány a
vizsgált idõszakban 8881 ezer Ft és 13 493 ezer Ft között alakult, amely négy-hatszorosa volt a 2003. évi nyitóállo-
mánynak.

Az Önkormányzat könyvvezetési és beszámolási rendjét meghatározó számviteli szabályozás sem felelt meg teljeskö-
rûen a számviteli törvény és végrehajtási rendelete elõírásainak. A számviteli politika és a számlarend szabályozási fo-
gyatékosságai jelentõs hibát nem okoztak. A könyvvezetést szolgáltatási szerzõdés alapján külsõ vállalkozó végezte,
melynek feladatkörébe tartozott a számviteli, adózási, munkaügyi és bérszámfejtési, valamint az állami támogatás elszá-
molásával kapcsolatos feladatok ellátása. A számlakijelölés gyakorlata összhangban volt a jogszabályi és belsõ elõírá-
sokkal. A gazdasági események könyvelése idõrendben történt, a könyvelés rendszere zárt volt, biztosította a megbízha-
tó adatszolgáltatást. A zárlati munkák végrehajtása szabályszerûen történt, a fõkönyvi számlák és az analitikus nyilván-
tartások egyezõséget mutattak, kapcsolatuk szabályozatlansága ellenére. A bizonylati rendet érintõen elõfordult eseti bi-
zonylatolási hibák nem minõsültek lényegesnek. A szigorú számadási kötelezettségre és a bizonylatok megõrzésére vo-
natkozó elõírásokat betartották. Az Önkormányzat a munkaerõ foglalkoztatási jogkörében eleget tett a társadalombizto-
sításról és az egészségügyi ellátásról, valamint a személyi jövedelemadóról és az adózás rendjérõl szóló hatályos jogsza-
bályi elõírásoknak.

Az Önkormányzat belsõ ellenõrzési rendszere a vizsgált idõszakban három elembõl állt. A függetlenített belsõ ellenõr
szerepét a Pénzügyi Bizottság töltötte be, melynek feladatait és mûködési rendjét az SZMSZ határozta meg. A vezetõi el-
lenõrzés feladatait a kötelezettségvállalási és utalványozási rend, a folyamatba épített ellenõrzés szabályait a pénzkeze-
lési szabályzat írta elõ. A Nek. tv. 2005. november 25-én hatályba lépett módosítása ellenére az SZMSZ-ben a belsõ el-
lenõr és a könyvvizsgáló feladatait nem szabályozták, a Pénzügyi Bizottság eljárási rendjét pedig nem a bizottsági
SZMSZ-ben írták elõ.

A Pénzügyi Bizottság a jogszabályi elõírások, az SZMSZ és saját munkaterve szerint végezte munkáját. A költségve-
tés és a zárszámadás véleményezése mellett a bizottság rendszeresen ellenõrizte egy-egy feladat elszámolásának sza-
bályszerûségét. A gazdálkodási feladatok irányítása, valamint a kötelezettségvállalás és az utalványozás során érvénye-
sültek a vezetõi ellenõrzés szempontjai. A pénztárellenõrzés gyakorlata megfelelt a belsõ elõírásoknak. Mûködési hiá-
nyosság, hogy a Nek. tv. 2005. november 25-én hatályba lépett módosítása ellenére csak a 2007. évi zárszámadás véle-
ményezésére kötöttek elõször könyvvizsgálati megbízást, belsõ ellenõrt pedig a helyszíni ellenõrzés befejezéséig nem
bíztak meg.

A helyszíni ellenõrzés megállapításainak hasznosításával javasoltuk az Önkormányzat közgyûlésének az SZMSZ
Nek. tv. rendelkezéseivel összhangban álló módosítását, a székházingatlan forgalomképtelen törzsvagyoni besorolását,
a Pénzügyi Bizottság szervezeti és mûködési szabályozását, továbbá az elnök hatáskörében teendõ törvényességi intéz-
kedéseket.

Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.

ÜGYÉSZSÉGI SZOLGÁLATI IGAZOLVÁNYOK ÉRVÉNYTELENÍTÉSE

Dr. Matta Eszter miskolci városi ügyészségi ügyész eltulajdonított 010607-es, valamint Hadi János Baranya megyei
fõügyészségi fizikai alkalmazott elveszített 130500-as sorszámú szolgálati igazolványát a Legfõbb Ügyészség Személy-
ügyi, Továbbképzési és Igazgatási fõosztálya érvénytelenítette.
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleményei

KÖZLEMÉNYEK

Az ORTT közleményei

I.

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy 103/2008. (I. 9.) határozata értelmében
közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította Kunszövetség Egyesület (5300 Karcag, Kossuth tér 1.) földfelszíni sugárzású kis-
közösségi rádiós mûsorszolgáltatót, melynek mûsorszolgáltatási szabályzatát az alábbiakban közöljük.

Mûsorszolgáltatási szabályzat

1. Alapelvek és általános rendelkezések

A Kunszövetség mûsorszolgáltató tevékenységét a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény és a jelen
Mûsorszolgáltatási szabályzat alapján közmûsor-szolgáltatóként kívánja folytatni. A Kunszövetség a közmûsor-szolgál-
tatás törvényes és szakmai feltételeinek érvényre juttatásáról a jelen szabályzatban rendelkezik.

Jelen szabályzat kötelezõ tartalommal bír a Kunszövetség minden munkavégzésre irányuló bármely, a Kunszövetség-
gel jogviszonyban álló alkalmazottjára nézve. A szabályzat a foglalkoztatási jogviszony – így különösen: a mûsorszol-
gáltatónál munkaviszony, a Polgári Törvénykönyv alapján kialakított megbízási, vállalkozási jogviszony – létesítése
céljából megkötött bármely szerzõdés része.

Jelen szabályzat az Rttv. 2. § alatt felsorolt fogalmi meghatározásait használja.
A Kunszövetség napi 12 órás mûsorszolgáltatást végez, amelynek több mint 50%-ban közszolgálati mûsorszámokat

tesz közzé. A mûsorfolyamon belül a közszolgálati mûsorszámok – így különösen pl. a helyi (kisközösségi) kötõdésû hí-
rek, kulturális események, közérdekû információk stb. – a napi mûsoridõ több mint 50%-át teszik ki.

A reklám tényállításaiért – a tudatos félrevezetés kivételével – a Kunszövetség felelõsséggel nem tartozik. Lelkiisme-
reti, illetõleg világnézeti meggyõzõdést reklám útján a Kunszövetség nem terjeszt, nemzeti ünnepek eseményeirõl, val-
lási és egyházi szertartásokról készített mûsorszámok közlését közvetlenül megelõzõen és azt követõen reklámot nem
közöl. A Kunszövetség híreket közlõ és idõszerû politikai tájékoztató mûsorszámokban rendszeresen szereplõ belsõ és
külsõ munkatársai sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg reklámban és politikai hirdetésben. A Kunszövetség
burkolt, illetve tudatosan nem észlelhetõ reklámot nem közöl.

A Kunszövetség választási idõszakban az országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkormányzati képvise-
lõk és polgármesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról szóló törvények szabályai sze-
rint tesz közzé politikai hirdetést a mûsorban. Választási idõszakon kívül politikai hirdetést kizárólag a már elrendelt
népszavazással összefüggésben közöl.

A reklám, a közérdekû közlemény a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje, továbbá
az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, a Kunszövetség felelõsségét vagy szabadságát érintõ módon nem befo-
lyásolhatja a mûsor tartalmát vagy – az idõpont kivételével – mûsorszám idõbeli elhelyezését. A Kunszövetség a közér-
dekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés tartalmáért felelõsséggel nem tartozik.

A Kunszövetség nem tesz közzé dohányárut, fegyvert, lõszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi rendelvényre igény-
be vehetõ gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást és alkoholtartalmú italt népszerûsítõ, ismertetõ reklámot. A Kunszö-
vetség mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója vagy forgalmazója.

A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, illetve más
áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék. A reklám a játék tényleges természetét és lehetõsé-
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geit illetõen nem lehet félrevezetõ. A reklám nem mutathat gyermekeket erõszakos helyzetben, és nem buzdíthat erõ-
szakra. A kiskorúaknak szóló reklám nem építhet a szülõk vagy tanárok iránti bizalomra.

A mûsorszám támogatóját a közzététel közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen meg kell nevezni. Támogatott mû-
sorszám nem hívhat fel és nem befolyásolhat a támogató vagy az általa meghatározott harmadik személy üzleti tevékeny-
ségének igénybevételére, illetõleg az attól való tartózkodásra. A támogató a mûsorszolgáltató felelõsségét, illetve sza-
badságát érintõ módon a mûsor vagy a támogatott mûsorszám tartalmát vagy mûsorbeli elhelyezését – az idõpont kivéte-
lével – nem befolyásolhatja. A Kunszövetség nem tesz közzé – a mûsorelõzetés kivételével – olyan mûsorszámot, amely-
ben a mûsorszám támogatójának védjegye, megkülönböztetõ jelzése, jelszava megjelenik. A politikai hírmûsorszám
nem támogatható. A kizárólag áru vagy szolgáltatás, megrendelésre szakosodott mûsorszolgáltatásra e pont – az elõzõ
mondatban foglaltak kivételével – nem alkalmazható. Nem támogathat mûsorszámot párt, politikai mozgalom, valamint
az a vállalkozás, amely – fõ tevékenysége szerint – e szabályzat szerint nem reklámozható terméket állít elõ, nagykeres-
kedelmi forgalomban értékesít, illetõleg ilyen termékekkel kapcsolatos szolgáltatást nyújt. Ez a tilalom nem vonatkozik
a gyógyszer termék, illetve a gyógyászati eljárás tekintetében érintett vállalkozás neve és védjegye közléséhez kötött tá-
mogatásra. A támogató megnevezésében (feltüntetett nevében) párt neve, jelszava, emblémája nem szerepelhet.

A Kunszövetség különösen köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapve-
tõ érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát. A Kunszövetség rendszeresen, átfogóan, elfogu-
latlanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklõdésre számot tartó helyi eseményekrõl, a vételkörzetében élõk éle-
tét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott jellemzõ véle-
ményekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve. E feladatok ellátása során gondoskodik az Rttv. 137. §-ban nem említett
közérdekû közlemények nyilvánosságra hozataláról. A Kunszövetség biztosítja a mûsorszámok és a nézetek sokszínûsé-
gének, a kisebbségi álláspontoknak a megjelenítését, a mûsorszámok változatosságával gondoskodik a hallgatók széles
köre, illetve minél több csoportja érdeklõdésének színvonalas kielégítésérõl.

A Kunszövetség különös figyelmet fordít az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kultu-
rális sokszínûség érvényesülésére, a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gazda-
gító mûsorszámok bemutatására, a vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek
megjelenítésére, az életkoruk, szellemi és lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos
helyzetû csoportok számára fontos információk elérhetõvé tételére, különös tekintettel a gyermeki jogokat ismertetõ, a
gyermekek védelmét szolgáló, az igénybe vehetõ szolgáltatásokról tájékoztatást nyújtó mûsorok bemutatására, a térség
különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok bemutatására.

A reklám idõtartama egyetlen – bármiként számított – mûsorórában sem haladhatja meg a hat percet. A napi mûsoridõ
átlagában számított óránként a reklám idõtartama nem haladhatja meg az öt percet.

Reklám csak mûsorszámok – összetett mûsorszámokban az egyes mûsorszámok – között tehetõ közzé. A sport- és más
olyan közvetítésekben, amelyekben természetes szünetek vannak, a reklám a részek között és a szünetekben közzéte-
hetõ.

Alkoholtartalmú ital nem reklámozható. A közmûsor-szolgáltató mûsorszámait nem támogathatja a fõ tevékenysége
szerint alkoholtartalmú ital elõállítója és forgalmazója.

Csak a következõ mûsorszámok támogathatóak: vallási és egyházi tartalmú mûsorszámok, mûvészeti és kulturális
eseményeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok, a nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve a nemzeti és etni-
kai kisebbségek életét, kultúráját bemutató mûsorszámok, az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi
körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévõ csoportok számára készített mûsorszámok.

A rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól független – sem
képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.

Az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a szexualitást öncélúan ábrázo-
ló mûsorszámot tilos közzétenni.

2. A pártoktól és a politikai mozgalmaktól való függetlenség

A Kunszövetség ezen szabályzat szerinti közmûsor-szolgáltatói tevékenységét a politikai pártoktól és mozgalmaktól
függetlenül folytatja, a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglalt, a véleménynyilvánítás és a sajtószabadságra vonat-
kozó garanciák alapján.

A pártok és a politikai mozgalmak tevékenységérõl és elveirõl a mûsorszolgáltató folyamatosan tájékoztatást ad úgy,
hogy a tájékoztatás objektív, tárgyszerû, kiegyensúlyozott és pártatlan legyen. Annak keretében az eltérõ álláspontokat
meg kell világítani, és lehetõséget kell adni arra, hogy a hallgató a véleményeket összehasonlíthassa.

A politikai pártok és mozgalmak sem közvetve, sem közvetlenül nem befolyásolhatják sem maguk, sem más hasonló
szervezetek megjelenítésének körülményeit. A mûsorszolgáltató nem készít olyan mûsorszámot, amely egyetlen politi-
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kai párt vagy mozgalom nézeteit népszerûsíti, továbbá nem toborozhat politikai párt vagy mozgalom rendezvényein való
részvételre.

A mûsorszolgáltató politikai hirdetést az országgyûlési, illetve az önkormányzati választások, továbbá az elrendelt
népszavazás idején kívül nem tesz közzé. A politikai hirdetések közzétételének szabályaira nézve a mûsorszolgáltatót
csak a jogszabályok elõírásai kötelezik.

A mûsorszolgáltató az általa megválasztott formában szerepeltetheti a helyi politikai közélet érdeklõdésére számot
tartó személyiségeit, azonban ebben az esetben sem válhat a mûsorfolyam egyetlen politikai vagy eszmei nézetrendszer
kifejezõdésévé.

A mûsorszolgáltató a politikai pártok és mozgalmak által nyilvánosságra hozott dokumentumokat szerkesztett formá-
ban teszi közzé. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és alpolgár-
mesterek kommentárt, magyarázatot és jegyzetet a mûsorszolgáltató mûsoraihoz nem fûzhetnek.

Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és alpolgármesterek bár-
mely megnyilvánulása esetén a mûsorszolgáltató közli a megszólaló személy tisztségét és pártállását, illetve az általa
képviselt mozgalom megnevezését. Mellõzni ezt csak akkor lehet, ha a megszólaló személy politikai tevékenységétõl
teljes mértékben független minõségben szólal meg. A mûsorszolgáltató azonban még ebben az esetben is ragaszkodhat a
tisztség, a pártállás, illetve a mozgalom megnevezéséhez.

A mûsorszolgáltató sem politikai párttól és mozgalomtól, sem központi vagy helyi államhatalmi vagy államigazgatási
szervtõl, sem azok tisztségviselõitõl közvetlen vagy közvetett olyan utasítást nem fogadhat el, amely a mûsorszolgáltatás
vagy a mûsorszámok tartalmára, idejére, mûsorkörnyezetére, idõtartamára, továbbá a szerkesztés egyéb elveire vonat-
koznék.

3. A hírek, idõszerû politikai mûsorok bemutatására vonatkozó elvek

A Kunszövetség közmûsor-szolgáltató feladata az, hogy hitelesen, pontosan, tárgyilagosan, idõszerûen és kiegyensú-
lyozottan tájékoztasson az országban történt eseményekrõl, közvetítse a nemzeti és egyetemes kultúra és tudomány érté-
keit és eredményeit, biztosítson esélyegyenlõséget a társadalom tagjainak megnyilvánulására, szolgálja a társadalom ré-
tegeinek speciális igényeit és érdeklõdését.

A mûsorszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a közvéleményt foglalkoztató, a közérdeklõdésre számot tartó,
vagy a vitatott kérdésekben minden lényeges, a helyi közélet szempontjából befolyásoló vélemény megismerhetõ le-
gyen.

A hírekben, illetve a politikai mûsorokban a vélemények kinyilvánításának jogát csak a mûsor idõtartama korlátoz-
hatja, de az is csak az arányosság szempontjai alapján.

A mûsorszolgáltató köteles arra, hogy a hallgató véleményének kialakításához szükséges minden lényeges informá-
ciót és véleményt megjelenítsen.

A mûsorszolgáltató törekszik arra, hogy a hírekben, illetve a politikai mûsorokban a helyi közéletet meghatározó tár-
sadalmi csoportok véleménye helyet kapjon.

A mûsor közzétételének nem akadálya, ha valamely álláspont képviseletére, objektív okból nincs lehetõség. Ebben az
esetben az akadály okáról a mûsorszolgáltató a hallgatókat tájékoztatni köteles.

A hír-, illetve politikai mûsorokban megjelenõ információk forrását a mûsorszolgáltató ellenõrzi, és ahol szükséges
megjelöli. Ha több információ ellentétes tartalommal áll rendelkezésre, azok közül legalább két, egymástól független
hírforrásból származó információt kell közzétenni, természetesen az ellentmondásra történõ egyértelmû figyelemfelhí-
vás mellett.

A különbözõ vélemények megszólaltatásakor a mûsorszolgáltató a véleménynyilvánításhoz fûzõdõ alkotmányos jog
elvei szerint lehetõséget ad arra, hogy a megszólaló álláspontját ismertesse. Ez azonban nem járhat a személyiséghez fû-
zõdõ jogok sérelmével, megfogalmazásában pedig nem lehet durva, illetve alkalmas arra, hogy más becsületét vagy jó
hírnevét sértse. Ha ez – különösen élõ mûsorban – mégis elõfordulna, a mûsorszerkesztõnek haladéktalanul közölnie
kell, hogy ez a megszólaló, nem pedig a mûsorszolgáltató álláspontja. Hír- és politikai mûsorokban a mûsorvezetõ saját
pártpolitikai kötõdését nem jelenítheti meg, saját véleményét az elhangzott álláspontok mellett vagy ellen nem ismertet-
heti. Bármely állásfoglalás vagy vélemény a szerkesztés során nem változhat meg úgy, hogy az ellentmondásban álljon a
megkérdezett álláspontjával. Ha a hír- vagy politikai mûsorban tartalmi vagy tárgyi tévedés hangzott el, azt a lehetõ leg-
hamarabb ki kell javítani a hallgató figyelmének erre történõ egyértelmû felhívása mellett.

Politikai mûsorban a mûsorvezetõnek törekedni kell arra, hogy a résztvevõk egymás emberi méltóságának tiszteletben
tartásával fejtsék ki álláspontjukat.

Helyreigazítást, illetve kifogást lehet közzétenni az érintett kérelmére. Kötelezõ a közzététel akkor, ha ezt jogerõs bí-
rói ítélet, vagy a Panaszbizottság, illetve az ORTT határozata elõírja.
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A mûsorszolgáltató politikai tájékoztató és hírszolgáltató mûsorszámaiban mûsorvezetõként, hírolvasóként, tudósító-
ként rendszeresen közremûködõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – mûsorszol-
gáltatónál politikai hírhez véleményt, értékelõ magyarázatot – kivéve a hírmagyarázatot – nem fûzhetnek.

4. Az anyanyelvi kultúra ápolásának követelményei

A szabályzat elõírásainak alkalmazása során a mûsorszolgáltató köteles a magyar nyelv helyes és pontos használatára,
kerülve az anyanyelvet rontó fordulatok, a magyarul is kifejezhetõ idegen szavak indokolatlan és gyakori használatát.
Idegen nevek és szavak használatakor a mûsorszolgáltató az adott nyelv fonetikai és kiejtési szabályait veszi figyelembe,
kivéve, ha a használt név vagy kifejezés magyaros kiejtéssel került a köztudatba.

A mûsorvezetõknek figyelmet kell arra fordítaniuk, hogy a megszólalókat – személyük sérelme nélkül – a magyar
nyelv helyes használatára késztessék.

A mûsorszolgáltató köteles kerülni a durva, a trágár, illetve a szeméremsértõ kifejezések alkalmazását.

5. A nemzeti és etnikai kisebbségek bemutatásának követelményei

A mûsorszolgáltató – az erre hivatott mûsorokon kívül is – e szabályzat elõírásainak megfelelõen – sokoldalúan és tár-
gyilagosan mutatja be a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját és hagyományait. Ennek során a mûsorszolgál-
tató nem ad helyt a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó negatív beidegzõdéseknek.

A nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó személyeket a társadalmi élet különbözõ megnyilvánulásaiban kell be-
mutatni, és tartózkodni kell attól, hogy a megjelenítés egyoldalú legyen, illetve hogy csak a kisebbség hagyományosan
elfogadott szerepeiben történjék.

A nemzeti és etnikai kisebbségek bemutatásakor figyelmet kell arra fordítani, hogy hagyományaik, kultúrájuk és mû-
vészetük bemutatása megfelelõ súllyal kifejezéshez jusson.

A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személynek akkor is joga van saját nyelvén megszólalni, ha a magyar nyel-
vet egyébként érti és beszéli. Ebben az esetben a mûsorszolgáltató kötelezettsége a tolmácsolás biztosítása.

6. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási témák bemutatása

A mûsorszolgáltató kulturális mûsoraiban törekszik arra, hogy bemutassa a nemzeti és egyetemes mûvészet értékeit,
valamennyi hallgatói réteg érdeklõdésének figyelembevételével.

A mûsorszolgáltató mûsoraiban népszerûsíti a mûvészeti alkotásokat és elõsegíti azok befogadását. A mûsorszolgál-
tató a kulturális értékek terjesztését úgy végzi, hogy megkülönböztetést vagy kizárólagosságot nem alkalmazva, a hall-
gatót a kulturális érték fontosságának elismeréséhez segítse hozzá.

A mûsorszolgáltató rendszeresen beszámol a tudomány eredményeirõl. Tudományos kérdésekben biztosítani kell az
eltérõ vélemények megjelenítését. Új tudományos eredmények ismertetése a hallgatóban nem kelthet megalapozatlan
várakozást. Általánosan még el nem fogadott tudományos eredmények közlésekor az ellentétes vélemények ismertetése
nem kerülhetõ el. Az eredmény bizonytalanságára a hallgató figyelmét egyértelmûen fel kell hívni.

A tudományos eredmények ismertetésekor a közérthetõségre törekedni kell. Szükség esetén bármely tudományos kér-
désben igénybe kell venni szakértõ személyek vagy szervezetek segítségét.

Tudományos mûsor nem szolgáltatható a hallgató egészségi állapotának közvetlen befolyásolása céljából, illetve e
célra módszerek és eszközök nem ajánlhatók.

A mûsorszolgáltató felelõs azért, hogy világnézeti, illetve vallási meggyõzõdését sértõ nézetek a mûsorban ne han-
gozhassanak el. A világnézeti, illetve vallási mûsorszám mûsorpolitikai nézetek népszerûsítésére nem szolgálhat, és nem
irányulhat más világnézet vagy vallás ellen.

A mûsorszolgáltató köteles a világnézeti és vallási kérdésekben elfogultságtól mentesen ábrázolni a világnézetekre és
vallásokra vonatkozó nézeteket. A mûsorszolgáltató mûsorában világnézeti vagy vallási propaganda nem folytatható.

A mûsorszolgáltató kiegyensúlyozott lehetõséget biztosít a történelmi egyházak hitéleti tevékenységének bemutatá-
sára. E tevékenység során az érintett történelmi egyház részére a mûsorszolgáltató konzultációs lehetõséget, illetve rész-
vételt tesz lehetõvé az adott mûsorszám szerkesztésében. Az egyházi szertartások tartalmáért a mûsorszolgáltató nem
tartozik felelõsséggel. A szertartások és más egyházi események közvetítése mûsorkörnyezetének kialakításakor figye-
lembe kell venni a vallásos ember érzelmeit és a hitélet méltóságát.
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Vallási vagy világnézeti tartalmú mûvészeti alkotás közzététele esetén – különösen, ha vitatott tartalmú alkotásról van
szó – a vallásos vagy világnézeti tartalomra a hallgató figyelmét fel kell hívni.

7. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátott mûsorszámok közzététele

A szabályzat alábbi meghatározásai szerint a Kunszövetség a következõ mûsorszámokat látja el megkülönböztetõ jel-
zésekkel és szöveges felvezetéssel:

– reklámok,
– közérdekû közlemények és jótékonysági felhívás,
– politikai és választási hirdetések,
– kiskorúak számára nem ajánlott mûsorok,
– támogatott mûsorszámok,
– vallási vagy világnézeti mûsorok,
– kommentár és hírmagyarázat.

A reklámot a mûsortól elkülönítetten, azonosítható szignállal kell közzétenni akkor is, ha az reklámriport formájában
hangzik el.

Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzététele esetén mindig meg kell nevezni a közzétevõ szervezet, il-
letve a közlemény forrását. A jótékonysági felhívás reklámozásra nem használható.

A politikai és választási hirdetéseket a mûsortól elkülönítetten kell közzétenni, megjelölve a közzététel okát (ország-
gyûlési vagy önkormányzati képviselõk választása, népszavazás).

A közönség figyelmét külön fel kell hívni minden olyan mûsorszámra, amely a kiskorú fejlõdését hátrányosan befo-
lyásolhatja. A törvényben e körbe utalt mûsorokon kívül a mûsorszolgáltató az ilyen mûsorszámok körét maga határoz-
hatja meg. A korlátozásra a mûsorelõzetesekben, a mûsorajánlókban és a mûsorújságokban is utalni kell.

A támogatott mûsorszám támogatóját a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen egyértelmûen kell
megnevezni. A megnevezés nem járhat együtt a támogató reklámjával.

A vallási vagy világnézeti mûsorszámok esetében közvetlenül megelõzõen és azt követõen egyértelmûen tájékoztatni
kell a hallgatót a mûsor jellegérõl. Szertartás vagy egyházi esemény közvetítésekor meg kell nevezni a mûsorszám tartal-
máért felelõs egyházat.

Politikai tájékoztató- és hírmûsorokban a hírekhez kommentárt, jegyzetet és magyarázatot e minõség megjelölésével,
a szerzõ megnevezésével, és a hírektõl elkülönítve kell közzétenni.

8. A kiskorúakra vonatkozó szabályok

A mûsorszolgáltató a kiskorúak szellemi és erkölcsi fejlõdésére súlyosan ártalmas mûsorszámokat nem szolgáltat.
A mûsorszolgáltató mûsoraival igyekszik elõsegíteni a kiskorúak szellemi, társadalmi és erkölcsi fejlõdését, a világ

megismerését és pozitív magatartásminták közvetítését.
A mûsorszolgáltató védi a kiskorúak személyiségi jogait és emberi méltóságát. Ezen belül a mûsorszolgáltató nem él

vissza a kiskorú tapasztalatlanságával és nem használja ki azt, a kiskorút nem hozza nevetséges helyzetbe, és nem teszi ki
sem fizikai, sem lelki megpróbáltatásnak. Gyermekkorú személy a mûsorban csak szülõje, törvényes képviselõje jóváha-
gyásával szólaltatható meg.

Kiskorúak számára készült mûsorokban durva, szeméremsértõ kifejezés, illetve káromkodás nem használható, még
megkülönböztetõ jelzéssel történt helyettesítéssel sem.

Gyermekkorú személy szexuális helyzetben, vagy arra utaló körülmények között nem szerepeltethetõ. A reklámok
közzététele során a mûsorszolgáltató az alábbi szabályok megtartására köteles:

– A reklámok nem beszélhetik rá a kiskorúakat tapasztalatlanságuk és hiszékenységük kihasználásával egy adott ter-
mék megvételére vagy szolgáltatás igénybevételére.

– A reklámok nem biztathatják a kiskorúakat, hogy szüleiket vagy másokat rábeszéljenek arra, hogy egy adott termé-
ket megvásároljanak, vagy szolgáltatást igénybe vegyenek, illetve nem tartalmazhatnak számukra közvetlen vásárlási
ajánlatot.

– A reklámok nem használhatják ki azt a különleges tiszteletet, amit a kiskorúak szüleikkel, tanáraikkal vagy egyéb
személyekkel kapcsolatban éreznek.

– A reklámok hanghatásokkal vagy más módon és indokolatlanul nem mutathatnak kiskorúakat veszélyes helyzetben.
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A reklámok nem válthatják ki a kiskorúakban, fiatalokban azt az érzést, hogy a reklámozott áru nélkül társaiknál ala-
csonyabb rendûek. A reklám nem utalhat arra, hogy a termék megvásárlása, szolgáltatás igénybevétele minden család
költségvetésébe belefér.

9. Reklám, támogatás

A reklám nem élhet vissza a fogyasztó bizalmával, nem használhatja ki tapasztalatlanságát vagy tudatlanságát.
A reklám nem kelthet félelmet, nem dicsérheti fel az erõszakos magatartást, az emberi és természeti környezet károsí-

tását, az állatok kínzását.
A reklám nem igazolhat hátrányos faji, vallási vagy nembeli megkülönböztetést, ábrázolásmódja nem sértheti az em-

beri méltóságot.
A reklám nem irányulhat nem kellõ mennyiségben rendelkezésre álló árura, szolgáltatásra.

A reklám nem lehet túlzó, nem vezetheti félre, illetve tévesztheti meg a fogyasztót sem közvetve, sem közvetlenül kü-
lönös tekintettel:

– termék, szolgáltatás legfontosabb tulajdonságaira,
– áru értékére és a ténylegesen fizetendõ teljes árra,
– a fizetés egyéb feltételeire,
– a szállításra, a cserére, a visszavételre, a javításra és a karbantartásra,
– a garanciális feltételekre,
– a szerzõi jogokra és ipari tulajdonjogokra,
– a hivatalos minõsítésre,
– a jótékonysági célra fordítandó hányadra.

A reklám nem élhet vissza a mûszaki és tudományos kutatási eredményekkel. A reklám nem tüntethet fel tudományo-
san megalapozottnak olyan állításokat, melyek nem azok. A reklámban szereplõ személyek nem kelthetnek olyan képze-
tet, hogy a terméket orvos ajánlja.

Az összehasonlításoknak bizonyítható tényen kell alapulni, melyek független forrásból származnak.
A reklám nem ronthatja más termékek, cég vagy személy hitelét, jó hírnevét, nem másolhatja le más reklámok általá-

nos megjelenését vagy részleteit olyan módon, hogy az félrevezetõ legyen.
A reklám nem mutathat be olyan személyt vagy tulajdonát, aki erre elõzetesen nem adott engedélyt.
A reklám csak magyar nyelvû lehet. Ez alól csak a szlogen, illetve a reklámdal képez kivételt, azonban a szlogent ma-

gyar nyelven is közölni kell.
A reklám nem tartalmazhat pornografikus szöveget, illetve nem szólhat öncélúan a szexualitásról. A reklám nem hasz-

nálhat durva vagy a közízlést sértõ szavakat és kifejezéseket.
Nemzeti ünnepek eseményeirõl, illetve egyházi szertartásokról készített mûsorszámokat megelõzõen vagy azt köve-

tõen reklám nem közölhetõ. A jelen szabályzat céljai megvalósulása érdekében a Kunszövetség fõszerkesztõje meghatá-
rozhat egyéb olyan mûsorszámokat és mûsoridõket is, amelyekben reklám nem tehetõ közzé.

Ha közzététel után jut a mûsorszolgáltató tudomására, hogy a reklámot nem lehetett volna közvetíteni, köteles hala-
déktalanul a reklám közvetítését megszüntetni.

A mûsor támogatója nem befolyásolhatja a mûsorszám tartalmát, illetve elhelyezését. A támogatót a mûsorszám elõtt
és az után egyértelmûen meg kell nevezni. A megnevezés nem bírhat reklámértékkel.

10. A közérdekû közlemények közzététele

A közérdekû közlemények forrását és hitelességét a mûsorszolgáltató ellenõrzi.
Helyi önkormányzati feladatot ellátó szervezet által közölni kívánt közérdekû közleményt a mûsorszolgáltató ingye-

nesen teszi közzé. Méltánylást érdemlõ ok esetén a természetes személy által közzétenni kívánt közérdekû közlemény is
ingyenes.

A közérdekû cél támogatására irányuló közérdekû közleményt a mûsorszolgáltató térítés ellenében teszi közzé. Térí-
tésmentes közérdekû közlemény csak illetékes személytõl és írásban fogadható el.

A közérdekû közleményt haladéktalanul, az átvételétõl számított elsõ mûsorszámot megelõzõen közzé kell tenni, ha a
közzététel elmaradása az élet- és vagyonbiztonságot, társadalmi csoportok vagy személyek méltányolható gazdasági ér-
dekeit veszélyeztetné, vagy károkozással járna.
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11. A mûsorkészítõk önállósága, függetlensége és felelõssége

A mûsorszolgáltatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló mûsorkészítõk tevékenységüket az arra vonatko-
zó jogszabályok és e szabályzat keretein belül függetlenül végzik. A mûsorkészítõ a mûsorszolgáltató erre illetékes ve-
zetõin kívül nem utasítható. A mûsorkészítõnek joga van arra, hogy a jogszabályt sértõ vagy e szabályzattal ellentétes
utasítás végrehajtását megtagadja. Az utasítás megtagadásának okáról és körülményeirõl a mûsorszolgáltató illetékes
vezetõje és a mûsorkészítõ által aláírt jegyzõkönyvet kell haladéktalanul felvenni.

A felelõs szerkesztõ és a fõszerkesztõ mûsorértékelése nem minõsül a mûsorkészítõi függetlenség megsértésének. Ab-
ban az esetben, ha a mûsorértékelés a mûsorkészítõ számára sérelmes, joga van ezt írásban rögzíteni.

A mûsorkészítõ nem kötelezhetõ meggyõzõdésével vagy lelkiismeretével ellentétes tartalmú mûsorszám készítésére,
vagy az abban való közremûködésre. Ebben az esetben a mûsorkészítõnek joga van nevét a mûsorszámról levétetni, ez
azonban nem akadályozza meg a mûsor közzétételét. A mûsorkészítõt megilleti a jogszabályok szerint a szellemi alko-
táshoz fûzõdõ jog védelme. Ennek szabályait a mûsorkészítõ foglalkoztatására irányuló szerzõdésben rögzíteni kell.

A mûsorkészítõt alkotmányos jogainak gyakorlásában a mûsorszolgáltató nem akadályozhatja meg. A mûsorkészítõt
tevékenysége során megilleti a sajtóról szóló 1986. évi II. törvényben foglalt védelem.

A mûsorkészítõ fontos információkat nem hallgathat el vitás esetben, különösen akkor, ha az információ személyiségi
jogokat sértene, vagy erkölcsi vagy anyagi kárt okozna, a mûsorkészítõ köteles konzultálni az illetékes vezetõvel.

A mûsorkészítõ nem felelõs azokért a változtatásokért, amelyeket tudta nélkül vagy tiltakozása ellenére hajtottak vég-
re mûsorán.

A mûsorkészítõ saját véleményét, meggyõzõdését vagy elõítéleteit a mûsorban nem fejtheti ki, továbbá nem kelthet
olyan benyomást, hogy az elhangzott álláspont a mûsorszolgáltató véleménye.

A mûsorkészítõnek a mûsorban való személyes közremûködése során kerülnie kell az indulatos megnyilvánulásokat,
illetve azt, hogy más indulatos megnyilvánulásokat elfogadjon. A mûsorkészítõnek tiszteletben kell tartania a mûsorban
részt vevõk álláspontját, illetve személyes megjelenését. A mûsorvezetõ nem tehet megjegyzést a mûsorban részt vevõk
társadalmi helyzetére, testi adottságaira, nevére, családi állapotára, és nem használhat olyan kifejezéseket vagy teremthet
olyan helyzetet, amelyben a résztvevõk nevetségessé válnának, vagy egyébként megalázó helyzetbe kerülnének.

A mûsorkészítõ közvetlenül részt vehet a mûsorkészítés elveinek kialakításában, ehhez észrevételeket fûzhet. Állás-
pontjuk kifejtésében a mûsorkészítõk egyenlõ jogokat élveznek.

12. Összeférhetetlenségi és magatartási szabályok

A mûsorszolgáltató munkatársa minden, a mûsorszolgáltatóval bármely foglalkoztatási – így különösen: munka-, a
Polgári Törvénykönyv alapján kialakított megbízási, vállalkozási – jogviszonyban álló, a mûsorfolyam elkészítésében
alkotói felelõsséggel közremûködõ személy.

A munkatársak magatartásukkal, viselkedésükkel és külsõ megjelenésükkel sem magánéletükben, sem munkahelyü-
kön kívüli társadalmi életükben nem veszélyeztethetik a mûsorszolgáltató jó hírnevét.

A mûsorszolgáltató munkatársa nem lehet politikai párt vagy mozgalom vezetõ tisztségviselõje. A hírekben és a poli-
tikai mûsorokban szereplõ mûsorszolgáltatói munkatárs politikai párt vagy mozgalom nevében közszereplést nem vál-
lalhat.

Ha a munkatárs egyesület vagy nem politikai célra létrejött társadalmi szervezet vezetõségi tagja, illetve alapítvány
kuratóriumi tagja, gazdálkodó szervezet tulajdonosa vagy felügyelõbizottságának a tagja, ezen szervezetekkel foglal-
kozó mûsort nem készíthet.

Amennyiben a mûsorkészítõ országgyûlési vagy önkormányzati képviselõ-jelöltséget vállal, ennek bejelentésétõl a
választás napjáig (két forduló esetén a számára döntést hozó napig) a mûsorkészítésben nem vehet részt. Ha a mûsorké-
szítõt országgyûlési vagy önkormányzati képviselõvé megválasztják, mandátuma érvényessége idején politikai, közéleti
vonatkozású mûsor készítésében nem vehet részt.

A mûsorkészítõ más mûsorszolgáltatónál tevékenységet csak a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos engedélyével vé-
gezhet.

A mûsorszolgáltató vezetõi, illetve azok közeli hozzátartozói nem lehetnek vezetõ tisztségviselõi, tulajdonosai és fel-
ügyelõbizottsági tagjai azon gazdálkodó szervezeteknek, amelyekkel a mûsorszolgáltató gazdasági célra irányuló szer-
zõdést köt.

A pénzügyi élet eseményeivel foglalkozó mûsorokban a mûsorkészítõ bennfentes információkat nem közölhet. A mû-
sorkészítõ csak a mûsorszolgáltató vezetõjének elõzetes engedélyével nyilatkozhat olyan pénzügyi mûveletrõl, illetve
értékpapírról, amelyben részt vett, illetve amely a birtokában van.
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Támogatott mûsorszám mûsorkészítõje nem lehet a támogató gazdálkodó szervezet tulajdonosa, felelõs tisztségvise-
lõje, felügyelõbizottságának tagja, és nem állhat a támogatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban. Ezeket a rendel-
kezéseket alkalmazni kell a felsorolt személyek közeli hozzátartozóira is.

A munkatárs nem hozhat nyilvánosságra olyan adatot, amely a mûsorszolgáltató üzleti titokkörébe tartozik. Az üzleti
titok körét a munkatárs munkavégzésre irányuló szerzõdésében rögzíteni kell.

A mûsorkészítõnek mindig figyelembe kell azt vennie, hogy a mûsorban megjelenõ személyek számára a nyilvános-
ság nem természetes közeg, ezért törekednie kell arra, hogy a szereplõ személy ilyen irányú feszültségét csökkentse.
A mûsorban szereplõ személy tapasztalatlanságával a mûsorkészítõ nem élhet vissza, különösen kiskorúak és társadalmi
szerepkörükben kiszolgáltatott személyek esetében.

A mûsorkészítõ magatartásában nem tehet különbséget a résztvevõk társadalmi helyzete között. Ezen belül törekednie
kell arra, hogy egyforma megszólításokat alkalmazzon a szereplõk irányában, azok társadalmi helyzetétõl függetlenül.
A megszólításokban a köznyelvben szereplõ udvarias formákat kell használni, ideértve a szereplõ hivatali rangjával
vagy foglalkozásával történõ megszólítást. A tegezõdést lehetõség szerint kerülni kell. A mûsorkészítõ nem használhat
bizalmas megszólításokat, illetve olyan megszólításokat, amelyek a szereplõ személy alárendelt társadalmi helyzetére
utalnak. Kiskorú személyt csak 14 éves kora alatt lehet tegezni, és keresztnevén szólítani.

Az ifjúság számára készült mûsorokban, ha a mûsorkészítõk és szereplõk egy korosztályba tartoznak, a tegezõdés és
az ifjúságra jellemzõ bizalmas hangnem használata megengedett.

A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében kerülje a szélsõségeket, és ne utaljon saját anyagi helyzetére. A mûsorkészítõ
öltözködésében lehetõség szerint alkalmazkodjék ahhoz a társadalmi közeghez, amelynek bemutatására a mûsor irányul.
A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében is kerülje fensõbbségének kifejezõdését.

A mûsorkészítõ ne hangsúlyozza a mûsor tárgyát meghatározó társadalmi közegben való bennfentességét, és kerülje
az ezekre vonatkozó, a hallgató által nem érthetõ kifejezések és fordulatok használatát.

13. A mûsorkészítés szakmai szabályai

A mûsorszolgáltató színvonalas elõkészítõ munkával és felkészülten közelít a mûsorszolgáltatásban elõadódó témák-
hoz, mellõzi az elõítéleteket, a közhelyeket és sztereotípiákat.

A mûsorszolgáltató az általa elkövetett tévedést azonnal elismeri, és a hallgató tudomására hozza. A mûsorszolgáltató
a tudatos megtévesztés eszközeivel soha, és semmilyen körülmények között nem él.

A mûsorszolgáltatónak tartózkodnia kell ellenõrizetlen tények, számok és adatok közlésétõl. Olyan közlés esetén,
amely az emberi életre vonatkozik – így balesetek, tûzesetek, bûnügyek, terrorcselekmények stb. esetében – az áldozatok
megnevezése csak akkor lehetséges, ha ez hivatalos megerõsítést nyert, és az áldozat hozzátartozói a közzétételhez hoz-
zájárultak. Közismert személyek esetében e rendelkezés alól kivételt lehet tenni.

Az erre hatáskörrel rendelkezõ állami szerv által elrendelt hírzárlatot a mûsorszolgáltató tiszteletben tartja, de a hírzár-
lat kimondását közölheti. Ha bármely más tájékoztató eszköz útján a hírzárlat megsérül, az ennek eredményeképpen
nyilvánosságra került hírt a forrás megjelölésével közölni lehet.

A mûsorszolgáltató tiszteletben tartja az ártatlanság vélelméhez fûzõdõ alkotmányos jogot.
Bûncselekménnyel gyanúsított személyek megszólaltatása esetén a mûsorszolgáltatónak ügyelnie kell arra, hogy a

bûnelkövetés ne tûnhessék fel pozitív színben. A bûncselekmények helyszínén készült hangfelvételek közzétételét meg-
elõzõen – amennyiben azok alkalmasak a hallgató fizikai vagy érzelmi megrendülésének kiváltására – a következményre
a hallgatók figyelmét fel kell hívni.

A nemzeti, etnikai és egyéb kisebbségek, vallási felekezetek, népek és nemzetek, mozgáskorlátozottak, fogyatékosok,
bármely korosztályhoz tartozó emberek megnevezésekor nem hangozhat el olyan kifejezés, amely az érintettekre nézve
sértõ.

A mûsorszolgáltató – indokolt kritika kivételével – nem nyilvánít véleményt más mûsorszolgáltatóról. A mûsorszol-
gáltató belsõ életérõl információt csak akkor lehet közzétenni, ha az érinti a közéletet, és számot tarthat a hallgatók ér-
deklõdésére. A mûsorszolgáltató nevében nyilatkozó személyek körét a mûsorszolgáltató vezetõje írásban határozza
meg.

A szereplõket tájékoztatni kell arról, hogy a mûsornak mi a célja, és ki lesz a többi szereplõ. Egyenes adásban a szerep-
lõkkel ismertetni kell az egyenes adás sajátosságait és a szükséges viselkedési szabályokat. A felvétel a szereplõ hozzájá-
rulása nélkül nem használható fel, azonban a szereplõ nem ellenõrizheti a részvételével készült mûsorszámban más sze-
replõk által mondottakat. A felelõs tisztséget betöltött személyt a mûsorkészítõ törvényben foglalt tájékoztatási kötele-
zettségére figyelmeztetheti.

Rejtett kamerát és mikrofont a Kunszövetség nem használ. Névtelen, kép-, illetve hangtorzítást alkalmazó közlést
vagy felvételt csak akkor szabad közzétenni, ha azt különösen súlyos társadalmi vagy személyes érdek indokolja.
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Ha a hallgató a mûsorban közvetlenül közölheti nézeteit, a telefonálók között válogatni nem szabad. Ebben az esetben
a mûsorvezetõnek kell ismertetnie a hívásokban nem megnyilvánult álláspontokat.

A mûsorok szerkesztési folyamata a szereplõk mondanivalóját nem módosíthatja. Utólag felvett kérdést nem szabad a
mûsorban olyan látszattal közölni, mintha az a helyszínen hangzott volna el.

Titokvédelem körébe, illetve a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényben foglalt adatok tárgyába esõ kér-
désre a szereplõ személy a válaszadást megtagadhatja, melyre fel kell hívni a figyelmét.

A szereplõ személyek magánéletére vonatkozó kérdés csak akkor tehetõ fel, ha a kérdés feltevésébe a személy elõze-
tesen beleegyezett. Még ebben az esetben is ügyelni kell arra, hogy a kérdés a jó ízlést, illetve a személy jó hírnevét és be-
csületét ne sértse.

Közvélemény-kutatási eredményeket és statisztikákat mûsorban felhasználni csak pontosan, a forrás megjelölésével
és az adatok manipulálása nélkül szabad, eltérõ eredmények esetében több kutatás bemutatásával.

Archív anyag felhasználásakor egyértelmûen meg kell jelölni a készítés idõpontját, és tekintetbe kell azt venni, hogy
az archív anyagban szereplõ személyek álláspontjának megváltozása folytán jogaik és jogos érdekeik ne sérüljenek.

Karcag, 2007. augusztus 31.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
elnök

(167/2008.)

* * *

II.

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy 678/2008. (IV. 9.) számú határozatával
közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította Mátyus Lajos egyéni vállalkozó vezetékes mûsorszolgáltatót, akinek mûsorszol-
gáltatási szabályzatát alább közöljük.

Tázlár TV mûsorszolgáltatási szabályzata

1. Alapelvek

1.1. Mátyus Lajos egyéni vállalkozó (székhelye: 6230 Soltvadkert, Kiss Ernõ u. 99., egyéni vállalkozói igazolvány-
száma: ES–198997., a továbbiakban: Tázlár TV vagy mûsorszolgáltató) az Országos Rádió és Televízió Testülethez tör-
tént bejelentkezés alapján végez mûsorszolgáltatást.

1.2. A tevékenységét a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.), a bejelentés-
ben foglaltak és a jelen mûsorszolgáltatási szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) alapján közmûsor-szolgáltatóként
folytatja. A Tázlár TV a közmûsor-szolgáltatás törvényes és szakmai feltételeinek érvényre juttatásáról a jelen szabály-
zatban rendelkezik.

1.3. Jelen szabályzat kötelezõ tartalommal bír a Tázlár TV minden munkavégzésére (tartalomszolgáltató tevékeny-
ségre) irányuló, bármely, a Tázlár TV-vel jogviszonyban álló alkalmazottjára (foglalkoztatottjára) nézve. A szabályzat a
foglalkoztatási jogviszony, így különösen: a jelen mûsorszolgáltatónál munkaviszony, a Polgári Törvénykönyv alapján
kialakított megbízási, vállalkozási jogviszony – létesítése céljából megkötött bármely szerzõdés része.

2. Általános szabályok

2.1. Jelen szabályzat az Rttv. 2. § (Értelmezõ rendelkezések) alatt felsorolt fogalmi meghatározásait használja.
2.2. A Tázlár TV mûsorszolgáltatása során különösen figyelmet fordít az Rttv. 1. Cím (Alapelvek 3. §, 4. §, 5. §) alatt

felsoroltak maradéktalan teljesülésére.
2.3. A Tázlár TV sugárzása során közszolgálati mûsorszámokat a fõmûsoridõben legalább 60 percben szolgáltat.

2008/25. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3545



2.4. A reklám tényállításaiért – a tudatos félrevezetés kivételével – a Tázlár TV felelõsséggel nem tartozik. Lelkiisme-
reti, illetõleg világnézeti meggyõzõdést reklám útján a Tázlár TV nem terjeszt, nemzeti ünnepek eseményeirõl, vallási és
egyházi szertartásokról készített mûsorszámok közlését közvetlenül megelõzõen és azt követõen reklámot nem közöl.
A Tázlár TV híreket közlõ és idõszerû politikai tájékoztató mûsorszámokban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ mun-
katársai sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg reklámban és politikai hirdetésben. A Tázlár TV burkolt, illetve
tudatosan nem észlelhetõ reklámot nem közöl.

2.5. A Tázlár TV választási idõszakban az országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkormányzati képvise-
lõk és polgármesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról és a társadalombiztosítási ön-
kormányzatok választásáról szóló törvények szabályai szerint tesz közzé politikai hirdetést a mûsorszolgáltatásban. Vá-
lasztási idõszakon kívül politikai hirdetést kizárólag már elrendelt népszavazással összefüggésben közöl.

2.6. A reklám, a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje, to-
vábbá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, a Tázlár TV felelõsségét vagy szabadságát érintõ módon nem be-
folyásolhatja a mûsor tartalmát, vagy – az idõpont kivételével – mûsorszám idõbeli elhelyezését. A Tázlár TV a közérde-
kû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés tartalmáért felelõsséggel nem tartozik.

2.7. A Tázlár TV nem tesz közzé dohányárut, fegyvert, lõszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi rendelvényre igény-
be vehetõ gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást és alkoholtartalmú italt népszerûsítõ, ismertetõ reklámot. A Tázlár
TV mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója vagy forgalmazója.

2.8. A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, illetve
más áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék. A reklám a játék tényleges természetét és lehe-
tõségeit illetõen nem lehet félrevezetõ. A reklám nem mutathat gyermekeket erõszakos helyzetben, és nem buzdíthat erõ-
szakra. A kiskorúaknak szóló reklám nem építhet a szülõk vagy tanárok iránti bizalomra.

2.9. Reklámot, közérdekû közleményt, jótékonysági felhívást, politikai hirdetést a Tázlár TV e jellegének a közzété-
telt közvetlenül megelõzõ és azt követõ megnevezéssel, továbbá egy mûsorszámoktól optikai vagy felismerhetõen, elkü-
lönítve tesz közzé. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzétételekor annak forrását egyértelmûen megne-
vezi. Az Rttv. 2. § 16. pontjának a) alpontja szerinti közérdekû közlemény közzétételéért a Tázlár TV ellenszolgáltatást
nem kér. A közérdekû közlemény idõtartama a két percet nem haladhatja meg – a korlátozás nem vonatkozik az Rttv.
137. § szerinti közérdekû közleményre. Reklámot mûsorszámok között tesz közzé a Tázlár TV.

2.10. A mûsorszám támogatóját, a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen meg kell nevezni. Támoga-
tott mûsorszám nem hívhat fel és nem befolyásolhat a támogató vagy az általa meghatározott harmadik személy üzleti te-
vékenységének igénybevételére, illetõleg az attól való tartózkodásra. A támogató a mûsorszolgáltató felelõsségét, illetve
szabadságát érintõ módon a mûsor vagy a támogatott mûsorszám tartalmát vagy mûsorbeli elhelyezését – az idõpont ki-
vételével – nem befolyásolhatja. A Tázlár TV nem tesz közzé – a mûsorelõzetes kivételével – olyan mûsorszámot,
amelyben a mûsorszám támogatójának védjegye, megkülönböztetõ jelzése, jelszava megjelenik. A politikai mûsorszám
nem támogatható. A kizárólag áru vagy szolgáltatás, megrendelésre szakosodott mûsorszolgáltatásra e pont – az elõzõ
mondatban foglaltak kivételével – nem alkalmazható. Nem támogathat mûsorszámot párt, politikai mozgalom, valamint
az a vállalkozás, amely – fõtevékenysége szerint – e szabályzat szerint nem reklámozható terméket állít elõ, nagykeres-
kedelmi forgalomban értékesít, illetõleg ilyen termékkel kapcsolatos szolgáltatást nyújt. Ez a tilalom nem vonatkozik a
gyógyszer termék, illetve a gyógyászati eljárás tekintetében érintett vállalkozás neve és védjegye közléséhez kötött tá-
mogatásra. A támogató megnevezésében (feltüntetett nevében) párt neve, jelszava, emblémája nem szerepelhet.

2.11. A Tázlár TV különösen köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alap-
vetõ érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát. A Tázlár TV rendszeresen, átfogóan, elfogulat-
lanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklõdésre számot tartó hazai és külföldi eseményekrõl, a vételkörzetében
élõk életét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott jel-
lemzõ véleményekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve. E feladatok ellátása során gondoskodik az Rttv. 137. §-ában
nem említett közérdekû közlemények nyilvánosságra hozataláról. A Tázlár TV biztosítja a mûsorszámok és a nézetek
sokszínûségét, a kisebbségi álláspontoknak a megjelenítését, a mûsorszámok változatosságával gondoskodik a nézõk
széles köre, illetve minél több csoportja érdeklõdésének színvonalas kielégítésérõl.

A Tázlár TV különös figyelmet fordít az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kulturális
sokszínûség érvényesülésére, a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gazdagító
mûsorszámok bemutatására, a vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek meg-
jelenítésére, az életkoruk, szellemi és lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos hely-
zetû csoportok számára fontos információk elérhetõvé tételére, különös tekintettel a gyermeki jogokat ismertetõ, mûso-
rok fõmûsoridõben történõ bemutatására, az ország különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét meg-
jelenítõ mûsorszámok bemutatására.
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2.12. A reklám idõtartama egyetlen – bármiként számított – mûsorában sem haladhatja meg a hat percet.
A napi mûsoridõ átlagában számított óránként a reklám idõtartama nem haladhatja meg az öt percet. A reklám idõtar-

tamába a reklámtartalmú képernyõszöveg – kivéve a mûsoridõn kívüli képernyõszöveget – megjelenítése is beleszámít.
Reklám csak mûsorszámok – összetett mûsorszámokban az egyes mûsorszámok – között tehetõ közzé. A sport- és más
olyan közvetítésekben, amelyekben természetes szünetek vannak, a reklám a részek között és a szünetekben közzéte-
hetõ.

Alkoholtartalmú ital nem reklámozható. A közszolgálati mûsorszolgáltató és a közmûsor-szolgáltató mûsorszámát
nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója és forgalmazója. A közszolgálati mûsorszol-
gáltatásban és a közmûsor-szolgáltatásban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak a munkavégzésükre irá-
nyuló jogviszonyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, il-
letve politikai hirdetésben. Az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a sze-
xualitást öncélúan ábrázoló mûsorszámot tilos közzétenni.

2.13. Csak az alábbi mûsorszámok támogathatók: vallási és egyházi tartalmú mûsorszámok, mûvészeti és kulturális
eseményeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok, a nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve a nemzeti és etni-
kai kisebbségek életét, kultúráját bemutató mûsorszámok, az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi
körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévõ csoportok számára készített mûsorszámok.

A rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól független – sem
képben, sem hangban nem jelenthetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.

Az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a szexualitást öncélúan ábrázo-
ló mûsorszámot tilos közzétenni.

3. A pártoktól és a politikai mozgalmaktól való függetlenség elvei és biztosítékai

3.1. A Tázlár TV ezen szabályzat szerint közmûsor-szolgáltatói tevékenységét a politikai pártoktól és mozgalmaktól
függetlenül folytatja, a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglalt, a véleménynyilvánítás és a sajtószabadságra vonat-
kozó garanciák alapján.

3.2. A pártok és a politikai mozgalmak tevékenységérõl és elveirõl a mûsorszolgáltató folyamatosan tájékoztatást ad
úgy, hogy a tájékoztatás objektív, tárgyszerû, kiegyensúlyozott és pártatlan legyen. Annak keretében az eltérõ álláspon-
tokat meg kell világítani, és lehetõséget kell adni arra, hogy a nézõ a véleményeket összehasonlítsa. A mûsorszolgáltató
nem köteles arra, hogy a politikai pártoknak és mozgalmaknak a mûsorokban számszerûen is (másodpercben) egyenlõ
megjelenési lehetõséget biztosítson.

3.3. A politikai pártok és mozgalmak sem közvetve, sem közvetlenül nem befolyásolhatják sem maguk, sem más ha-
sonló szervezetek megjelenítésének körülményeit.

3.4. A mûsorszolgáltató politikai hirdetést az országgyûlési, illetve az önkormányzati választások, továbbá az elren-
delt népszavazás idején kívül közzé nem tesz. A politikai hirdetések közzétételének szabályaira nézve a mûsorszolgálta-
tót csak a jogszabályok elõírásai kötelezik.

3.5. A mûsorszolgáltató nem készít olyan mûsorszámot, amely egyetlen politikai párt vagy mozgalom nézeteit nép-
szerûsíti, továbbá nem toborozhat politikai párt vagy mozgalom rendezvényein való részvételre.

3.6. A mûsorszolgáltató az általa megválasztott formában szerepeltetheti a helyi vagy országos politikai közélet ér-
deklõdésére számot tartó személyiségeit, azonban ebben az esetben sem válhat a mûsorfolyam egyetlen politikai vagy
eszmei nézetrend kifejezõdésévé.

3.7. A mûsorszolgáltató a politikai pártok és mozgalmak által nyilvánosságra hozott dokumentumokat szerkesztett
formában teszi közzé. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és al-
polgármesterek kommentárt, magyarázatot és jegyzetet a mûsorszolgáltató mûsoraihoz nem fûzhetnek.

3.8. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és alpolgármesterek
bármely megnyilvánulása esetén a mûsorszolgáltató közli a megszólaló személy tisztségét és pártállását, illetve az általa
képviselt mozgalom megnevezését. Mellõzni ezt csak akkor lehet, ha a megszólaló személy politikai tevékenységétõl
teljes mértékben független minõségben szólal meg. A mûsorszolgáltató még ebben az esetben is ragaszkodhat a tisztség,
a pártállás, illetve a mozgalom megnevezéséhez.

3.9. A mûsorszolgáltató sem politikai párttól és mozgalomtól, sem központi vagy helyi államhatalmi vagy államigaz-
gatási szervtõl, sem azok tisztségviselõitõl közvetlen vagy közvetett olyan utasítást nem fogadhat el, amely a mûsorszol-
gáltatás vagy a mûsorszámok tartalmára, idejére, mûsorkörnyezetére, idõtartamára, továbbá a szerkesztés egyéb elveire
vonatkoznék.
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4. A hírek, idõszerû politikai mûsorok sokoldalúságának és kiegyensúlyozottságának, a vitatott kérdések is-
mertetésének, a vélemények, nézetek sokféleségének bemutatására vonatkozó elvek

4.1. A mûsorszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a közvéleményt foglalkoztató, a közérdeklõdésre számot tartó,
vagy a vitatott kérdésekben minden lényeges, a helyi közélet szempontjából befolyásoló vélemény megismerhetõ legyen.

4.2. A hírekben, illetve a politikai mûsorokban a vélemények kinyilvánításának jogát csak a mûsor idõtartama korlá-
tozhatja, de az is csak az arányosság szempontjai alapján.

4.3. A mûsorszolgáltató köteles arra, hogy a nézõ véleményének kialakításához szükséges minden lényeges informá-
ciót és véleményt megjelenítsen.

4.4. A mûsorszolgáltató törekszik arra, hogy a hírekben, illetve a politikai mûsorokban a helyi közéletet meghatározó
társadalmi csoportok véleménye helyet kapjon.

4.5. A mûsor közzétételének nem akadálya, ha valamely álláspont képviseletére, objektív vagy szubjektív okból nincs
lehetõség. Ebben az esetben az akadály okáról a mûsorszolgáltató a nézõt tájékoztatni köteles.

4.6. A hír-, illetve politikai mûsorban megjelenõ információk forrását a mûsorszolgáltató ellenõrzi, és ahol szükséges,
megjelöli. Ha több információ ellentétes tartalommal áll rendelkezésre, azok közül legalább két egymástól független hír-
forrásból származó információt kell közzétenni, az ellentmondásra történõ kifejezett és egyértelmû figyelemfelhívás
mellett.

4.7. A különbözõ vélemények megszólaltatásakor a mûsorszolgáltató a véleménynyilvánításhoz fûzõdõ alkotmányos
jog elvei szerint lehetõséget ad arra, hogy a megszólaló álláspontját ismertesse. Ez azonban nem járhat a személyiséghez
fûzõdõ jogok sérelmével, megfogalmazásában pedig nem lehet durva, illetve alkalmas arra, hogy más becsületét vagy jó
hírnevét sértse. Ha ez – különösen élõ mûsorban – mégis elõfordulna, a mûsorszerkesztõnek haladéktalanul közölnie
kell, hogy ez a megszólaló, nem pedig a mûsorszolgáltató álláspontja.

4.8. Hír- és politikai mûsorokban a mûsorvezetõ saját pártpolitikai hovatartozását nem fejezheti ki, saját véleményét
az elhangzott álláspontok mellett vagy ellen nem ismertetheti.

4.9. Bármely állásfoglalás vagy vélemény a szerkesztés során nem változhat meg úgy, hogy ellentmondásban álljon a
megkérdezett álláspontjával.

4.10. Ha a hír- vagy politikai mûsorban tartalmi vagy tárgyi tévedés hangzott el, azt a lehetõ leghamarabb ki kell javí-
tani a nézõ figyelmének erre történõ kifejezett és egyértelmû felhívása mellett.

4.11. Politikai mûsorban a mûsorvezetõnek törekedni kell arra, hogy a résztvevõk egymás emberi méltóságának tisz-
teletben tartásával fejtsék ki véleményüket.

4.12. Helyreigazítást, illetve kifogást lehet közzétenni az érintett kérelmére, illetve kötelezõ a közzététel akkor, ha ezt
jogerõs bírói ítélet vagy a Panaszbizottság határozata elõírja.

5. Az anyanyelvi kultúra ápolásának követelményei

5.1. A szabályzat elõírásainak alkalmazása során a mûsorszolgáltató köteles a magyar nyelv helyes és pontos haszná-
latára, kerülve az anyanyelvet rontó fordulatok, a magyarul is kifejezhetõ idegen szavak indokolatlan és gyakori haszná-
latát. Idegen nevek és szavak használatakor a mûsorszolgáltató az adott nyelv fonetikai és kiejtési szabályait veszik fi-
gyelembe, kivéve, ha a használt név vagy kifejezés magyaros kiejtéssel került a köztudatba.

5.2. A mûsorvezetõknek figyelmet kell arra fordítaniuk, hogy a megszólalókat – személyük sérelme nélkül – a magyar
nyelv helyes használatára késztessék.

5.3. A mûsorszolgáltató köteles kerülni a durva, a trágár, illetve a szeméremsértõ kifejezések alkalmazását. Ezek hasz-
nálatára csak akkor kerülhet sor, ha a mûsor témája vagy mondanivalója indokolja, és a helyette alkalmazott hangjelzés
e témával vagy mondanivalóval nem harmonikus hatást eredményezne.

5.4. A mûsorszolgáltató a fõszerkesztõ útján anyanyelvvédõ bizottságot hoz létre, a vételkörzetben társadalmi elis-
mertségre szert tett három személy felkérésével, akik félévente értékelik a mûsorszolgáltató anyanyelvhasználatát. Az
értékelést a szerkesztõségi értekezleten ismertetni kell. A bizottság tagjai feladatuk ellátásért a mûsorszolgáltató részérõl
díjazásban nem részesíthetõek, véleményük függetlenségének biztosítása érdekében.

6. A nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája, életük bemutatásának követelményei

6.1. A mûsorszolgáltató – az erre szolgáló speciális mûsoron kívül is – e szabályzat elõírásainak megfelelõen sokolda-
lúan és tárgyilagosan mutatja be a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját és hagyományait. Ennek során a mû-
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sorszolgáltató nem adhat helyt a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó, a közgondolkodásban kialakult negatív
sztereotípiáknak.

6.2. A nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó személyeket a társadalmi élet különbözõ megnyilvánulásaiban kell
bemutatni, és tartózkodni kell attól, hogy a megjelenítés egyoldalú legyen, illetve, hogy csak a kisebbség hagyományo-
san elfogadott szerepeiben történjék.

6.3. A nemzeti és etnikai kisebbségek bemutatásakor figyelmet kell arra fordítani, hogy hagyományaik, kultúrájuk és
mûvészetük bemutatása megfelelõ súllyal kifejezéshez jusson.

6.4. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személynek akkor is joga van saját nyelvén megszólalni, ha a magyar
nyelvet egyébként érti és beszéli. Ebben az esetben a mûsorszolgáltató kötelezettsége a tolmácsolás biztosítása.

7. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokféleség tárgyilagos bemutatása

7.1. A mûsorszolgáltató kulturális mûsorában törekszik arra, hogy bemutassa a nemzeti és egyetemes mûvészet érté-
keit, valamennyi nézõi réteg érdeklõdésének figyelembevételével.

7.2. A mûsorszolgáltató mûsoraiban népszerûsíti a mûvészeti alkotásokat és elõsegíti azok befogadását. A mûsorszol-
gáltató a kulturális értékek terjesztését úgy végzi, hogy megkülönböztetést vagy kizárólagosságot nem alkalmazva, a né-
zõt a kulturális érték fontosságának elismeréséhez segítse hozzá.

7.3. A mûsorszolgáltató lehetõségeihez mérten beszámol a tudomány eredményeirõl. Tudományos kérdésekben biz-
tosítani kell az eltérõ vélemények megjelenítését. Új tudományos eredmények ismertetése a nézõben nem kelthet meg-
alapozatlan várakozást.

7.4. Általánosan még el nem fogadott tudományos eredmények közlésekor az ellentétes vélemények ismertetése nem
kerülhetõ el. Az eredmény bizonytalanságára a nézõ figyelmét kifejezetten és egyértelmûen fel kell hívni.

7.5. A tudományos eredmények ismertetésekor a közérthetõségre törekedni kell. Szükség esetén bármely tudományos
kérdésben igénybe kell venni szakértõ személyek vagy szervezetek segítségét.

7.6. A tudományos mûsor nem szolgáltatható a nézõ egészségi állapotának közvetlen befolyásolása céljából, illetve
e célra módszerek és eszközök nem ajánlhatók.

7.7. A mûsorszolgáltató felelõs azért, hogy világnézeti, illetve vallási meggyõzõdést sértõ nézetek a mûsorban ne han-
gozhassanak el.

7.8. A mûsorszolgáltató köteles a világnézeti és vallási kérdésekben elfogultságtól mentesen ábrázolni a világnéze-
tekre és vallásokra vonatkozó nézeteket. A mûsorszolgáltató mûsorában világnézeti vagy vallási propaganda nem foly-
tatható.

7.9. A mûsorszolgáltató kiegyensúlyozott lehetõséget biztosít a Magyar Köztársaságban bejegyzett egyházak hitéleti
tevékenységének bemutatására. E tevékenység során az érintett egyház részére a mûsorszolgáltató konzultációs lehetõ-
séget, illetve részvételt tesz lehetõvé.

7.10. A világnézeti, illetve vallási mûsorpolitikai nézetek népszerûsítésére nem szolgálhat, és nem irányulhat más vi-
lágnézet vagy vallás ellen.

7.11. A szertartások tartalmáért a mûsorszolgáltató nem tartozik felelõsséggel. A szertartások és más egyházi esemé-
nyek közvetítése mûsorkörnyezetének kialakításakor figyelembe kell venni a vallásos ember érzelmeit és a hitélet méltó-
ságát.

7.12. Vallási vagy világnézeti tartalmú mûvészeti alkotás közzététele esetén – különösen, ha vitatott tartalmú alkotás-
ról van szó – a vallásos vagy világnézeti tartalomra a nézõ figyelmét fel kell hívni.

8. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátott mûsorszámok közzététele

8.1. A szabályzat alábbi meghatározásai szerint a Tázlár TV mûsorszolgáltató a következõ mûsorszámokat látja el
hangban megkülönböztetõ jelzésekkel és szöveges felvezetéssel:

– reklámok,
– közérdekû közlemények és jótékonysági felhívás,
– politikai és választási hirdetések,
– kiskorúak számára nem ajánlott mûsorok,
– támogatott mûsorszámok,
– vallási vagy világnézeti mûsorok,
– kommentár és hírmagyarázat.
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8.2. A reklámot a mûsortól elkülönítetten, azonosítható szignállal kell közzétenni akkor is, ha az beszélgetés formájá-
ban hangzik el. A szignál minden esetben külön konferálással pótolható.

8.3. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzététele esetén mindig meg kell nevezni a közzétevõ szerve-
zet, illetve a közlemény forrását. A jótékonysági felhívás reklámozásra nem használható.

8.4. A politikai és választási hirdetéseket a mûsortól elkülönítetten kell közzétenni, megjelölve a közzététel okát (or-
szággyûlési vagy önkormányzati képviselõk választása, népszavazás).

8.5. A közönség figyelmét külön fel kell hívni minden olyan mûsorszámra, amely a kiskorú fejlõdését hátrányosan befo-
lyásolhatja. A törvényben e körbe utalt mûsorokon kívül a mûsorszolgáltató az ilyen mûsorszámok körét maga határozhatja
meg. Az ajánlott korhatár 10, 14 és 18 év. A korlátozásra a mûsorelõzetesekben, -ajánlókban és újságokban is utalni kell.

8.6. A támogatott mûsorszám támogatóját a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen egyértelmûen kell
megnevezni, a megnevezés nem járhat együtt a támogató reklámjával.

8.7. A vallási vagy világnézeti mûsorszámokat közvetlenül megelõzõen és azt követõen egyértelmûen tájékoztatni kell a
nézõt a mûsor jellegérõl. Szertartás vagy egyházi esemény közvetítésekor meg kell nevezni a tartalomért felelõs egyházat.

8.8. Politikai tájékoztató- és hírmûsorokban a hírekhez kommentárt, jegyzetet és magyarázatot e minõség megjelölé-
sével, a szerzõ megnevezésével és a hírektõl megkülönböztetetten kell közzétenni.

9. A kiskorúakra vonatkozó rendelkezések

9.1. A mûsorszolgáltató a kiskorúak szellemi és erkölcsi fejlõdésére súlyosan ártalmas mûsorszámokat nem közvetít.
9.2. A mûsorszolgáltató mûsoraival igyekszik elõsegíteni a kiskorúak szellemi, társadalmi és erkölcsi fejlõdését, a vi-

lág megismerését és pozitív magatartásminták kialakulását.
9.3. A mûsorszolgáltató védi a kiskorúak személyiségi jogait és emberi méltóságát. Ezen belül a mûsorszolgáltató

nem él vissza a kiskorú tapasztalatlanságával és nem használja ki azt, a kiskorút nem hozza nevetséges helyzetbe, és nem
teszi ki sem fizikai, sem lelki megpróbáltatásnak. Gyermekkorú személy a mûsorban csak szülõje, törvényes képviselõje
vagy osztályfõnöke jóváhagyásával szólaltatható meg.

9.4. Kiskorúak számára készült mûsorokban durva, szeméremsértõ kifejezés, illetve káromkodás nem használható,
még hangjelzéssel történt helyettesítéssel sem.

9.5. Gyermekkorú személy szexuális helyzetben, vagy arra utaló körülmények között nem szerepeltethetõ. A reklá-
mok közzététele során a mûsorszolgáltató az alábbi szabályok megtartására köteles:

– A reklámok (közvetlenül) erõszakosan nem beszélhetik rá a kiskorúakat tapasztalatlanságuk és hiszékenységük ki-
használásával egy adott termék megvételére vagy szolgáltatás igénybevételére.

– A reklámok (közvetlenül) erõszakosan nem biztathatják a kiskorúakat, hogy szüleiket vagy másokat rábeszéljenek
arra, hogy egy adott terméket megvásároljanak, vagy szolgáltatást igénybe vegyenek, illetve nem tartalmazhatnak szá-
mukra közvetlen vásárlási ajánlatot.

– A reklámok nem használhatják ki azt a különleges tiszteletet, amit a kiskorúak szüleikkel, tanáraikkal vagy egyéb
személyekkel kapcsolatban éreznek.

– A reklámok hanghatásokkal vagy más módon és indokolatlanul nem mutathatnak kiskorúakat veszélyes helyze-
tekben.

– A reklámok nem válthatják ki a kiskorúakban, fiatalokban azt az érzést, hogy a reklámozott áru nélkül társaiknál ala-
csonyabb rendûek. Az ár feltüntetése – például a „csak” szó használata – nem kelthet a kiskorúakban elképzelést a ter-
mék tényleges értékét illetõen. A reklám nem utalhat arra, hogy a termék megvásárlása, szolgáltatás igénybevétele min-
den család költségvetésébe belefér.

10. Reklámtevékenység, támogatás

10.1. A reklám nem élhet vissza a fogyasztó bizalmával, nem használhatja ki tapasztalatlanságát vagy tudatlanságát.
10.2. A reklám nem kelthet félelmet, nem dicsérheti fel az erõszakos magatartást, az emberi és természeti környezet

károsítását, az állatok kínzását.
10.3. A reklám nem igazolhat hátrányos faji, vallási vagy nembeli megkülönböztetést, ábrázolásmódja nem sértheti az

emberi méltóságot.
10.4. A reklám nem irányulhat nem kellõ mennyiségben rendelkezésre álló árura, szolgáltatásra.
10.5. A reklám nem lehet túlzó, nem vezetheti félre, illetve tévesztheti meg a fogyasztót sem közvetve, sem közvetle-

nül, különös tekintettel:
– termék, szolgáltatás legfontosabb tulajdonságaira,
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– áru értékére és a ténylegesen fizetendõ teljes árra,
– a szállításra, a cserére, a visszavételre a javításra és a karbantartásra,
– a garanciális feltételekre,
– a szerzõi jogokra és ipari tulajdonjogokra,
– a hivatalos minõsítésre,
– a jótékonysági célra fordítandó hányadra.
10.6. A reklám nem élhet vissza a mûszaki és tudományos kutatási eredményekkel. A reklám nem tüntethet fel tudo-

mányosan megalapozottnak olyan állításokat, melyek nem azok. A reklámban szereplõ személyek nem kelthetnek olyan
képzetet, hogy a terméket orvos ajánlja.

10.7. Az összehasonlításoknak bizonyítható tényen kell alapulni, melyek független forrásból származnak.
10.8. A reklám nem ronthatja más termékek, cég vagy személy hitelét.
10.9. A reklám nem mutathat be olyan személyt vagy tulajdonát, aki erre elõzetesen nem adott engedélyt.
10.10. A reklám nem használhatja jogtalanul más cég, vállalat vagy intézmény nevét, hanghatásokkal azok kezdõbe-

tûit vagy goodwilljét.
10.11. A reklám nem másolhatja le más reklámok általános megjelenését vagy részleteit olyan módon, hogy félreveze-

tõ legyen.
10.12. A reklám csak magyar nyelvû lehet. Ez alól csak a szlogen, illetve a reklámdal képez kivételt, azonban a szlo-

gent magyar nyelven is közölni kell.
10.13. A reklám nem tartalmazhat pornografikus szöveget, illetve nem szólhat öncélúan a szexualitásról. A reklám

nem használhat durva vagy a közízlést sértõ szavakat és kifejezéseket.
10.14. Nemzeti ünnepek eseményeirõl, illetve egyházi szertartásokról készített mûsorszámokat megelõzõen vagy azt

követõen reklám nem közölhetõ. A jelen szabályzat céljai megvalósulása érdekében a Tázlár TV fõszerkesztõje megha-
tározhat egyéb olyan mûsorszámokat és mûsoridõket is, amelyekben reklám nem tehetõ közzé.

10.15. A reklámszerzõdéseket vagy maga a mûsorszolgáltató, vagy az ezzel megbízott reklámügynökség köti meg. Ha
közzététel után jut a mûsorszolgáltató tudomására, hogy a reklámot nem lehetett volna közvetíteni, köteles haladéktala-
nul a reklám közvetítését megszüntetni.

10.16. A mûsor támogatója nem befolyásolhatja a mûsorszám tartalmát, illetve elhelyezését.
10.17. A támogatót a mûsorszám elõtt és az után egyértelmûen meg kell nevezni. A megnevezés reklámozásra nem

használható fel.

11. A közérdekû közlemények közzététele

11.1. A közérdekû közlemények forrását és hitelességét a mûsorszolgáltató ellenõrizni köteles.
11.2. Állami vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó szervezet által közölni kívánt közérdekû közleményt a mûsor-

szolgáltató ingyenesen teszi közzé. Méltánylást érdemlõ ok esetén a természetes személy által közzétenni kívánt közér-
dekû közlemény is ingyenes.

11.3. A közérdekû cél támogatására irányuló közérdekû közleményt a mûsorszolgáltató térítés ellenében teszi közzé.
Térítésmentes közérdekû közlemény csak illetékes személytõl és írásban fogadható el.

11.4. A közérdekû közlemény közzététele vagy bemondó által történt felolvasással, vagy a technikai elõírások figye-
lembevételével készített hanganyag lejátszásával történhet.

11.5. A közérdekû közleményt haladéktalanul, az átvételtõl számított elsõ mûsorszámot megelõzõen közzé kell tenni,
ha a közzététel elmaradása az élet- és vagyonbiztonságot, társadalmi csoportok vagy személyek méltányolható gazda-
sági érdekeit veszélyeztetné vagy károkozással járna.

12. A mûsorkészítõk önállósága, függetlensége és felelõssége

12.1. A mûsorszolgáltatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló mûsorkészítõk tevékenységüket az arra vo-
natkozó jogszabályok és e szabályzat keretein belül függetlenül végzik. A mûsorkészítõ a mûsorszolgáltató erre illetékes
vezetõin kívül nem utasítható. A mûsorkészítõnek joga van arra, hogy a jogszabályt sértõ vagy e szabályzattal ellentétes
utasítás végrehajtását megtagadja. Az utasítás megtagadásának okáról és körülményeirõl a mûsorszolgáltató illetékes
vezetõje és a mûsorkészítõ által aláírt jegyzõkönyvet kell haladéktalanul felvenni.

12.2. A felelõs szerkesztõ és a fõszerkesztõ mûsorértékelése nem minõsül a mûsorkészítõi függetlenség megsértésé-
nek. Abban az esetben, ha a mûsorértékelés a mûsorkészítõ számára sérelmes, joga van azt írásban rögzíteni.
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12.3. A mûsorkészítõ nem kötelezhetõ meggyõzõdésével vagy lelkiismeretével ellentétes tartalmú mûsorszám készí-
tésére, vagy az abban való közremûködésre. Ebben az esetben a mûsorkészítõnek joga van nevét a mûsorszámról levétet-
ni, ez azonban nem akadályozza meg a mûsor közzétételét. A mûsorkészítõt megilleti a jogszabályok szerint a szellemi
alkotáshoz fûzõdõ jog védelme. Ennek szabályait a mûsorkészítõ foglalkoztatására irányuló szerzõdésben rögzíteni kell.

12.4. A mûsorkészítõt alkotmányos jogainak gyakorlásában a mûsorszolgáltató nem akadályozhatja meg. A mûsorké-
szítõt tevékenysége során megilleti a sajtóról szóló 1986. évi II. törvényben foglalt védelem.

12.5. A mûsorkészítõ tevékenysége során nem sértheti az állampolgárok tájékozódásához fûzõdõ jogát, nem veszé-
lyeztetheti a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeit, és az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát.

12.6. A mûsorkészítõ fontos információkat nem hallgathat el vitás esetben, különösen akkor, ha az információ szemé-
lyiségi jogokat sértene, vagy erkölcsi vagy anyagi kárt okozna, a mûsorkészítõ köteles konzultálni az illetékes vezetõvel.

12.7. A mûsorkészítõ nem felelõs azokért a változtatásokért, amelyeket tudta nélkül vagy tiltakozása ellenére hajtot-
tak végre mûsorán.

12.8. A mûsorkészítõ saját véleményét, meggyõzõdését vagy elõítéleteit a mûsorban nem fejtheti ki, és nem kelthet
olyan benyomást, hogy az elhangzott álláspont a mûsorszolgáltató véleménye.

12.9. A mûsorkészítõnek a mûsorban való személyes közremûködése során kerülnie kell az indulatos megnyilvánulá-
sokat, illetve azt, hogy más indulatos megnyilvánulásokat elfogadjon. A mûsorkészítõnek tiszteletben kell tartania a mû-
sorban részt vevõk álláspontját, illetve személyes megjelenést. A mûsorvezetõ nem tehet megjegyzést a mûsorban részt
vevõk társadalmi helyzetére, testi adottságaira, nevére, családi állapotára, és nem használhat olyan kifejezéseket vagy te-
remthet olyan helyzetet, amelyben a résztvevõk nevetségessé válnának, vagy egyébként megalázó helyzetbe kerülnének.

12.10. A mûsorkészítõ közvetlenül részt vehet a mûsorkészítés elveinek kialakításában, ehhez észrevételeket fûzhet.
Álláspontjuk kifejtésében a mûsorkészítõk egyenlõ jogokat élveznek.

13. Összeférhetetlenségi és magatartási szabályok

13.1. A mûsorszolgáltató munkatársa minden, a mûsorszolgáltatóval bármely foglalkoztatási – így különösen: mun-
ka-, a Polgári Törvénykönyv alapján kialakított megbízási, vállalkozási – jogviszonyban álló, a mûsorfolyam elkészíté-
sében alkotói felelõsséggel közremûködõ személy.

13.2. A munkatársak sem magánéletükben, sem munkahelyükön kívüli társadalmi életükben nem veszélyeztethetik a
mûsorszolgáltató jó hírnevét.

13.3. A 13.1. pont szerinti munkatárs nem lehet politikai párt vagy mozgalom vezetõ tisztségviselõje. A hírekben és a
politikai mûsorokban szereplõ 13.1. pont szerinti munkatárs politikai párt vagy mozgalom nevében közszereplést nem
vállalhat.

13.4. A mûsorszolgáltató telephelyein semmilyen párttal vagy politikai mozgalommal kapcsolatos tevékenység nem
folytatható, és ilyen célra helyiség nem adható bérbe.

13.5. Ha a munkatárs egyesület, vagy nem politikai célra létrejött társadalmi szervezet vezetõségi tagja, illetve alapít-
vány kuratóriumi tagja, gazdálkodó szervezet tulajdonosa vagy felügyelõbizottságának a tagja, ezen szervezetekre vo-
natkozó mûsort nem készíthet.

13.6. Amennyiben a mûsorkészítõ országgyûlési vagy önkormányzati képviselõjelöltséget vállal, ennek bejelentésé-
tõl a választás napjáig (két forduló esetén a számára döntést hozó napig) a mûsorkészítésben nem vehet részt. Ha a mû-
sorkészítõt országgyûlési vagy önkormányzati képviselõvé megválasztják, mandátuma érvényessége idején politikai,
közéleti vonatkozású mûsor készítésében nem vehet részt.

13.7. A mûsorkészítõ más mûsorszolgáltatónál tevékenységet csak a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos engedélyé-
vel végezhet.

13.8. A mûsorszolgáltató vezetõi, illetve azok közeli hozzátartozói nem lehetnek vezetõ tisztségviselõi, tulajdonosai
és felügyelõbizottsági tagjai azon gazdálkodó szervezeteknek, amelyekkel a mûsorszolgáltató gazdasági célra irányuló
szerzõdést köt.

13.9. A pénzügyi élet eseményeivel foglalkozó mûsorokban a mûsorkészítõ bennfentes információkat nem közölhet.
A mûsorkészítõ csak a mûsorszolgáltató vezetõjének elõzetes engedélyével nyilatkozhat olyan pénzügyi mûveletrõl, il-
letve értékpapírról, amelyben részt vett, illetve amely a birtokában van.

13.10. A munkatársak ajándékot a szokásos ajándéktárgyakon kívül nem fogadhatnak el, és támogatott mûsorszám
bevételébõl, továbbá mûsorszámhoz kapcsolódó reklámbevételbõl közvetlenül nem részesülhetnek. Támogatott mûsor-
szám mûsorkészítõje nem lehet a támogató gazdálkodó szervezet tulajdonosa, felelõs tisztségviselõje, felügyelõbizottsá-
gának tagja, és nem állhat a támogatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban. Ezeket a rendelkezéseket alkalmazni
kell a felsorolt személyek közeli hozzátartozóira is.
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13.11. A munkatársak magatartásukkal, viselkedésükkel és külsõ megjelenésükkel nem sérthetik a mûsorszolgáltató
jó hírnevét.

13.12. A munkatárs nem hozhat nyilvánosságra olyan adatot, amely a mûsorszolgáltató üzleti titokkörébe tartozik. Az
üzleti titok körét a munkatárs munkavégzésre irányuló szerzõdésében rögzíteni kell.

13.13. A mûsorkészítõnek mindig figyelembe kell azt vennie, hogy a mûsorban megjelenõ személyek számára a nyil-
vánosság nem természetes közeg, ezért törekednie kell arra, hogy a szereplõ személy tapasztalatlanságával a mûsorké-
szítõ nem élhet vissza, különösen kiskorúak és társadalmi szerepkörükben kiszolgáltatott személyek esetében.

13.14. A mûsorkészítõ magatartásában nem tehet különbséget a résztvevõk társadalmi helyzete között. Ezen belül tö-
rekednie kell arra, hogy egyforma megszólításokat alkalmazzon a szereplõk irányában, azok társadalmi helyzetétõl füg-
getlenül. A megszólításokban a köznyelvben szereplõ udvarias formákat kell használni, ideértve a szereplõ hivatali rang-
jával vagy foglalkozásával történõ megszólítást. („X úr”, „X-né asszony”, „kisasszony”, „államtitkár úr”, „polgármester
úr”, „tanár úr” stb.) A tegezõdést lehetõség szerint kerülni kell. A mûsorkészítõ nem használhat bizalmas megszólításo-
kat, illetve olyan megszólításokat, amelyek a szereplõ személy alárendelt társadalmi helyzetére utalnak. Kiskorú sze-
mélyt csak 14 éves kora alatt lehet tegezni és keresztnevén szólítani.

13.15. Az ifjúság számára készült mûsorokban, ha a mûsorkészítõk és szereplõk egy korosztályba tartoznak, a tegezõ-
dés és az ifjúságra jellemzõ bizalmas hangnem használata megengedett.

13.16. A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében kerülje a szélsõségeket, és ne utaljon saját anyagi helyzetére. A mûsor-
készítõ öltözködésében alkalmazkodjék ahhoz a társadalmi közeghez, amelynek bemutatására a mûsor irányul. A mû-
sorkészítõ külsõ megjelenésében is kerülje fensõbbségének kifejezõdését.

13.17. A mûsorkészítõ ne hangsúlyozza a mûsor tárgyát meghatározó társadalmi közegben való bennfentességét, és
kerülje az ezekre vonatkozó, a nézõ által nem érhetõ kifejezések és fordulatok használatát.

14. A mûsorkészítés szakmai szabályai

14.1. A Tázlár TV közmûsor-szolgáltató feladata az, hogy hitelesen, pontosan, tárgyilagosan, idõszerûen és kiegyen-
súlyozottan tájékoztasson az országban és a világban történt eseményekrõl, közvetítse a nemzeti és egyetemes kultúra és
tudomány értékeit és eredményeit, biztosítson esélyegyenlõséget a társadalom tagjainak megnyilvánulására, szolgálja a
társadalom rétegeinek speciális igényeit és érdeklõdését.

14.2. Ennek érdekében a mûsorszolgáltató színvonalas elõkészítõ munkával és felkészülten közelít a mûsorszolgálta-
tásban elõadódó témákhoz, mellõzi az elõítéleteket, közhelyeket és sztereotípiákat.

14.3. A mûsorszolgáltató az általa elkövetett tévedést azonnal ismerje el, és juttassa a nézõ tudomására. A mûsorszol-
gáltató a tudatos megtévesztés eszközeivel soha, és semmilyen körülmények között nem élhet, és az ebbõl adódó kárt vi-
selnie kell.

14.4. A mûsorszolgáltatónak tartózkodnia kell ellenõrizetlen tények, számok és adatok közlésétõl. Olyan közlés ese-
tén, amely az emberi életre vonatkozik – így balesetek, tûzesetek, bûnügyek, terrorcselekmények stb. esetében – az áldo-
zatok megnevezése csak abban az esetben lehetséges, ha ez hivatalos megerõsítést nyert, és az áldozat hozzátartozói a
közzétételhez hozzájárultak. Közismert személyek esetében e rendelkezés alól kivételt lehet tenni.

14.5. Az erre hatáskörrel rendelkezõ állami szerv által elrendelt hírzárlatot a mûsorszolgáltatónak tiszteletben kell tar-
tania, de a hírzárlat kimondását közölheti. Ha bármely más tájékoztató eszköz útján a hírzárlat megsérül, az ennek ered-
ményeképpen nyilvánosságra került hírt a forrás megjelölésével közölni lehet.

14.6. A mûsorszolgáltatónak tiszteletben kell tartania az ártatlanság vélelméhez fûzõdõ alkotmányos jogot. Ennek ér-
telmében a mûsorszolgáltató senkit nem nyilváníthat bûncselekmény elkövetésében vétkes személlyé mindaddig, amíg
annak bûnösségét jogerõs bírói ítélet meg nem állapította. A mûsorszolgáltató legyen figyelemmel arra, hogy a bûncse-
lekmény lehetséges elkövetõjét a nyomozati szakaszban „gyanúsítottként”, bírósági szakaszban „vádlottként” nevezze
meg. A mûsorszolgáltató köteles tiszteletben tartani a sértett személyiségi jogait. Szexuális bûncselekmények sértettjei-
nek nevét csak kifejezett írásos jóváhagyásuk esetén szabad közzétenni. Fiatalkorú sértett nevének közzététele még ak-
kor is tilos, ha ehhez szülõje vagy törvényes képviselõje hozzájárulna.

14.7. Bûncselekménnyel gyanúsított személyek megszólaltatása esetén a mûsorszolgáltatónak ügyelnie kell arra,
hogy a bûnelkövetés ne tûnhessék fel pozitív színben. A bûncselekmények helyszínén készült hangfelvételek közzététe-
lét megelõzõen – amennyiben azok alkalmasak a nézõ fizikai vagy érzelmi megrendülésének kiváltására – a következ-
ményre a nézõk figyelmét fel kell hívni.

14.8. A nemzeti, etnikai és egyéb kisebbségek, vallási felekezetek, népek és nemzetek, mozgáskorlátozottak, fogyaté-
kosok, bármely korosztályhoz tartozó emberek megnevezésekor nem hangozhat el olyan kifejezés, amely az érintettekre
nézve sértõ.
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14.9. A mûsorszolgáltató nem nyilváníthat véleményt más mûsorszolgáltatóról. A mûsorszolgáltató belsõ életérõl in-
formációt csak akkor lehet közzétenni, ha az érinti a közéletet, és számot tarthat a nézõ érdeklõdésére. A mûsorszolgálta-
tó nevében nyilatkozó személyek körét a mûsorszolgáltató vezetõje írásban határozza meg.

14.10. A szereplõket tájékoztatni kell arról, hogy a mûsornak mi a célja, és ki lesz a többi szereplõ. Egyenes adásban a
szereplõkkel ismertetni kell az egyenes adás sajátosságait és a szükséges viselkedési szabályokat. A felvétel a szereplõ
hozzájárulása nélkül nem használható fel, azonban a szereplõ nem ellenõrizheti a részvételével készült mûsorszámban
más szereplõk által mondottakat. A felelõs tisztséget betöltött személyt a mûsorkészítõ törvényben foglalt tájékoztatási
kötelezettségére figyelmeztetheti.

14.11. Rejtett kamerát és mikrofont kivételes esetben szabad használni a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos engedé-
lye mellett.

14.12. Névtelen, kép-, illetve hangtorzítást alkalmazó közlést vagy felvételt csak akkor szabad közzétenni, ha azt kü-
lönösen súlyos társadalmi vagy személyes érdek indokolja.

14.13. Ha a nézõ a mûsorban közvetlenül közölheti nézeteit, a telefonálók között válogatni nem szabad. Ebben az eset-
ben a mûsorvezetõnek kell ismertetnie a hívásokban nem megnyilvánult álláspontokat.

14.14. A mûsorok szerkesztési folyamata a szereplõk mondanivalóját nem módosíthatja. Utólag felvett kérdést nem
szabad a mûsorban olyan látszattal közölni, mintha az a helyszínen hangzott volna el.

14.15. Titokvédelem körébe, illetve a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényben foglalt adatok tárgyába esõ
kérdésre a szereplõ személy a válaszadást megtagadhatja.

14.16. A szereplõ személyek magánéletére vonatkozó kérdés csak akkor tehetõ fel, ha a kérdés feltevésébe a személy
elõzetesen beleegyezett. Még ebben az esetben is ügyelni kell arra, hogy a kérdés a jó ízlést, illetve a személy jó hírnevét
és becsületét ne sértse.

14.17. Közvélemény-kutatási eredményeket és statisztikákat mûsorban felhasználni csak pontosan, a forrás megjelö-
lésével és az adatok manipulálása nélkül szabad.

14.18. Archív anyag felhasználásakor egyértelmûen meg kell jelölni annak idõtartamát, és tekintetbe kell azt venni,
hogy az archív anyagban szereplõ személyek álláspontjának megváltoztatása folytán jogaik és jogos érdekeik ne sérül-
jenek.

15. A vételkörzet ellátásának irányelvei

15.1. A mûsorszolgáltató a reá vonatkozó távközlési hatósági engedélyek alapján – a lehetõségeihez mért legmaga-
sabb mûszaki színvonalon – szolgáltat mûsort a vételkörzetben élõ lakosság számára.

15.2. Mûszaki hiba esetén azonnal tájékoztatni kell a nézõket a hibáról, annak okairól és várható idõtartamáról. A né-
zõtõl minden esetben elnézést kell kérni. A mûsorszolgáltató mûsorait a jogszabályokban és a szabványokban elõírt
audio-technikai színvonalon kell sugározni.

15.3. A mûsorszolgáltató együttmûködik a helyi önkormányzattal, a mûsorszolgáltatás tartalmának sokszínûsége ér-
dekében, továbbá jogszabályban elõírt kötelezettségének sérelme nélkül segítséget nyújt a helyi nyilvánosság fórumai-
nak megteremtéséhez.

15.4. A mûsorszolgáltató a nézõvel rendszeres kapcsolatot tart. A kapcsolattartás közvetlen formáin kívül a mûsor-
szolgáltató rendszeresen nyilvánosságra hozza mûsorszerkezetét és a mûsorok tartalmát, továbbá mûsorismeretekkel és
mûsorajánlatokkal segíti a nézõk választását.

15.5. A mûsorváltoztatás jogát a mûsorszolgáltató fenntartja.
15.6. A mûsorral kapcsolatos nézõi panaszt közlõ levelekre a mûsorszolgáltatónak válaszolnia kell, és törekednie kell

arra, hogy hivatalos eljárásra az ügyben ne kerüljön sor.

16. A Tázlár TV mûsoridejében a közszolgálati mûsorszám aránya

A mûsorszolgáltatás teljes idõtartama hetente 168 óra, amely túlnyomó részben közszolgálati mûsorszámokból áll.
A mûsoridõn belül a közszolgálati mûsorszámok – így különösen, pl. a helyi hírek, közérdekû információk, helyi törté-
nések stb. – a napi mûsoridõ több mint 50%-át teszik ki.

A különféle közszolgálati mûsorszámok mûsorba szerkesztését havonta a fõszerkesztõ vezetésével és felelõssége
mellett elõre tervezi a szerkesztõbizottság.
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17. Hatályba léptetõ rendelkezések

A Tázlár TV jelen mûsorszolgáltatási szabályzata 2008. április 9. napjától hatályos.

Soltvadkert, 2008. március 6.

(166/2008.)

* * *

III.

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy a 600/2008. (III. 26.) számú határozatával
közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította Molnár Lajos (5200 Törökszentmiklós, Béla király utca 33.) mûsorszolgáltatót,
akinek mûsorszolgáltatási szabályzatát alább közöljük.

Molnár Lajos mûsorszolgáltatási szabályzata a T1TV mûsorszolgáltatásra

1. Alapelvek

1.1. Molnár Lajos egyéni vállalkozó (5200 Törökszentmiklós, Béla király utca 33.) a továbbiakban, mint T1TV, az
Országos Rádió és Televízió Testületnél történt bejegyzés alapján televíziós mûsorszolgáltatást végez.

1.2. A T1TV tevékenységét a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Törvény), a be-
jelentésben foglaltak és a jelen közmûsor-szolgáltatási szabályzat alapján közmûsor-szolgáltatóként folytatja. A T1TV a
közmûsor-szolgáltatás törvényes és szakmai feltételeirõl a jelen szabályzatban rendelkezik.

2. Általános szabályok

2.1. Jelen szabályzat a Törvény 2. § alatt felsorolt fogalmi meghatározásokat alkalmazza.
2.2. A T1TV köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ érdekeit tiszte-

letben tartani, és nem sértheti más nemzetek méltóságát.
2.3. A T1TV köteles rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztatni a közérdeklõdésre szá-

mot tartó hazai és külföldi eseményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott jellemzõ vé-
leményekrõl, az eltérõ véleményeket bemutatva.

2.4. A T1TV köteles biztosítani a mûsorszámok és a nézetek sokszínûségének, a kisebbségi álláspontoknak a megjele-
nését, a mûsorszámok változatosságával köteles gondoskodni a nézõk széles köre, illetve több csoportja érdeklõdésének
színvonalas kielégítésérõl.

2.5. A T1TV külön figyelmet fordít:
– az egyetemes és a nemzeti, és helyi kulturális örökség értékeinek ápolására, a kulturális sokszínûség érvényesülésére,
– a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gazdagító mûsorszámok bemutatására,
– a vallási, egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek megjelenítésére,
– az életkoruk, testi és szellemi állapotuk, társadalmi körülményeik következtében hátrányos helyzetû csoportok szá-

mára fontos információk elérhetõvé tételére,
– az ország, a település különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok be-

mutatására.
2.6. A T1TV-nak az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetve a szexualitást

öncélúan ábrázoló mûsorszámot közzétenni tilos.
2.7. A T1TV mûsorszolgáltatásában mind a képújság, mind a mozgóképes mûsorok esetében a közszolgálati mûsorok

aránya meghaladja a napi mûsoridõ 50%-át.
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3. A pártoktól, politikai mozgalmaktól való függetlenség biztosítékai

3.1. A T1TV tevékenységét a pártoktól és politikai mozgalmaktól függetlenül folytatja, a véleménynyilvánítás és a
sajtó szabadságára vonatkozó garanciák alapján.

3.2. A T1TV politikai pártokat és szervezeteket nem támogat, tõlük támogatást semmilyen formában el nem fogad.
Országgyûlési és önkormányzati választásokon nem állít és nem támogat jelölteket.

3.3. A pártok és politikai mozgalmak tevékenységérõl, elveirõl a T1TV tájékoztatást ad úgy, hogy az objektív, tárgy-
szerû, kiegyensúlyozott és pártatlan legyen. Az eltérõ álláspontokat meg kell világítani, és lehetõséget kell biztosítani ar-
ra, hogy a nézõ a véleményeket összehasonlíthassa.

3.4. A politikai pártok és mozgalmak sem közvetlenül, sem közvetve nem befolyásolhatják sem maguk, sem más ha-
sonló szervezetek megjelenésének körülményeit. A T1TV nem készít olyan mûsorszámot, amely egyetlen politikai párt
vagy mozgalom nézeteit képviseli.

3.5. A T1TV politikai hirdetést az országgyûlési, az önkormányzati választások, valamint elrendelt népszavazás ese-
tén külön szabályzatban meghatározott módon és feltételekkel tesz közzé, mely minden elemében megfelel a közmû-
sor-szolgáltatással kapcsolatos elveknek. A politikai hirdetések közzétételének szabályaira nézve a T1TV-t a jogszabá-
lyok elõírásai kötelezik.

3.6. Politikai pártok tisztségviselõinek, országgyûlési és önkormányzati képviselõknek, valamint a polgármesternek,
alpolgármesternek pártpolitikai megszólalásakor pártállásukat, illetve az általuk képviselt politikai mozgalom megneve-
zését a nézõk tudomására kell hozni.

3.7. A T1TV sem politikai párttól vagy mozgalomtól, sem központi vagy helyi hatalomtól vagy igazgatási szervtõl,
azok tisztségviselõitõl nem fogadhat el olyan kérést vagy utasítást, amely valamely mûsorszám tartalmára, idõtartamára,
mûsorkörnyezetére, szerkezetére, a szerkesztés egyéb elemeire irányul.

4. A hírek, idõszerû politikai mûsorok sokoldalúságának és kiegyensúlyozottságának, a vitatott kérdések is-
mertetésének, a vélemények, nézetek sokféleségének bemutatására vonatkozó elvek

4.1. A T1TV hírmûsorában a saját vételkörzetében történõ helyi eseményekrõl számol be. A híreket tárgyszerûen,
kommentár és saját vélemény elkülönítésével, jelentõségüknek megfelelõ módon közli. Az arra hatáskörrel rendelkezõ
állami szerv által elrendelt hírzárlatot tiszteletben tartja, de a hírzárlat tényét a nézõk tudomására hozza.

4.2. A T1TV köteles gondoskodni arról, hogy a közvéleményt foglalkoztató, a közérdeklõdésre számot tartó, vagy a
vitatott kérdésekben minden lényeges, a helyi közélet szempontjából befolyásoló vélemény megismerhetõ legyen.

4.3. A helyi közéletben felmerülõ vitás kérdéseket a különbözõ álláspontok tárgyilagos, elfogulatlan bemutatásával
viszi képernyõre, tekintet nélkül az érdekeltek társadalmi státusára. Nem zárkózik el a kényes témáknak a témák érzé-
kenységéhez illõ, azoknak megfelelõ formában történõ felvetésétõl sem.

4.4. A T1TV törekszik arra, hogy a hír, a közéleti mûsorokban a helyi közélet meghatározó társadalmi csoportjai véle-
ménye helyet kapjon.

4.5. A mûsor közzétételének nem akadálya, ha valamely álláspont képviseletére objektív okból nincs lehetõség. Eb-
ben az esetben az akadály okáról a nézõt tájékoztatni kell.

4.6. A hír- és politikai mûsorokban megjelenõ információk forrását ellenõrizni kell, és szükség esetén meg kell nevez-
ni. Ha több ellentétes információ áll rendelkezésre, akkor azokat a hírforrás megjelölése, és az ellentmondásra történõ
felhívás mellett kell megjelentetni.

4.7. A különbözõ vélemények megszólaltatásakor a T1TV a véleménynyilvánításhoz fûzõdõ alkotmányossági jog el-
vei szerint lehetõséget ad arra, hogy a megszólaló álláspontját megismertesse. Ez azonban nem járhat a személyiségi jo-
gok sérelmével, megfogalmazásában nem lehet durva, illetve nem lehet alkalmas arra, hogy más becsületét vagy jó hírét
sértse. Ha ez mégis elõfordulna, akkor a mûsorvezetõnek haladéktalanul közölnie kell, hogy a T1TV nem azonosul az el-
hangzottakkal.

4.8. A TV minden munkatársa ügyel arra, hogy a szerkesztés során a mûsorba kerülõ vélemény egyezõ maradjon a
megkérdezett álláspontjával.

4.9. Ha a hír- vagy politikai mûsorban tartalmi vagy tárgyi tévedés hangzott el, akkor azt a leghamarabb ki kell javíta-
ni, a nézõk figyelmének erre történõ egyértelmû felhívása mellett.

4.10. Helyreigazítást, illetve kifogást lehet közzétenni az érintett kérelmére. Kötelezõ a közzététel akkor, ha ezt jog-
erõs bírósági ítélet vagy ORTT határozat írja elõ.

3556 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/25. szám



4.11. A mûsorszolgáltató politikai tájékoztató és hírszolgáltató mûsorszámaiban mûsorvezetõként, hírolvasóként, tu-
dósítóként rendszeresen közremûködõ munkatársak

– munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – a mûsorszolgáltatónál politikai hírhez véleményt, érté-
kelõ magyarázatot – kivéve a hírmagyarázatot – nem fûzhetnek.

5. Az anyanyelvi kultúra ápolását szolgáló szakmai követelmények

5.1. A T1TV a mûsorkészítés során megköveteli minden munkatársától az adott helyzethez alkalmazkodó stílusú,
nyelvileg kifogástalan, a trágárságot elkerülõ beszédet.

5.2. Kerülni kell a magyarul is kifejezhetõ idegen szavak indokolatlan használatát. Idegen nevek és szavak kimondá-
sakor az adott nyelv kiejtési szabályait kell figyelembe venni, kivéve, ha az adott név vagy kifejezés attól eltérõ kiejtéssel
került köztudatba.

5.3. A munkatársnak arra is figyelmet kell fordítania, hogy a megszólalókat – személyük sérelme nélkül – a magyar
nyelv helyes használatára késztessék.

6. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának, életük bemutatásának rendje

6.1. A T1TV az eseményekhez alkalmazkodó gyakorisággal rendszeresen mûsorára tûzi a vételkörzetében élõ kisebb-
ségek rendezvényeinek, szervezeteinek, élethelyzeteinek magyar nyelven történõ bemutatását, elõsegítve ezzel azt,
hogy a többség is megismerhesse életüket. Az ilyen mûsorszámok elkészítésekor az érintett nemzetiségek és kisebbsé-
gek képviselõinek tanácsait is figyelembe kell venni.

6.2. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személynek akkor is joga van saját nyelvén megszólalni, ha a magyar
nyelvet érti és beszéli. Ebben az esetben a T1TV feladata a fordításról gondoskodni.

7. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokféleség tárgyilagos bemutatásának rendszere

7.1. A T1TV kulturális mûsorszámaiban elsõsorban a vételkörzetében történõ kulturális eseményeket dolgozza fel,
ezekrõl rendszeresen beszámol, de egy-egy téma kapcsán bemutatja a mûfaj országosan elismert képviselõit is.

7.2. A világnézeti mûsorszámoknál a kiegyensúlyozottságra, a különféle nézetek bemutatására törekszik. Tilos bármi-
lyen formában értékítéletet mondani vagy szimpátia sorrendet állítani vagy sugallni az egyes vallási vagy világnézetek
között. Tilos különbözõ vallások tanait, szokásait egymással ütköztetni.

7.3. A vallási, hitéleti mûsorok – ideértve a szertartások közvetítését is – nem szolgálhatnak pártpolitikai propagandát,
és nem irányulhatnak más egyházak, vallási és világnézeti meggyõzõdések ellen.

7.4. Az egyházi mûsorok készítése során az érintett egyház képviselõi részére a T1TV konzultációs lehetõséget biztosít.
7.5. A szertartások tartalmáért a T1TV nem tartozik felelõsséggel. A szertartások és egyházi események közvetítése-

kor, a mûsorkörnyezet kialakításakor figyelembe kell venni a vallásos emberek érzéseit és a hitélet méltóságát.
7.6. A T1TV a tudományos mûsorszámokban teret ad az egymástól eltérõ vélemények kifejtésének. Ügyel arra, hogy

új tudományos eredmények ismertetése ne kelthessen a nézõben alaptalan várakozást.
7.7. Tudományos mûsorszám nem szolgáltatható a nézõ egészségi állapotának közvetlen befolyásolása céljából, illet-

ve e célra eszközök és módszerek nem ajánlhatók.
7.8. A mûsorszámok között a szerkesztés folyamán elõnyös megkülönböztetést élveznek azok, amelyek magas szín-

vonalon segítik a nemzeti és települési kulturális örökség ápolását vagy a fiatalok szellemi, erkölcsi fejlõdését.

8. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátandó mûsorszámok közzétételének módja

8.1. A T1TV a következõ mûsorszámokat látja el megkülönböztetõ jelzéssel és/vagy szöveges felvezetéssel reklámok,
közérdekû közlemények és jótékonysági felhívások, politikai és választási hirdetések, kiskorúaknak nem ajánlott mûso-
rok, támogatott mûsorok, vallási és egyházi mûsorok, kommentár és hírmagyarázat.

8.2. Reklámot csak mûsoroktól elkülönítetten, azonosítható szignállal kell közzétenni akkor is, ha reklámriportról van
szó. A reklám végét is azonosítható szignál jelzi.
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8.3. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzététele során meg kell nevezni a közzétevõ szervezet, illetve
közlemény forrását. Az ilyen jellegû mûsorszámokat az elején és a végén azonosítható szignál jelzi. Jótékonysági felhí-
vás reklámozásra nem használható fel.

8.4. A politikai és választási hirdetéseket az egyéb mûsoroktól elkülönítetten, elõtte és utána beazonosítható szignállal
ellátva kell közzétenni.

8.5. A nézõk figyelmét külön fel kell hívni minden olyan mûsorszámra, amely a kiskorúak fejlõdését hátrányosan be-
folyásolhatja. A törvényben e körbe utalt mûsorokon kívül a T1TV maga határozza meg az érintett mûsorszámok körét.
A korlátozásra a mûsorelõzetesekben, -ajánlókban és mûsorújságokban is utalni kell. Az ilyen jellegû mûsorok esetén a
mûsorszám teljes idõtartama alatt a korhatárjelzést mutató jelet kell alkalmazni.

8.6. A támogatott mûsorszám támogatóját, a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen meg kell nevezni.
A megnevezés nem járhat együtt a támogató reklámjával.

8.7. A vallási vagy világnézeti mûsorszámok esetében közvetlenül azokat megelõzõen a nézõt tájékoztatni kell annak
jellegérõl.

8.8. Politikai tájékoztatóban vagy hírmûsorokban a hírekhez kommentárt, jegyzetet és magyarázatot fûzni csak elkü-
lönítetten, és a mûfaj, valamint a szerzõ egyértelmû megnevezésével lehet.

9. Kiskorúakkal kapcsolatos rendelkezések

9.1. A T1TV nem ad olyan mûsorszámot, ami a kiskorúak személyiségfejlõdésére káros hatással lehet.
9.2. A T1TV mûsoraival igyekszik elõsegíteni a kiskorúak szellemi, erkölcsi és társadalmi fejlõdését, az életkorukhoz

illõ, pozitív magatartásformák kialakítását.
9.3. A T1TV fokozottan tiszteletben tartja a mûsorszámaiban szereplõ kiskorúak személyiségi jogait, emberi méltósá-

gát, nem él vissza tapasztalatlanságukkal. Kiskorú szereplésekor kikéri a szülõ, gondviselõ hozzájárulását.
9.4. A T1TV mûsoraiban nem ösztönöz a család erejét meghaladó fogyasztásra, nem használ közízlést sértõ kifeje-

zéseket.
9.5. A kiskorúaknak szóló reklámokra a Törvény 14. §-ának rendelkezései az irányadók.

10. Reklámtevékenység, mûsorszámok támogatása

10.1. A T1TV mûsorrendjében a reklámidõ nem haladhatja meg a bármiként számított egy órán belül a hat percet.
A napi mûsoridõ átlagában számított óránként a reklám idõtartama nem haladhatja meg az öt percet. Reklám csak az
egyes mûsorszámok között jelenhet meg, mûsorszámot megszakítva nem.

10.2. A reklám nem élhet vissza a kiskorú nézõk tapasztalatlanságával. Nem szólíthatja fel közvetlen formában õket
arra, hogy ösztönözzék szüleiket vagy más felnõtteket áruk, szolgáltatások megvásárlására, igénybevételére.

10.3. A reklám tartalma nem sértheti az ide vonatkozó jogszabályokat és a jó ízlést. Nem kelthet félelmet, nem népsze-
rûsítheti az erõszakos magatartást, az emberi, természeti környezet károsítását, az állatok kínzását.

10.4. A T1TV adásaiban alkoholtartalmú ital nem reklámozható.
10.5. A közmûsor-szolgáltatásban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak munkavégzésükre irányuló jog-

viszonyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg a T1TV mûsoridejében, megjelenõ reklám-
ban vagy politikai hirdetésben.

10.6. A reklám nem élhet vissza a mûszaki és tudományos kutatás eredményeivel. Nem tüntethet fel tudományosan
megalapozottnak olyan állításokat, amelyek nem azok.

10.7. Nemzeti ünnepek eseményeirõl, egyházi szertartásokról vagy tudományos elõadásokról készített mûsorokat
közvetlenül megelõzõen vagy azokat közvetlenül követõen reklám nem közölhetõ.

10.8. Szponzori támogatást kizárólag kulturális eseményeket, vallási tárgyú, kisebbségi témákat bemutató, valamint
életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk miatt hátrányos helyzetû személyek vagy csoportok problémáival foglalko-
zó mûsorokhoz lehet igénybe venni.

10.9. A mûsor támogatója nem befolyásolhatja a mûsorszámok tartalmát, illetve elhelyezését. A támogatót a mûsor-
szám elõtt vagy után egyértelmûen meg kell nevezni. A megnevezés nem bírhat reklámértékkel.
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11. Közérdekû közlemények közzététele

11.1. A T1TV csak olyan közérdekû közleményt tesz közzé, mely hiteles, ellenõrizhetõ forrásból származik, és arra il-
letékes személy, írásban rendeli meg. A közérdekû közlemények közzététele térítésmentes.

11.2. Közérdekûnek számít az olyan állami vagy helyi közfeladatokat ellátó intézmény (pl. rendõrség, polgármesteri
hivatal stb.) felhívása, mely nem az illetõ szervezet mûködésére vagy fenntartására irányul (pl. álláshirdetés, vállalkozás,
tanfolyam stb.), hanem nagyobb csoportokat érintõ fontos információkat közöl.

11.3. Minden esetben, pl. közérdekû cél támogatására irányuló felhívás, magánszemélyek, nem közcélokat ellátó
szervezetek stb. közérdekû felhívása térítésköteles.

11.4. Méltánylást érdemlõ esetekben civil szervezeteket, magánszemélyek közérdekûnek ítélt közleményeit ingyene-
sen lehet közzétenni a fõszerkesztõ eseti döntése alapján.

11.5. A közérdekû közleményt haladéktalanul, az átvételtõl számított elsõ mûsorszámot megelõzõen, vagy rendkívüli
esetben az adás megszakításával közzé kell tenni, ha a közzététel elmaradása az élet- és vagyonbiztonságot, társadalmi
csoportok vagy személyek méltányolható gazdasági érdekeit veszélyeztetné vagy károsodással járna (Törvény 138. § ).

12. A közmûsor-szolgáltatónál alkalmazott mûsorkészítõk önállóságának és felelõsségének mértéke és biztosítékai

12.1. A T1TV-nél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló mûsorszerkesztõk, technikai munkatársak. Tevékeny-
ségüket az arra vonatkozó jogszabályoknak és ezen szabályzat keretein belül végzik. A mûsorszerkesztõk, a technikai
személyzet a T1TV erre illetékes vezetõin kívül nem utasítható. A mûsorszerkesztõnek joga van arra, hogy a jogszabályt
sértõ, vagy jelen szabályzattal ellentétes utasítás végrehajtását megtagadja. Az utasítás megtagadásának okairól és körül-
ményeirõl aláírt jegyzõkönyvet kell készíteni.

12.2. A fõszerkesztõ (felelõs szerkesztõ) mûsorértékelése nem minõsül a mûsorkészítési függetlenség megsértésének.
Abban az esetben, ha a mûsorértékelés a mûsorszerkesztõ számára sérelmes, joga van írásban rögzíteni.

12.3. A mûsorkészítõ nem kötelezhetõ meggyõzõdésével vagy lelkiismeretével ellentétes tartalmú mûsorszám készí-
tésére vagy abban való közremûködésre. Ennek körülményeit jegyzõkönyvben kell rögzíteni. A mûsorkészítõnek joga
van nevét a mûsorszámról levetetni, de ez nem akadályozhatja a mûsor közzétételét.

12.4. A mûsorszerkesztõt a jogszabályok szerint megilleti a szellemi alkotáshoz fûzõdõ jog védelme. Ennek szabályait
a mûsorszerkesztõ foglalkozási szerzõdésében rögzíteni kell.

12.5. A mûsorszerkesztõt a mûsorszolgáltató alkotmányos jogaiban nem akadályozhatja meg. A mûsorkészítõt tevé-
kenysége során megilleti a sajtóról szóló 1986. évi II. törvényben foglalt védelem.

12.6. A mûsorkészítõ nem hallgathat el fontos információkat. Vitás esetekben – különösen akkor, ha az információ
személyiségi jogokat sért, vagy erkölcsi, anyagi kárt okoz, a mûsorkészítõ köteles konzultálni a fõszerkesztõvel.

12.7. A mûsorszerkesztõ nem felelõs azokért a változtatásokért, amelyeket tudta nélkül vagy tiltakozása ellenére haj-
tottak végre mûsorán.

12.8. A mûsorszerkesztõ saját véleményét, meggyõzõdését a mûsorban nem fejtheti ki, továbbá nem kelthet olyan be-
nyomást, hogy az elhangzott álláspont a T1TV véleménye.

12.9. A mûsorszerkesztõnek a mûsorban való személyes közremûködése során kerülnie kell az indulatos megnyilvá-
nulásokat, illetve azt, hogy mások indulatos megnyilvánulását elfogadja. A mûsorszerkesztõnek tiszteletben kell tartania
a mûsorban részt vevõk álláspontját, illetve személyes megjelenését. A mûsorszerkesztõ nem tehet megjegyzést a mûsor-
ban szereplõk társadalmi helyzetére, testi adottságaira, nevére, családi állapotára, és nem használhat olyan kifejezéseket,
nem teremthet olyan helyzetet, amelyben a résztvevõk nevetségessé válnának vagy megalázó helyzetbe kerülnének.

12.10. A mûsorszerkesztõnek lehetõvé kell tennie, hogy minden szereplõ kifejthesse véleményét. A vélemény kinyil-
vánítása azonban nem lehet alkotmány- vagy törvénysértõ, nem sérthet személyiségi jogokat és nem lehet alkalmas a
személyek, nemek, népek, nemzetek, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy val-
lási csoport elleni gyûlölet keltésére. A mûsorszerkesztõ felelõssége, hogy az ilyen megnyilvánulást – indokolt esetben –
akár technikai eszközökkel is megakadályozza.

12.11. A mûsorszerkesztõ közvetlenül részt vehet a mûsorkészítés elveinek kialakításában, ehhez észrevételeket fûz-
het. Álláspontjuk kifejezésében a mûsorszerkesztõk egyenlõ jogokat élveznek.

12.12. A fõszerkesztõ felelõs a jelen szabályzatban foglalt tárgyszerû mûködésért, valamint a T1TV-nél tevékenykedõ
mûsorkészítõk szabályzatban és munkaszerzõdésükben körülírt tevékenységéért és az adásba kerülõ anyagokért.
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13. A munkatársakra vonatkozó összeférhetetlenség és magatartási szabályok

13.1. A T1TV munkatársa minden, mûsorszolgáltatónál bármely foglalkoztatási, munka-, megbízási, vállalkozói jog-
viszonyban álló, a mûsorkészítésben aktív alkotói felelõsséggel közremûködõ személy.

13.2. A T1TV munkatársa nem lehet politikai párt vagy mozgalom tisztségviselõje. A hírekben, politikai mûsorokban
szereplõ munkatársak politikai párt vagy mozgalom nevében közszereplést nem vállalhatnak, a mûsorkészítés során nem
propagálhatnak semmilyen politikai vagy világnézetet.

13.3. Ha a munkatárs egyesület vagy nem politikai célra létrejött társadalmi szervezet vezetõségi tagja, illetve alapít-
vány kuratóriumának a tagja, gazdálkodó szervezet tulajdonosa, igazgatósági, felügyelõbizottsági tagja, e szervezetek-
kel kapcsolatos mûsorokat nem készíthet.

13.4. Amennyiben a mûsorkészítõ országgyûlési vagy helyi önkormányzati képviselõi, polgármesteri jelöltséget vál-
lal, ennek bejelentésétõl a választási eredmény kihirdetéséig a mûsorkészítésben nem vehet részt.

13.5. A T1TV munkatársai és azok közvetlen hozzátartozói nem lehetnek befolyásoló részesedés birtokosai olyan
gazdálkodó szervezetnek, mellyel a mûsorszolgáltató szerzõdéses gazdálkodói kapcsolatban áll.

13.6. A mûsorkészítõ más mûsorszolgáltatónál csak a T1TV tulajdonosának, elnökének engedélyével végezhet mun-
kát. A fõszerkesztõ felelõssége, hogy a munkatársak között ne legyen olyan személy, aki vagy akinek közvetlen hozzá-
tartozója befolyásoló részesedéssel rendelkezik más mûsorszolgáltató vállalkozásban.

13.7. A munkatársak magatartásukkal, külsõ megjelenésükkel sem magánéletükben, sem munkahelyükön kívüli tár-
sadalmi életükben nem veszélyeztethetik a T1TV jó hírét.

13.8. A munkatársak nem hozhatnak nyilvánosságra olyan adatokat, amelyek a T1TV vagy annak tulajdonosa üzleti
titokkörébe tartozik. Ennek körét a munkatársak munkavégzésre irányuló szerzõdésében rögzíteni kell.

13.9. A mûsorszerkesztõnek mindig figyelembe kell vennie azt, hogy a mûsorban megjelenõ személyek számára a
nyilvánosság nem természetes közeg, ezért törekednie kell arra, hogy a szerepet vállaló személy ilyen irányú feszültségét

csökkentse. A mûsorban szereplõ személy tapasztalatlanságával a mûsorszerkesztõ nem élhet vissza, különösen a kis-
korúak és társadalmi szerepükben kiszolgáltatott személyek esetében.

13.10. A mûsorkészítõ magatartásában nem tehet különbséget a résztvevõk helyzete között. Ezen belül törekednie kell
arra, hogy egyforma megszólításokat alkalmazzon a szereplõk irányába, azok társadalmi helyzetétõl függetlenül. A meg-
szólításokban, a köznyelvben elfogadott udvarias formákat kell használni, ideértve a szereplõ rangjával vagy foglalkozá-
sával történõ megszólítást.

13.11. A mûsorszerkesztõ külsõ megjelenésében kerülje a szélsõségeket, és ne utaljon saját anyagi helyzetére.
13.12. A mûsorszerkesztõ ne hangsúlyozza a mûsor tárgyát meghatározó közegben való bennfentességét, és kerülje az

ezekre vonatkozó, a nézõ által nem érthetõ kifejezések és fordulatok használatát.
13.13. A hír és politikai tájékoztató mûsorszámok mûsorvezetõjeként, hírolvasóként, tudósítóként rendszeresen köz-

remûködõ munkatársak a politikai hírhez véleményt, értékelõ magyarázatot nem fûzhetnek, csak megfelelõ megkülön-
böztetõ jelzés mellett.

13.14. A T1TV megbízásait, megrendeléseit, valamint a külsõ munkatársak megbízásait minden esetben írásban kell
rögzíteni.

13.15. A mûsorszerkezet és az egyes mûsorok jellegének meghatározása a fõszerkesztõ feladata, amit a mûsorkészítõ
munkatársakkal egyeztetve végez el. A kialakított mûsorszerkezet betartásáért a fõszerkesztõ felel.

13.16. A munkatársak mûsorkészítési munkájukhoz kapcsolódó kiadásaik fedezetére (pl. telefonköltség, szállítási
költség stb.) költségtérítésben részesülhetnek.

14. A mûsorkészítési tevékenység szakmai szabályai

14.1. A T1TV munkatársaitól megköveteli a szakirányú végzettséget vagy a televíziós, újságírói gyakorlatot.
14.2. A munkatárak kötelesek feladataikat legjobb szakmai tudásuk szerint végezni és színvonalas elõkészítõ munká-

val felkészülten közelíteni a mûsorkészítés bármely feladatához.
14.3. A T1TV-nek tartózkodnia kell ellenõrizhetetlen tények, számok, adatok közlésétõl.
14.4. A T1TV az általa elkövetett tévedést köteles azonnal elismerni és a nézõ tudomására juttatni. A mûsorszolgáltató

a tudatos megtévesztés eszközeivel soha és semmilyen körülmények között nem élhet, az ebbõl adódó kárt viselnie kell.
14.5. Olyan közlés esetén, amely az emberi életre vonatkozik – pl. balesetek, tûzesetek, bûnügyek –, az áldozatok

megnevezése csak akkor lehetséges, ha ez hivatalos megerõsítést nyer, és az áldozat hozzátartozói a közzétételhez hoz-
zájárultak. Közismert személyek esetén a szabály alól kivételt lehet tenni.

14.6. A T1TV munkatársa köteles tiszteletben tartani az ártatlanság vélelméhez fûzõdõ alkotmányos jogot.

3560 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/25. szám



14.7. Bûncselekmények elkövetésével gyanúsított személy megszólítása esetén a mûsorkészítõnek ügyelni kell arra,
hogy a bûnelkövetést ne tüntesse fel pozitív színben. A bûncselekmények, balesetek helyszínén készített felvételek köz-
zétételét megelõzõen – amennyiben azok alkalmasak a nézõ fizikai vagy érzelmi megrendülésének kiváltására – a követ-
kezményre a nézõk figyelmét fel kell hívni.

14.8. Rejtett kamerát vagy mikrofont csak kivételes esetben, a fõszerkesztõ egyedi, írásos engedélyével lehet hasz-
nálni.

14.9. Névtelen, kép-, illetve hangtorzításos közlést csak akkor szabad közzétenni, ha azt különösen súlyos társadalmi
vagy személyes érdek indokolja.

14.10. A T1TV csak a televíziózás és rádiózás témájával foglalkozó mûsorszámaiban nyilváníthat véleményt más mû-
sorszolgáltatókról. Saját belsõ ügyeirõl információkat csak akkor közöl, ha az érinti a helyi közéletet, és joggal számíthat
a nézõk érdeklõdésére.

14.11. A szereplõket tájékoztatni kell arról, hogy a mûsornak mi a célja, és ki lesz a többi szereplõ. Egyenes adásban a
szereplõkkel ismertetni kell az egyenes adás sajátosságait és a szükséges viselkedési szabályokat. A felvétel a szereplõ
tiltakozása esetén nem használható fel, azonban a szereplõ nem ellenõrizheti a részvételével készült mûsorszámban a
más szereplõk által elmondottakat.

14.12. Ha a mûsor lehetõséget biztosít a nézõnek, hogy véleményét közvetlenül kifejthesse az adás folyamán, akkor a
telefonálók között válogatni nem szabad. Abban az esetben, ha csak egyoldalú megnyilvánulások történnek, akkor a mû-
sorvezetõnek kell ismertetnie a hívásokban meg nem nyilvánult álláspontot.

14.13. A mûsor szerkesztési folyamata a szereplõk mondanivalóját nem módosíthatja.
14.14. Utólag feltett kérdést nem szabad a mûsorban olyan látszattal közölni, mintha a helyszínen hangzott volna el.
14.15. A szereplõ magánéletére vonatkozó kérdés csak akkor tehetõ fel, ha abba az illetõ személy elõzetesen bele-

egyezett. Ebben az esetben is ügyelni kell arra, hogy a kérdés a jó ízlést, illetve a személy jó hírét és becsületét ne sértse.
14.16. Közvélemény-kutatási eredményeket, statisztikákat közölni csak pontosan, a forrás megjelölésével és az ada-

tok manipulálása nélkül szabad.
14.17. Archív anyag felhasználásakor egyértelmûen jelezni kell annak jellegét, és tekintetbe kell venni, hogy az abban

szereplõ személyek álláspontjának megváltoztatása folytán jogaik és jogos érdekeik ne sérüljenek.

15. Egyéb szabályok

15.1. A T1TV TV különös figyelmet fordít a vételkörzetében élõk tájékoztatási szabadsághoz fûzõdõ jogaira.
15.2. Együttmûködésre törekszik a helyi önkormányzattal, önkormányzati intézményekkel, civil szervezetekkel, gaz-

dálkodó egységekkel a mûsorszámok arányossága és tartalmi sokszínûsége érdekében. A jogszabályban elõírt kötele-
zettségeinek maradéktalan teljesítése mellett segítséget nyújt a helyi nyilvánosság fórumainak megteremtésében.

15.3. Telefonszámának nyilvánossá tételével rendszeresen kapcsolatot tart nézõivel.
15.4. A T1TV mûsorát többségében saját gyártású mûsorszámokra építi, az átvett külsõ mûsorok többségének ma-

gyarországi gyártásúnak kell lennie.
15.5. A T1TV a mûsorral kapcsolatos nézõi észrevételekre a fõszerkesztõ által meghatározott módon, érdemben vá-

laszol.
15.6. A T1TV saját gyártású mûsoraiban alkoholt fogyasztó vagy dohányzó személyt csak akkor jelenít meg, ha ez a

történések szerves részét képezi.

(164/2008.)

* * *

IV.

A Füzes Stúdió 3 Szolgáltató Bt. közmûsor-szolgáltató
mûsorszolgáltatási szabályzata

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy a 677/2008. (IV. 9.) számú határozatával
közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította a Füzes Stúdió 3 Szolgáltató Bt. (7629 Pécs, Bocskai u. 7.) mûsorszolgáltatót, aki-
nek mûsorszolgáltatási szabályzatát alább közöljük.
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A Füzes Stúdió 3 Szolgáltató Bt. mûsorszolgáltatási szabályzata
az Ormányság Televízió mûsorszolgáltatásra

1. Alapelvek

1.1. A Füzes Stúdió 3 Bt. (Székhelye: 7629 Pécs, Bocskai u. 7.) mint Ormányság Televízió az ORTT-hez történt beje-
lentés alapján végez televíziós mûsorszolgáltatást Sellye városában (7960 Sellye, Batthyány u. 14.).

1.2. Az Ormányság Televízió tevékenységét a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiak-
ban: Rttv. vagy törvény) a bejelentésben foglaltak és a jelen mûsorszolgáltatási szabályzat (a továbbiakban: szabályzat)
alapján közmûsor-szolgáltatóként folytatja. Az Ormányság Televízió a mûsorszolgáltatás törvényes és szakmai feltéte-
leinek érvényre juttatásáról a jelen szabályzatban rendelkezik.

2. Általános szabályok

2.1. Jelen szabályzat az Rttv. 2. § (Értelmezõ rendelkezések) alatt felsorolt fogalmi meghatározásait használja.
2.2. Az Ormányság Televízió mûsorszolgáltatása során különös figyelmet fordít az Rttv. 1. Cím (Alapelvek 3. §, 4. §,

5. §) alatt felsorolt maradéktalan teljesülésére.
2.3. Az Ormányság Televízió sugárzása során közszolgálati mûsorszámokat a fõ mûsoridõben legalább 60 percben

szolgáltat.
2.4. A reklám tényállításaiért – a tudatos félrevezetés kivételével – az Ormányság Televízió felelõsséggel nem tarto-

zik. Lelkiismereti, illetõleg világnézeti meggyõzõdést reklám útján az Ormányság Televízió nem terjeszt, nemzeti ünne-
pek eseményeirõl, vallási és egyházi szertartásokról készített mûsorszámok közlését közvetlenül megelõzõen és azt kö-
vetõen reklámot nem közöl. Az Ormányság Televízió híreket közlõ és idõszerû politikai tájékoztató mûsorszámokban
rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársai sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg reklámban és politikai
hirdetésben. Az Ormányság Televízió burkolt, illetve tudatosan nem észlelhetõ reklámot nem közöl.

2.5. Az Ormányság Televízió választási idõszakban az országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkor-
mányzati képviselõk és polgármesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról és a társada-
lombiztosítási önkormányzatok választásáról szóló törvények szabályai szerint tesz közzé politikai hirdetést a mûsor-
szolgáltatásban. Választási idõszakon kívül politikai hirdetést kizárólag a már elrendelt népszavazással összefüggésben
közöl.

2.6. A reklám, a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje, to-
vábbá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, az Ormányság Televízió felelõsségét vagy szabadságát érintõ mó-
don nem befolyásolhatja a mûsor tartalmát vagy – az idõpont kivételével – a mûsorszám idõbeli elhelyezését. Az Or-
mányság Televízió a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés tartalmáért felelõsséggel nem
tartozik.

2.7. Az Ormányság Televízió nem tesz közzé dohányárut, fegyvert, lõszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi rendel-
vényre igénybe vehetõ gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást és alkoholtartalmú italt népszerûsítõ, ismertetõ reklá-
mot. Az Ormányság Televízió mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója
vagy forgalmazója.

2.8. A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, illetve
más áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék. A reklám a játék tényleges természetet és lehe-
tõségeit illetõen nem lehet félrevezetõ. A reklám nem mutathat gyerekeket erõszakos helyzetben és nem buzdíthat erõ-
szakra. A kiskorúaknak szóló reklám nem építhet a szülõk vagy tanárok iránti bizalomra.

2.9. Reklámot, közérdekû közleményt, jótékonysági felhívást, politikai hirdetést az Ormányság Televízió e jellegének
a közzétételt közvetlenül megelõzõ és azt követõ megnevezéssel, továbbá egyéb mûsorszámoktól optikai vagy felismer-
hetõen, elkülönítve tesz közzé. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzétételekor annak forrását egyértel-
mûen megnevezi. Az Rttv. 2. § 16. pontjának a) alpontja szerinti közérdekû közlemény közzétételéért az Ormányság Te-
levízió ellenszolgáltatást nem kér. A közérdekû közlemény idõtartama a két percet nem haladhatja meg – a korlátozás
nem vonatkozik az Rttv. 137. § szerinti közérdekû közleményre. Reklámot mûsorszámok között tesz közzé a Ormányság
Televízió.

2.10. A mûsorszám támogatóját a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen meg kell nevezni. Támoga-
tott mûsorszám nem hívhat fel és nem befolyásolhat a támogató vagy az általa meghatározott harmadik személy üzleti te-
vékenységének igénybevételére, illetõleg az attól való tartózkodásra. A támogató a mûsorszolgáltató felelõsségét, illetve
szabadságát érintõ módon a mûsor vagy a támogatott mûsorszám tartalmát vagy mûsorbeli elhelyezését – az idõpont ki-
vételével – nem befolyásolhatja. Az Ormányság Televízió nem tesz közzé – a mûsorelõzetes kivételével – olyan mûsor-
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számot, amelyben a mûsorszám támogatójának védjegye, megkülönböztetõ jelzése, jelszava megjelenik. A politikai mû-
sorszám nem támogatható. A kizárólag áru vagy szolgáltatás, megrendelésre szakosodott mûsorszolgáltatásra e pont – az
elõzõ mondatban foglaltak kivételével – nem alkalmazható. Nem támogathat mûsorszámot párt, politikai mozgalom, va-
lamint az a vállalkozás, amely – fõ tevékenysége szerint – e szabályzat szerint nem reklámozható terméket állít elõ, nagy-
kereskedelmi forgalomban értékesít, illetõleg ilyen termékekkel kapcsolatos szolgáltatást nyújt. Ez a tilalom nem vonat-
kozik a gyógyszertermék, illetve gyógyászati eljárás tekintetében érintett vállalkozás neve és védjegye közléséhez kötött
támogatásra. A támogató megnevezésében – feltüntetett nevében – párt neve, jelszava, emblémája nem szerepelhet.

2.11. Az Ormányság Televízió különösen köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltó-
ságát és alapvetõ érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát. Az Ormányság Televízió rendsze-
resen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklõdésre számot tartó hazai és külföldi esemé-
nyekrõl, a vételkörzetében élõk életét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az
eseményekrõl alkotott jellemzõ véleményekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve. E feladatok ellátása során gondos-
kodik az Rttv. 137. §-ában nem említett közérdekû közlemények nyilvánosságra hozataláról. Az Ormányság Televízió
biztosítja a mûsorszámok és a nézetek sokszínûségét, a kisebbségi álláspontoknak a megjelenítését, a mûsorszámok vál-
tozatosságával gondoskodik a nézõk széles köre, illetve minél több csoportja érdeklõdésének színvonalas kielégítésérõl.
Az Ormányság Televízió különös figyelmet fordít az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a
kulturális sokszínûség érvényesülésére, a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit
gazdagító mûsorszámok bemutatására, a vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értéke-
inek megjelenítésére, az életkoruk, szellemi és lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrá-
nyos helyzetû csoportok számára fontos információk elérhetõvé tételére, különös tekintettel a gyermeki jogokat ismerte-
tõ, a mûsorok fõ mûsoridõben történõ bemutatására, az ország különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális
életét megjelenítõ mûsorszámok bemutatására.

2.12. A reklám idõtartama egyetlen – bármiként számított – mûsorórában sem haladhatja meg a hat percet. A napi mû-
soridõ átlagában számított óránként a reklám idõtartama nem haladhatja meg az öt percet. A reklám idõtartamába a rek-
lámtartalmú képernyõszöveg – kivéve a mûsoridõn kívüli képernyõszöveget – megjelenítése is beleszámít. Reklám csak
mûsorszámok – összetett mûsorszámokban az egyes mûsorszámok – között tehetõ közzé. A sport- és más olyan közvetí-
tésekben, amelyekben természetes szünetek vannak, a reklám a részek között és a szünetekben közzétehetõ. Alkoholtar-
talmú ital nem reklámozható. A közszolgálati mûsorszolgáltató és a közmûsor-szolgáltatásban rendszeresen szereplõ
belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem
jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben. Az erõszak öncélú alkalmazását követen-
dõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a szexualitást öncélúan ábrázoló mûsorszámot tilos közzétenni.

2.13. Csak az alábbi mûsorszámok támogathatók: vallási és egyházi tartalmú mûsorszámok, mûvészeti és kulturális
eseményeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok, a nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve a nemzeti és etni-
kai kisebbségek életét, kultúráját bemutató mûsorszámok, az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi
körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévõ csoportok számára készített mûsorszámok.

A rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól független – sem
képben, sem hangban nem jelenhetnek meg az Ormányság Televíziónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.

Az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetve a szexualitást öncélúan ábrázoló
mûsorszámot közzétenni tilos.

3. A pártoktól és a politikai mozgalmaktól való függetlenség elvei és biztosítékai

3.1. Az Ormányság Televízió ezen szabályzat szerinti közmûsor-szolgáltatói tevékenységét a politikai pártoktól és
mozgalmaktól függetlenül folytatja, a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglalt, a véleménynyilvánítás és a sajtósza-
badságra vonatkozó garanciák alapján.

3.2. A pártok és a politikai mozgalmak tevékenységérõl és elveirõl a mûsorszolgáltató folyamatosan tájékoztatást ad
úgy, hogy a tájékoztatás objektív, tárgyszerû, kiegyensúlyozott és pártatlan legyen. Annak keretében az eltérõ álláspon-
tokat meg kell világítani és lehetõséget kell adni arra, hogy a nézõ a véleményeket összehasonlítsa. Az Ormányság Tele-
vízió nem kötelezhetõ arra, hogy a politikai pártoknak és mozgalmaknak a mûsorokban számszerûen is (másodpercben)
egyenlõ megjelenési lehetõséget biztosítson.

3.3. A politikai pártok és mozgalmak sem közvetve, sem közvetlenül nem befolyásolhatják sem maguk, sem más ha-
sonló szervezetek megjelenítésének körülményeit.

3.4. Az Ormányság Televízió politikai hirdetést az országgyûlési, illetve az önkormányzati választások, továbbá az el-
rendelt népszavazás idején kívül nem tesz közzé. A politikai hirdetések közzétételének szabályaira nézve a mûsorszol-
gáltatót csak a jogszabályok elõírásai kötelezik.
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3.5. A mûsorszolgáltató nem készít olyan mûsorszámot, amely egyetlen politikai párt vagy mozgalom nézeteit nép-
szerûsíti, továbbá nem toborozhat politikai párt vagy mozgalom rendezvényein való részvételre.

3.6. A mûsorszolgáltató az általa megválasztott formában szerepeltetheti a helyi vagy országos politikai közélet ér-
deklõdésére számot tartó személyiségeit, azonban ebben az esetben sem válhat a mûsorfolyam egyetlen politikai vagy
eszmei nézetrend kifejezõdésévé.

3.7. A mûsorszolgáltató a politikai pártok és mozgalmak által nyilvánosságra hozott dokumentumokat szerkesztett
formában teszi közzé. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és al-
polgármesterek kommentárt, magyarázatot és jegyzetet a mûsorszolgáltató mûsoraihoz nem fûzhetnek.

3.8. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és alpolgármesterek
bármely megnyilvánulása esetén a mûsorszolgáltató közli a megszólaló személy tisztségét és pártállását, illetve az általa
képviselt mozgalom megnevezését. Mellõzni ezt csak akkor lehet, ha a megszólaló személy politikai tevékenységétõl
teljes mértékben független minõségben szólal meg. A mûsorszolgáltató még ebben az esetben is ragaszkodhat a tisztség,
a pártállás, illetve a mozgalom megnevezéséhez.

3.9. A mûsorszolgáltató sem politikai párttól és mozgalomtól, sem központi vagy helyi államhatalmi vagy államigazgatási
szervtõl, sem azok tisztségviselõitõl közvetlen vagy közvetett olyan utasítást nem fogadhat el, amely a mûsorszolgáltatás vagy
a mûsorszámok tartalmára, idejére, mûsorkörnyezetére, idõtartamára, továbbá a szerkesztés egyéb elveire vonatkoznék.

4. A hírek, idõszerû politikai mûsorok sokoldalúságának és kiegyensúlyozottságának, a vitatott kérdések
ismertetésének, a vélemények, nézetek sokféleségének bemutatására vonatkozó elvek

4.1. Az Ormányság Televízió köteles gondoskodni arról, hogy a közvéleményt foglalkoztató, a közérdeklõdésre szá-
mot tartó vagy a vitatott kérdésekben minden lényeges, a helyi közélet szempontjából befolyásoló vélemény megismer-
hetõ legyen.

4.2. A hírekben, illetve politikai mûsorokban a vélemények kinyilvánításának jogát csak a mûsor idõtartama korlátoz-
hatja, de az is csak az arányosság szempontjai alapján.

4.3. A mûsorszolgáltató köteles arra, hogy a nézõ véleményének kialakításához szükséges minden lényeges informá-
ciót és véleményt megjelenítsen.

4.4. A mûsorszolgáltató törekszik arra, hogy a hírekben, illetve a politikai mûsorokban a helyi közéletet meghatározó
társadalmi csoportok véleménye helyet kapjon.

4.5. A mûsor közzétételének nem akadálya, ha valamely álláspont képviseletére objektív vagy szubjektív okból nincs
lehetõség. Ebben az esetben az akadály okáról a mûsorszolgáltató a nézõt tájékoztatni köteles.

4.6. A hír-, illetve a politikai mûsorban megjelenõ információk forrását a mûsorszolgáltató ellenõrzi, és ahol szüksé-
ges, megjelöli. Ha több információ ellentétes tartalommal áll rendelkezésre, azok közül legalább két, egymástól függet-
len hírforrásból származó információt kell közzétenni az ellentmondásra történõ egyértelmû figyelemfelhívás mellett.

4.7. A különbözõ vélemények megszólaltatásakor az Ormányság Televízió a véleménynyilvánításhoz fûzõdõ alkot-
mányos jog elvei szerint lehetõséget ad arra, hogy a megszólaló álláspontját ismertesse. Ez azonban nem járhat a szemé-
lyiséghez fûzõdõ jogok sérelmével, megfogalmazásában pedig nem lehet durva, illetve alkalmas arra, hogy más becsüle-
tét vagy jó hírnevét sértse. Ha ez – különösen élõ mûsorban – mégis elõfordulna, a mûsorszerkesztõnek haladéktalanul
közölnie kell, hogy ez a megszólaló, nem pedig a mûsorszolgáltató álláspontja.

4.8. Hír- és politikai mûsorokban a mûsorvezetõ saját pártpolitikai kötõdését nem jelenítheti meg, saját véleményét az
elhangzott álláspontok mellett vagy ellen nem ismertetheti.

4.9. Bármely állásfoglalás vagy vélemény a szerkesztés során nem változhat meg úgy, hogy ellentmondásban álljon a
megkérdezett álláspontjával.

4.10. Ha a hír- vagy politikai mûsorban tartalmi vagy tárgyi tévedés hangzott el, azt a lehetõ leghamarabb ki kell javí-
tani a nézõ figyelmének erre történõ egyértelmû felhívása mellett.

4.11. Politikai mûsorban a mûsorvezetõnek törekedni kell arra, hogy a résztvevõk egymás emberi méltóságának tisz-
teletben tartásával fejtsék ki véleményüket.

4.12. Helyreigazítást, illetve kifogást lehet közzétenni az érintett kérelmére, illetve kötelezõ a közzététel akkor, ha ezt
jogerõs bírói ítélet vagy a Panaszbizottság határozata elõírja.

5. Az anyanyelvi kultúra ápolásának követelményei

5.1. A szabályzat elõírásainak alkalmazása során az Ormányság Televízió köteles a magyar nyelv helyes és pontos
használatára, kerülve az anyanyelvet rontó fordulatok, a magyarul is kifejezhetõ idegen szavak indokolatlan és gyakori
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használatát. Idegen nevek és szavak használatakor a mûsorszolgáltató az adott nyelv fonetikai és kiejtési szabályait ve-
szik figyelembe, kivéve, ha a használt név vagy kifejezés magyaros kiejtéssel került a köztudatba.

5.2. A mûsorvezetõknek figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a megszólalókat – személyük sérelme nélkül – a magyar
nyelv helyes használatára késztessék.

5.3. A mûsorszolgáltató köteles kerülni a durva, a trágár, illetve a szeméremsértõ kifejezések alkalmazását. Ezek hasz-
nálatára csak akkor kerülhet sor, ha a mûsor témája vagy mondanivalója indokolja, és a helyette alkalmazott hangjelzés
e témával vagy mondanivalóval nem harmonikus hatást eredményezne.

5.4. A mûsorszolgáltató a fõszerkesztõ útján anyanyelvvédõ bizottságot hoz létre, a vételkörzetben társadalmi elis-
mertségre szert tett három személy felkérésével, akik félévente értékelik a mûsorszolgáltató anyanyelvhasználatát. Az
értékelést a szerkesztõségi értekezleten ismertetni kell. A bizottság tagjai feladatuk ellátásáért a mûsorszolgáltató részé-
rõl díjazásban nem részesíthetõek, véleményük függetlenségének biztosítása érdekében.

6. A nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája, életük bemutatásának követelményei

6.1. Az Ormányság Televízió – az erre szolgáló speciális mûsoron kívül is – e szabályzat elõírásainak megfelelõen
sokoldalúan és tárgyilagosan mutatja be a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját és hagyományait. Ennek so-
rán a mûsorszolgáltató nem adhat helyt a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó, a közgondolkodásban kialakult
negatív sztereotípiáknak.

6.2. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személyeket a társadalmi élet különbözõ megnyilvánulásaiban kell be-
mutatni, és tartózkodni kell attól, hogy a megjelenítés egyoldalú legyen, illetve hogy csak a kisebbség hagyományosan
elfogadott szerepeiben történjék.

6.3. A nemzeti és etnikai kisebbségek bemutatásakor figyelmet kell fordítani arra, hogy hagyományaik, kultúrájuk és
mûvészetük bemutatása megfelelõ súllyal kifejezésre jusson.

6.4. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személyeknek akkor is joguk van saját nyelvükön megszólalni, ha
a magyar nyelvet egyébként értik és beszélik. Ebben az esetben a mûsorszolgáltató kötelezettsége a tolmácsolás bizto-
sítása.

7. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokféleség tárgyilagos bemutatása

7.1. Az Ormányság Televízió kulturális mûsoraiban törekszik arra, hogy bemutassa a nemzeti és egyetemes mûvészet
értékeit, valamennyi nézõi réteg érdeklõdésének figyelembevételével.

7.2. A mûsorszolgáltató mûsoraiban népszerûsíti a mûvészeti alkotásokat és elõsegíti azok befogadását. A mûsorszol-
gáltató a kulturális értékek terjesztését úgy végzi, hogy megkülönböztetést vagy kizárólagosságot nem alkalmazva, a né-
zõt a kulturális érték fontosságának elismeréséhez segítse hozzá.

7.3. A mûsorszolgáltató lehetõségeihez mérten beszámol a tudomány eredményeirõl. Tudományos kérdésekben biz-
tosítani kell az eltérõ vélemények megjelenítését. Új tudományos eredmények ismertetése a nézõben nem kelthet meg-
alapozatlan várakozást.

7.4. Általánosan még el nem fogadott tudományos eredmények közlésekor az ellentétes vélemények ismertetése nem
kerülhetõ el. Az eredmény bizonytalanságára a nézõ figyelmét kifejezetten és egyértelmûen fel kell hívni.

7.5. A tudományos eredmények ismertetésekor a közérthetõségre törekedni kell. Szükség esetén bármely tudományos
kérdésben igénybe kell venni szakértõ személyek vagy szervezetek segítségét.

7.6. Tudományos mûsor nem szolgáltatható a nézõ egészségi állapotának közvetlen befolyásolása céljából, illetve e
célra módszerek és eszközök nem ajánlhatók.

7.7. A mûsorszolgáltató felelõs azért, hogy világnézeti, illetve vallási meggyõzõdését sértõ nézetek a mûsorban ne
hangozhassanak el.

7.8. Az Ormányság Televízió köteles a világnézeti és vallási kérdésekben elfogultságtól mentesen ábrázolni a világné-
zetekre és vallásokra vonatkozó nézeteket. A mûsorszolgáltató mûsorában világnézeti vagy vallási propaganda nem
folytatható.

7.9. A mûsorszolgáltató kiegyensúlyozott lehetõséget biztosít a Magyar Köztársaságban bejegyzett egyházak hitéleti
tevékenységének bemutatására. E tevékenység során az érintett egyház részére a mûsorszolgáltató konzultációs lehetõ-
séget, illetve részvételt tesz lehetõvé.

7.10. A világnézeti, illetve vallási mûsorpolitikai nézetek népszerûsítésére nem szolgálhat, és nem irányulhat más vi-
lágnézet vagy vallás ellen.
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7.11. A szertartások tartalmáért a mûsorszolgáltató nem tartozik felelõsséggel. A szertartások és más egyházi esemé-
nyek közvetítése mûsorkörnyezetének kialakításakor figyelembe kell venni a vallásos ember érzelmeit és a hitélet méltó-
ságát.

7.12. Vallási vagy világnézeti tartalmú mûvészeti alkotás közzététele esetén – különösen, ha vitatott tartalmú alkotás-
ról van szó – a vallásos vagy világnézeti tartalomra a nézõ figyelmét fel kell hívni.

8. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátott mûsorszámok közzététele

8.1. A szabályzat alábbi meghatározásai szerint az Ormányság Televízió a következõ mûsorszámokat látja el megkü-
lönböztetõ jelzésekkel és szöveges felvezetéssel:

– reklámok,
– közérdekû közlemények és jótékonysági felhívás,
– politikai és választási hirdetések,
– kiskorúak számára nem ajánlott mûsorok,
– támogatott mûsorszámok,
– vallási és világnézeti mûsorok,
– kommentár és hírmagyarázat.
8.2. A reklámot a mûsortól elkülönítetten, azonosítható szignállal kell közzétenni akkor is, ha az beszélgetés formájá-

ban hangzik el. A szignál minden esetben külön konferálással pótolható.
8.3. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzététele esetén mindig meg kell nevezni a közzétevõ szerve-

zet, illetve a közlemény forrását. A jótékonysági felhívás reklámozásra nem használható.
8.4. A politikai és választási hirdetéseket a mûsortól elkülönítetten kell közzétenni, megjelölve a közzététel okát (or-

szággyûlési vagy önkormányzati képviselõk választása, népszavazás).
8.5. A közönség figyelmét külön fel kell hívni minden olyan mûsorszámra, amely a kiskorú fejlõdését hátrányosan be-

folyásolhatja. A törvényben e körbe utalt mûsorokon kívül a mûsorszolgáltató az ilyen mûsorszámok körét maga hatá-
rozhatja meg. Az ajánlott korhatár 12, 16 és 18 év. A korlátozásra a mûsorelõzetesekben, -ajánlókban és -újságokban is
utalni kell.

8.6. A támogatott mûsorszám támogatóját a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen egyértelmûen kell
megnevezni. A megnevezés nem járhat együtt a támogató reklámjával.

8.7. A vallási vagy világnézeti mûsorszámokat közvetlenül megelõzõen és azt követõen egyértelmûen tájékoztatni kell a
nézõt a mûsor jellegérõl. Szertartás vagy egyházi esemény közvetítésekor meg kell nevezni a tartalomért felelõs egyházat.

8.8. Politikai tájékoztató- és hírmûsorokban a hírekhez kommentárt, jegyzetet és magyarázatot e minõség megjelölé-
sével, a szerzõ megnevezésével és a hírektõl megkülönböztetetten kell közzétenni.

9. A kiskorúakra vonatkozó rendelkezések

9.1. Az Ormányság Televízió a kiskorúak szellemi és erkölcsi fejlõdésére súlyosan ártalmas mûsorszámokat nem köz-
vetít.

9.2. A mûsorszolgáltató mûsoraival igyekszik segíteni a kiskorúak szellemi, társadalmi és erkölcsi fejlõdését, a világ
megismerését és pozitív magatartásminták kialakulását.

9.3. A mûsorszolgáltató védi a kiskorúak személyiségi jogait és emberi méltóságát. Ezen belül a mûsorszolgáltató
nem él vissza a kiskorú tapasztalatlanságával és nem használja ki azt, a kiskorút nem hozza nevetséges helyzetbe, és nem
teszi ki sem fizikai, sem lelki megpróbáltatásnak. Gyermekkorú személy a mûsorban csak szülõje, törvényes képviselõje
vagy osztályfõnöke jóváhagyásával szólaltatható meg.

9.4. Kiskorúak számára készült mûsorokban durva, szeméremsértõ kifejezés, illetve káromkodás nem használható,
még hangjelzéssel történt helyettesítéssel sem.

9.5. Gyermekkorú személy szexuális helyzetben vagy arra utaló körülmények között nem szerepeltethetõ. A reklámok
közzététele során a mûsorszolgáltató az alábbi szabályok megtartására köteles:

A reklámok (közvetlenül) erõszakosan nem beszélhetik rá a kiskorúakat tapasztalatlanságuk és hiszékenységük ki-
használásával egy adott termék megvételére vagy szolgáltatás igénybevételére.

A reklámok (közvetlenül) erõszakosan nem biztathatják a kiskorúakat, hogy szüleiket vagy másokat rábeszéljenek ar-
ra, hogy egy adott terméket megvásároljanak vagy szolgáltatást igénybe vegyenek, illetve nem tartalmazhatnak számuk-
ra közvetlen vásárlási ajánlatot.
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A reklámok nem használhatják ki azt a különleges tiszteletet, amit a kiskorúak szüleikkel, tanáraikkal vagy egyéb sze-
mélyekkel kapcsolatban éreznek.

A reklámok hanghatásokkal vagy más módon és indokolatlanul nem mutathatnak kiskorúakat veszélyes helyzetekben.
A reklámok nem válthatják ki a kiskorúakban, fiatalokban azt az érzést, hogy a reklámozott áru nélkül társaiknál ala-

csonyabb rendûek. Az ár feltüntetése – például a „csak” szó használata – nem kelthet a kiskorúban elképzelést a termék
tényleges értékét illetõen. A reklám nem utalhat arra, hogy a termék megvásárlása, a szolgáltatás igénybevétele minden
család költségvetésébe belefér.

10. Reklámtevékenység, támogatás

10.1. A reklám nem élhet vissza a fogyasztó bizalmával, nem használhatja ki tapasztalatlanságát vagy tudatlanságát.
10.2. A reklám nem kelthet félelmet, nem dicsérheti fel az erõszakos magatartást, az emberi és természeti környezet

károsítását, az állatok kínzását.
10.3. A reklám nem igazolhat hátrányos faji, vallási vagy nembeli megkülönböztetést, ábrázolásmódja nem sértheti az

emberi méltóságot.
10.4. A reklám nem irányulhat nem kellõ mennyiségben rendelkezésre álló árura, szolgáltatásra.
10.5. A reklám nem lehet túlzó, nem vezetheti félre, illetve tévesztheti meg a fogyasztót sem közvetve, sem közvetle-

nül, különös tekintettel:
– termék, szolgáltatás legfontosabb tulajdonságaira,
– áru értékére és a ténylegesen fizetendõ teljes árra,
– a fizetés egyéb feltételeire,
– a szállításra, a cserére, a visszavételre, a javításra és a karbantartásra,
– a garanciális feltételekre,
– a szerzõi jogokra és ipari tulajdonjogokra,
– a hivatalos minõsítésre,
– a jótékonysági célra fordítandó hányadra.
10.6. A reklám nem élhet vissza a mûszaki és tudományos kutatási eredményekkel. A reklám nem tüntethet fel tudo-

mányosan megalapozottnak olyan állításokat, melyek nem azok. A reklámban szereplõ személyek nem kelthetnek olyan
képzetet, hogy a terméket orvos ajánlja.

10.7. Az összehasonlításoknak bizonyítható tényen kell alapulni, melyek független forrásból származnak.
10.8. A reklám nem ronthatja más termékek, cég vagy személy hitelét.
10.9. A reklám nem mutathat be olyan személyt vagy tulajdonát, aki erre elõzetesen nem adott engedélyt.
10.10. A reklám nem használhatja jogtalanul más cég, vállalat vagy intézmény nevét, hanghatásokkal azok kezdõbe-

tûit vagy emblémáját.
10.11. A reklám nem másolhatja le más reklámok általános megjelenését vagy részleteit olyan módon, hogy félreve-

zetõ legyen.
10.12. A reklám csak magyar nyelvû lehet. Ez alól csak a szlogen, illetve a reklámdal képez kivételt, azonban a szlo-

gent magyar nyelven is közölni kell.
10.13. A reklám nem tartalmazhat pornografikus szöveget, illetve nem szólhat öncélúan a szexualitásról. A reklám

nem használhat durva vagy a közízlést sértõ szavakat és kifejezéseket.
10.14. Nemzeti ünnepek eseményeirõl, illetve egyházi szertartásokról készített mûsorszámokat megelõzõen vagy azt

követõen reklám nem közölhetõ. Jelen szabályzat céljai megvalósulása érdekében az Ormányság Televízió fõszerkesz-
tõje meghatározhat egyéb olyan mûsorszámokat és mûsoridõket is, amelyekben reklám nem tehetõ közzé.

10.15. A reklámszerzõdéseket vagy maga a mûsorszolgáltató, vagy az ezzel megbízott reklámügynökség köti meg. Ha
közzététel után jut a mûsorszolgáltató tudomására, hogy a reklámot nem lehetett volna közvetíteni, köteles haladéktala-
nul a reklám közvetítését megszüntetni.

10.16. A mûsor támogatója nem befolyásolhatja a mûsorszám tartalmát, illetve elhelyezését.
10.17. A támogatót a mûsorszám elõtt és az után egyértelmûen meg kell nevezni. A megnevezés reklámozásra nem

használható fel.
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11. A közérdekû közlemények közzététele

11.1. A közérdekû közlemények forrását és hitelességét a mûsorszolgáltató ellenõrizni köteles.
11.2. Állami vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó szervezet által közölni kívánt közérdekû közleményt a mûsor-

szolgáltató ingyenesen teszi közzé. Méltánylást érdemlõ ok esetén a természetes személy által közzétenni kívánt közér-
dekû közlemény is ingyenes.

11.3. A közérdekû cél támogatására irányuló közérdekû közleményt a mûsorszolgáltató térítés ellenében teszi közzé.
Térítésmentes közérdekû közlemény csak illetékes személytõl és írásban fogadható el.

11.4. A közérdekû közlemény közzététele vagy bemondó által történt felolvasással, vagy a technikai elõírások figye-
lembevételével készített hanganyag lejátszásával történhet.

11.5. A közérdekû közleményt haladéktalanul, az átvételétõl számított elsõ mûsorszámot megelõzõen közzé kell ten-
ni, ha a közzététel elmaradása az élet- és vagyonbiztonságot, társadalmi csoportok vagy személyek méltányolható gazda-
sági érdekeit veszélyeztetné vagy károkozással járna.

12. A mûsorkészítõk önállósága, függetlensége és felelõssége

12.1. Az Ormányság Televízió munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló mûsorkészítõk tevékenységüket az arra
vonatkozó jogszabályok és e szabályzat keretein belül függetlenül végzik. A mûsorkészítõ a mûsorszolgáltató erre illeté-
kes vezetõin kívül nem utasítható. A mûsorkészítõnek joga van arra, hogy a jogszabályt sértõ vagy e szabályzattal ellen-
tétes utasítás végrehajtását megtagadja. Az utasítás megtagadásának okáról és körülményeirõl a mûsorszolgáltató illeté-
kes vezetõje és a mûsorkészítõ által aláírt jegyzõkönyvet kell haladéktalanul felvenni.

12.2. A felelõs szerkesztõ és a fõszerkesztõ mûsorértékelése nem minõsül a mûsorkészítõi függetlenség megsértésé-
nek. Abban az esetben, ha a mûsorértékelés a mûsorkészítõ számára sérelmes, joga van azt írásban rögzíteni.

12.3. A mûsorkészítõ nem kötelezhetõ meggyõzõdésével vagy lelkiismeretével ellentétes tartalmú mûsorszám készí-
tésére vagy az abban való közremûködésre. Ebben az esetben a mûsorkészítõnek joga van nevét a mûsorszámról levétet-
ni, ez azonban nem akadályozza meg a mûsor közzétételét. A mûsorkészítõt megilleti a jogszabályok szerint a szellemi
alkotáshoz fûzõdõ jog védelme. Ennek szabályait a mûsorkészítõ foglalkoztatására irányuló szerzõdésben rögzíteni kell.

12.4. A mûsorkészítõt alkotmányos jogainak gyakorlásában a mûsorszolgáltató nem akadályozhatja meg. A mûsorké-
szítõt tevékenysége során megilleti a sajtóról szóló 1986. évi II. törvényben foglalt védelem.

12.5. A mûsorkészítõ tevékenysége során nem sértheti az állampolgárok tájékozódásához fûzõdõ jogát, nem veszé-
lyeztetheti a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeit és az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát.

12.6. A mûsorkészítõ fontos információkat nem hallgathat el vitás esetben, különösen akkor, ha az információ szemé-
lyiségi jogokat sértene, erkölcsi vagy anyagi kárt okozna; a mûsorkészítõ köteles konzultálni az illetékes vezetõvel.

12.7. A mûsorkészítõ nem felelõs azokért a változtatásokért, amelyeket tudta nélkül vagy tiltakozása ellenére hajtot-
tak végre mûsorán.

12.8. A mûsorkészítõ saját véleményét, meggyõzõdését vagy elõítéleteit a mûsorban nem fejtheti ki, és nem kelthet
olyan benyomást, hogy az elhangzott álláspont a mûsorszolgáltató véleménye.

12.9. A mûsorkészítõnek a mûsorban való személyes közremûködése során kerülnie kell az indulatos megnyilvánulá-
sokat, illetve azt, hogy más indulatos megnyilvánulásokat elfogadjon. A mûsorkészítõnek tiszteletben kell tartania a mû-
sorban részt vevõk álláspontját, illetve személyes megjelenését. A mûsorvezetõ nem tehet megjegyzést a mûsorban részt
vevõk társadalmi helyzetére, testi adottságaira, nevére, családi állapotára és nem használhat olyan kifejezéseket vagy te-
remthet olyan helyzetet, amelyben a résztvevõk nevetségessé válnának vagy egyébként megalázó helyzetbe kerülnének.

12.10. A mûsorkészítõ közvetlenül részt vehet a mûsorkészítés elveinek alakításában, ehhez észrevételeket fûzhet. Ál-
láspontjuk kifejtésében a mûsorkészítõk egyenlõ jogokat élveznek.

13. Összeférhetetlenségi és magatartási szabályok

13.1. Az Ormányság Televízió munkatársa minden, a mûsorszolgáltatóval bármely foglalkoztatási – így különösen:
munka-, a Polgári Törvénykönyv alapján kialakított megbízási, vállalkozási – jogviszonyban álló, a mûsorfolyam elké-
szítésében alkotói felelõsséggel közremûködõ személy.

13.2. A munkatársak sem magánéletükben, sem munkahelyükön kívüli társadalmi életükben nem veszélyeztethetik a
mûsorszolgáltató jó hírnevét.
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13.3. A 13.1. pont szerinti munkatárs nem lehet politikai párt vagy mozgalom vezetõ tisztségviselõje. A hírekben és a
politikai mûsorokban szereplõ 13.1. pont szerinti munkatárs politikai párt vagy mozgalom nevében közszereplést nem
vállalhat.

13.4. A munkatársak írott politikai sajtótermék szerkesztõi nem lehetnek. Abban az esetben, ha e tevékenység nem ve-
szélyezteti a mûsorszolgáltató pártatlanságra vonatkozó kötelezettségét, a mûsorszolgáltató vezetõje a tevékenységre
írásban engedélyt adhat, amelyben szabályozni kell a tevékenységre vonatkozó részletes feltételeket.

13.5. Az Ormányság Televízió telephelyein semmilyen párttal vagy politikai mozgalommal kapcsolatos tevékenység
nem folytatható, és ilyen célra helyiség nem adható bérbe.

13.6. Ha a munkatárs egyesület vagy nem politikai célra létrejött társadalmi szervezet vezetõségi tagja, illetve alapít-
vány kuratóriumi tagja, gazdálkodószervezet tulajdonosa vagy felügyelõbizottságának tagja, ezen szervezetekre vonat-
kozó mûsort nem készíthet.

13.7. Amennyiben a mûsorkészítõ országgyûlési vagy önkormányzati képviselõ-jelöltséget vállal, ennek bejelentésé-
tõl a választás napjáig (két forduló esetén a számára döntést hozó napig) a mûsorkészítésben nem vehet részt. Ha a mû-
sorkészítõt országgyûlési vagy önkormányzati képviselõvé megválasztják, mandátuma érvényessége idején politikai,
közéleti vonatkozású mûsor készítésében nem vehet részt.

13.8. A mûsorkészítõ más mûsorszolgáltatónál tevékenységet csak a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos engedélyé-
vel végezhet.

13.9. A pénzügyi élet eseményeivel foglalkozó mûsorokban a mûsorkészítõ bennfentes információkat nem közölhet.
A mûsorkészítõ csak a mûsorszolgáltató vezetõjének elõzetes engedélyével nyilatkozhat olyan pénzügyi mûveletrõl, il-
letve értékpapírról, amelyben részt vett, illetve amely a birtokában van.

13.10. A munkatársak ajándékot a szokásos ajándéktárgyakon kívül nem fogadhatnak el, és támogatott mûsorszám
bevételébõl, továbbá mûsorszámhoz kapcsolódó reklámbevételbõl közvetlen nem részesülhetnek. Támogatott mûsor-
szám mûsorkészítõje nem lehet a támogató gazdálkodószervezet tulajdonosa, felelõs tisztségviselõje, felügyelõbizottsá-
gának tagja és nem állhat a támogatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban. Ezeket a rendelkezéseket alkalmazni
kell a felsorolt személyek közeli hozzátartozóira is.

13.11. A munkatársak magatartásukkal, viselkedésükkel és külsõ megjelenésükkel nem sérthetik a mûsorszolgáltató
jó hírnevét.

13.12. A munkatárs nem hozhat nyilvánosságra olyan adatot, amely a mûsorszolgáltató üzleti titokkörébe tartozik. Az
üzleti titok körét a munkatárs munkavégzésre irányuló szerzõdésében rögzíteni kell.

13.13. A mûsorkészítõnek mindig figyelembe kell azt vennie, hogy a mûsorban megjelenõ személyek számára a nyil-
vánosság nem természetes közeg, ezért törekednie kell arra, hogy a szereplõ személy ilyen irányú feszültségét levezesse.
A mûsorban szereplõ személy tapasztalatlanságával a mûsorkészítõ nem élhet vissza, különösen kiskorúak és társadalmi
szerepkörükben kiszolgáltatott személyek esetében.

13.14. A mûsorkészítõ magatartásában nem tehet különbséget a résztvevõk társadalmi helyzete között. Ezen belül tö-
rekednie kell arra, hogy egyforma megszólításokat alkalmazzon a szereplõk irányában, azok társadalmi helyzetétõl füg-
getlenül. A megszólításokban a köznyelvben szereplõ udvarias formákat kell használni, ideértve a szereplõ hivatali rang-
jával vagy foglalkozásával történõ megszólítást. („X úr”, „X-né asszony”, „kisasszony”, „államtitkár úr”, „polgármester
úr”, „tanár úr” stb.) A tegezõdést lehetõség szerint kerülni kell. A mûsorkészítõ nem használhat bizalmas megszólításo-
kat, illetve olyan megszólításokat, amelyek a szereplõ személy alárendelt társadalmi helyzetére utalnak. Kiskorú sze-
mélyt csak 14 éves kora alatt lehet tegezni és keresztnevén szólítani.

13.15. Az ifjúság számára készült mûsorokban, ha a mûsorkészítõk és szereplõk egy korosztályba tartoznak, a tegezõ-
dés és az ifjúságra jellemzõ bizalmas hangnem használata megengedett.

13.16. A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében kerülje a szélsõségeket és ne utaljon saját anyagi helyzetére. A mûsorké-
szítõ öltözködésében lehetõség szerint alkalmazkodjék ahhoz a társadalmi közeghez, amelynek bemutatására a mûsor
irányul. A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében is kerülje fensõbbségének kifejezõdését.

13.17. A mûsorkészítõ ne hangsúlyozza a mûsor tárgyát meghatározó társadalmi közegben való bennfentességét, és
kerülje az ezekre vonatkozó, a nézõ által nem érthetõ kifejezések és fordulatok használatát.

14. A mûsorkészítés szakmai szabályai

14.1. Az Ormányság Televízió közmûsor-szolgáltató feladata az, hogy hitelesen, pontosan, tárgyilagosan, idõszerûen
és kiegyensúlyozottan tájékoztasson az országban és a világban történt eseményekrõl, közvetítse a nemzeti és egyetemes
kultúra és tudomány értékeit és eredményeit, biztosítson esélyegyenlõséget a társadalom tagjainak megnyilvánulására,
szolgálja a társadalom rétegeinek speciális igényeit és érdeklõdését.
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14.2. Ennek érdekében a mûsorszolgáltató színvonalas elõkészítõ munkával és felkészülten közelít a mûsorszolgálta-
tásban elõadódó témákhoz, mellõzi az elõítéleteket, a közhelyeket és sztereotípiákat.

14.3. Az Ormányság Televízió az általa elkövetett tévedést azonnal ismerje el, és juttassa a nézõ tudomására. A mû-
sorszolgáltató a tudatos megtévesztés eszközeivel soha és semmilyen körülmények között nem élhet, és az ebbõl adódó
kárt viselnie kell.

14.4. A mûsorszolgáltatónak tartózkodnia kell ellenõrizetlen tények, számok és adatok közlésétõl. Olyan közlés ese-
tén, amely az emberi életre vonatkozik – így balesetek, tûzesetek, bûnügyek, terrorcselekmények stb. esetében – az áldo-
zatok megnevezése csak abban az esetben lehetséges, ha ez hivatalos megerõsítést nyert és az áldozat hozzátartozói a
közzétételhez hozzájárultak. Közismert személyek esetében e rendelkezés alól kivételt lehet tenni.

14.5. Az erre hatáskörrel rendelkezõ állami szerv által elrendelt hírzárlatot a mûsorszolgáltatónak tiszteletben kell tar-
tania, de a hírzárlat kimondását közölheti. Ha bármely más tájékoztató eszköz útján a hírzárlat megsérül, az ennek ered-
ményeképpen nyilvánosságra került hírt a forrás megjelölésével közölni lehet.

14.6. Az Ormányság Televíziónak tiszteletben kell tartania az ártatlanság vélelméhez fûzõdõ alkotmányos jogot. En-
nek értelmében a mûsorszolgáltató senkit nem nyilváníthat bûncselekmény elkövetésében vétkes személlyé mindaddig,
amíg annak bûnösségét jogerõs bírói ítélet meg nem állapította. A mûsorszolgáltató legyen figyelemmel arra, hogy a
bûncselekmény lehetséges elkövetõjét a nyomozati szakaszban „gyanúsítottként”, bírósági szakaszban „vádlottként”
nevezze meg. A mûsorszolgáltató köteles tiszteletben tartani a sértett személyiségi jogait. Szexuális bûncselekmények
sértettjeinek nevét csak kifejezett írásos jóváhagyásuk esetén szabad közzétenni. Fiatalkorú sértett nevének közzététele
még akkor is tilos, ha ehhez szülõje vagy törvényes képviselõje hozzájárulna.

14.7. Bûncselekménnyel gyanúsított személyek megszólaltatása esetén a mûsorszolgáltatónak ügyelni kell arra, hogy
a bûnelkövetés ne tûnhessék fel pozitív színben. A bûncselekmények helyszínén készült hangfelvételek közzétételét
megelõzõen – amennyiben azok alkalmasak a nézõ fizikai vagy érzelmi megrendülésének kiváltására –, a következ-
ményre a nézõk figyelmét fel kell hívni.

14.8. A nemzeti, etnikai és egyéb kisebbségek, vallási felekezetek, népek és nemzetek, mozgáskorlátozottak, fogyaté-
kosok, bármely korosztályhoz tartozó emberek megnevezésekor nem, hangozhat el olyan kifejezés, amely az érintettekre
nézve sértõ.

14.9. A mûsorszolgáltató – a kritikai tevékenység kivételével – nem nyilváníthat véleményt más mûsorszolgáltatóról.
A mûsorszolgáltató belsõ életérõi információt csak akkor lehet közzétenni, ha az érinti a közéletet és számot tarthat a né-
zõ érdeklõdésére. A mûsorszolgáltató nevében nyilatkozó személyek körét a mûsorszolgáltató vezetõje írásban határoz-
za meg.

14.10. A szereplõket tájékoztatni kell arról, hogy a mûsornak mi a célja és ki lesz a többi szereplõ. Egyenes adásban a
szereplõkkel ismertetni kell az egyenes adás sajátosságait és a szükséges viselkedési szabályokat. A felvétel a szereplõ
hozzájárulása nélkül nem használható fel, azonban a szereplõ nem ellenõrizheti a részvételével készült mûsorszámban
más szereplõk által mondottakat. A felelõs tisztséget betöltött személyt a mûsorkészítõ törvényben foglalt tájékoztatási
kötelezettségére figyelmeztetheti.

14.11. Rejtett kamerát és mikrofont kivételes esetben szabad használni a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos engedé-
lye mellett.

14.12. Névtelen, kép-, illetve hangtorzítást alkalmazó közlést vagy felvételt csak akkor szabad közzétenni, ha azt kü-
lönösen súlyos társadalmi vagy személyes érdek indokolja.

14.13. Ha a nézõ a mûsorban közvetlenül közölheti nézeteit, a telefonálók között válogatni nem szabad. Ebben az eset-
ben a mûsorvezetõnek kell ismertetnie a hívásokban nem megnyilvánult álláspontokat.

14.14. A mûsorok szerkesztési folyamata a szereplõk mondanivalóját nem módosíthatja. Utólag felvett kérdést nem
szabad a mûsorban olyan látszattal közölni, mintha az a helyszínen hangzott volna el.

14.15. Titokvédelem körébe, illetve a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényben foglalt adatok tárgyába esõ
kérdésre a szereplõ személy a válaszadást megtagadhatja.

14.16. A szereplõ személyek magánéletére vonatkozó kérdés csak akkor tehetõ fel, ha a kérdés feltevésébe a személy
elõzetesen beleegyezett. Még ebben az esetben is ügyelni kell arra, hogy a kérdés a jó ízlést, illetve a személy jó hírnevét,
becsületét ne sértse.

14.17. Közvélemény-kutatási eredményeket és statisztikákat mûsorban felhasználni csak pontosan, a forrás megjelö-
lésével és az adatok manipulálása nélkül szabad.

14.18. Archív anyag felhasználásakor egyértelmûen meg kell jelölni annak idõtartamát, és tekintetbe kell azt venni,
hogy az archív anyagban szereplõ személyek álláspontjának megváltozása folytán jogaik és jogos érdekeik ne sérül-
jenek.
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15. A vételkörzet ellátásának irányelvei

15.1. A mûsorszolgáltató a reá vonatkozó távközlési hatósági engedélyek alapján – a lehetõségeihez mért legmaga-
sabb mûszaki színvonalon – szolgáltat mûsort a vételkörzetben élõ lakosság számára.

15.2. Mûszaki hiba esetén azonnal tájékoztatni kell a nézõket a hibáról, annak okairól és várható idõtartamáról. A né-
zõtõl minden esetben elnézést kell kérni. A mûsorszolgáltató mûsorait a jogszabályokban és a szabványokban elõírt
audio-technikai színvonalon kell sugározni.

15.3. A mûsorszolgáltató együttmûködik a helyi önkormányzattal, a mûsorszolgáltatás tartalmának arányossága és
sokszínûsége érdekében, továbbá jogszabályban elõírt kötelezettségének sérelme nélkül segítséget nyújt a helyi nyilvá-
nosság fórumainak megteremtéséhez.

15.4. A mûsorszolgáltató a nézõvel rendszeres kapcsolatot tart. A kapcsolattartás közvetlen formáin kívül a mûsor-
szolgáltató rendszeresen nyilvánosságra hozza mûsorszerkezetét és a mûsorok tartalmát, továbbá mûsorismeretekkel és
mûsorajánlatokkal segíti a nézõk választását.

15.5. A mûsorváltoztatás jogát a mûsorszolgáltató fenntartja.
15.6. A mûsorral kapcsolatos nézõi panaszt közlõ levelekre a mûsorszolgáltatónak válaszolni kell, és törekednie kell

arra, hogy hivatalos eljárásra az ügyben ne kerüljön sor.
15.7. Az Ormányság Televízió részletes mûsorstruktúrája ezen szabályzat mellékleteként annak elválaszthatatlan ré-

szét képezi.

16. Hatályba léptetõ rendelkezések

Az Ormányság Televízió jelen mûsorszolgáltatási szabályzata 2008. március 27-tõl hatályos.

Sellye, 2008. március 13.

Füzes Zoltán s. k.,
üzletvezetõ, a Füzes Stúdió 3 Bt.

képviseletében

(165/2008.)

* * *
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V.

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 78. §-ának (1) be-
kezdése, illetve az Európai Bizottságnak az EK Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû (de minimis) támogatá-
sokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelete (2006. december 15.) 2. cikke alapján 2007. november 14-én
pályázati felhívást bocsátott ki nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatók és közmûsor-szolgáltatók 2008. évi fenntartási
és üzemeltetési költségeinek támogatására.

Az ORTT 2008. április 22-én hozott döntésével a pályázati eljárást

valamennyi közmûsor-szolgáltató mûsorszolgáltató tekintetében

forráshiány miatt lezárja.

A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatók vonatkozásában a pályázati eljárás a felhívásban rögzítettek szerint zajlik.
Az eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázati kérelmekrõl az Alap a honlapján (http://alap.ortt.hu) nyújt tá-

jékoztatást.

(160/2008.)
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A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közleményei

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
57/2008. (V. 5.) MVH

közleménye
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Kertészeti gépek, technológiai berendezések

beszerzéséhez nyújtandó támogatások igénylésérõl szóló 31/2008. (III. 31.) MVH Közlemény módosításáról

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez
nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet módosításáról szóló
58/2008. (IV. 29.) FVM rendelet alapján:

A „III. A támogatási kérelem benyújtása” fejezet 5. bekezdése a következõképp módosul:

A támogatási kérelmet 2008. évben legkorábban 2008. április 1-jén, legkésõbb 2008. május 30-án lehet elektroniku-
san feltölteni és postára adni. A benyújtás napja a borítékon szereplõ postai bélyegzõ dátuma. Javasoljuk, hogy a külde-
ményt tértivevénnyel adja fel.

Felhívjuk a figyelmet, hogy e rendelet keretében egy ügyfél támogatási kérelem benyújtási idõszakonként továbbra is

csak egy támogatási kérelmet nyújthat be és a támogatási kérelem módosítására is kizárólag a 2008. április 1. és május

30. közötti benyújtási idõszakon belül van lehetõség.

A 31/2008. (III. 31.) MVH Közlemény 12. számú melléklete – A támogatási rendelet 2. és 3. számú melléklete – a
jelenlegi közlemény melléklete szerint módosul:

A 31/2008. (III. 31.) sz. MVH Közlemény további részei változatlanok maradnak.

A közlemény hatálya:

E közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2008. május 5.
Margittai Miklós s. k.,

elnök

A 31/2008. (III. 31.) MVH Közlemény módosított 12. melléklete
(12. melléklet: A támogatási rendelet 2. és 3. számú melléklete)

A támogatási rendelet 2. számú melléklete

A rendelet alapján támogatható gépváltozatok

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

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

1212 Kukoricabetakarítók (csak a csemegekukorica-betakarítók)
1216 Paradicsombetakarítók
1217 Zöldborsó- és zöldbabbetakarítók
1218 Egyéb zöldségbetakarítók
1219 Egyéb szántóföldi növényeket betakarító gépek (csak dohánybetakarítók)
1291 Gyümölcsbetakarítók
1292 Szõlõbetakarítók
1914 Targoncák, tereptargoncák
1992 Dohánypermetezõk közül a 3. számú mellékletben felsorolt gépek
1999 Dohánykocsgátló közül a 3. számú mellékletben felsorolt gépek
2152 Dohánysorköz-mûvelõ kultivátorok közül a 3. számú mellékletben felsorolt gépek
2153 Ültetvénykultivátorok
2159 Dohánymûvelõ kultivátorok közül a 3. számú mellékletben felsorolt gépek
2179 Egyéb kombinált talajlazítók
2183 Talajmarók
2184 Ásógépek
2185 Bakhátkészítõk, ágyáskészítõk, burgonyatöltögetõk
2193 Gödörfúrók
2214 Zöldség- és aprómagvetõ gépek
2221 Burgonyaültetõ gépek
2222 Palántázógépek
2223 Csemeteültetõ gépek
2229 Egyéb ültetõgépek
2293 Fóliafektetõk, fóliaalagút-készítõk, fóliabegyûjtõk
2311 Permetezõ-, porozó- és folyékonymûtrágya-kijuttató gépek (csak az ültetvénypermetezõk)
2441 Burgonyakiszedõk
2442 Burgonyafelszedõk, kocsirakók
2443 Egymenetes burgonyabetakarítók
2449 Egyéb burgonyabetakarító gépek
2463 Zöldborsó- és szárazborsó-betakarító gépek, adapterek
2464 Zöldbab- és szárazbab-betakarító gépek, adapterek
2465 Hagymabetakarító gépek
2466 Gyökérzöldség-betakarító gépek
2467 Paradicsom- és egyéb zöldségbetakarító gépek
2469 Mák, tök és egyéb szántóföldi növények speciális betakarítógépei
2491 Gyümölcsbetakarító gépek, rázógépek, gyûjtõernyõk
2492 Szõlõbetakarító gépek
2511 Vontatott és rászerelt rakodógépek közül a 3. számú mellékletben felsorolt gépek
2512 Rakodógépek adapterei, munkaeszközei közül a 3. számú mellékletben felsorolt gépek
2531 Törzstisztítók
2532 Metszõk, szõlõcsonkázók, -levéltépõk, -kötözõk
2533 Mulcsozók, zúzók, sorkaszák
2539 Oszlopnyomók és egyéb szõlõ-, gyümölcsápolási gépek
2591 Permetlékeverõk, keverõfeltöltõk
2592 Komposztálók, zúzók
3115 Csepegtetõ öntözõberendezések
3123 Öntözõszivattyúk
3191 Szûrõk, víztisztítók
3192 Mûtrágya, növényvédõ szer stb. adagolók
3211 Szállítószalagok közül a 3. számú mellékletben felsorolt gépek
3215 Beépített fogadógaratok közül a 3. számú mellékletben felsorolt gépek
3216 Mobil fogadógaratok közül a 3. számú mellékletben felsorolt gépek
3217 Anyagmozgatók kiegészítõ egységei közül a 3. számú mellékletben felsorolt gépek
3221 Mechanikus üzemû raktári felszedõ- és rakodógépek közül a 3. számú mellékletben felsorolt gépek
3321 Burgonyatisztító, osztályozó és feldolgozó gépek
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3324 Szõlõfeldolgozás gépei
3329 Dohánymanipuláló gépek, gépsorok közül a 3. számú mellékletben felsorolt gépek
3329 Burgonyamanipuláló gépek, gépsorok közül a 3. számú mellékletben felsorolt gépek
3334 Dohányszárítók
3335 Fûszer- és gyógynövényszárítók
3913 Burgonya-, zöldség- és gyümölcstárolók speciális gépei, berendezései
3993 Ködképzõ gépek
3999 Növénytermelés egyéb stabil és kézi gépei közül a 3. számú mellékletben felsorolt gépek
5991 Mûszerek, laboratóriumi berendezések közül a gépek helyzetmeghatározására, irányítására szolgáló sorvezetõ,

párhuzamos kormányzási és automatakormányzási rendszerek és berendezések (GPS, DGPS, RTKGPS), valamint az
agrometeorológiai állomások”

A támogatási rendelet 3. számú melléklete

A támogatható kertészeti alkalmazású traktorok egyedi nyilvántartási szám szerint

Egyedi nyilvántartási szám Típus/Márka/Megnevezés

1111 Kertészeti célra használható kerekes traktorok

1111-0001-1111-0034 AGT

1111-0035-1111-0085 Antonio Carraro

1111-0086-1111-0088 Armatrac

1111-0089-1111-0091 Barbieri

1111-0092-1111-0180 BCS

1111-2694-1111-2762 BCS

1111-2861-1111-2883 BCS

1111-0212-1111-0223 CARRARO AGRIPLUS

1111-0231-1111-0235 Case IH

1111-0242-1111-0242 Case IH

1111-0263-1111-0265 Challenger

1111-0289-1111-0332 Claas

1111-0374-1111-0435 Deutz-Fahr

1111-0447-1111-0449 Deutz-Fahr

1111-2944-1111-2956 Deutz-Fahr

1111-0458-1111-0461 Efsane

1111-0466-1111-0476 Farmer

1111-0477-1111-0484 Fendt

1111-0549-1111-0559 Fendt

1111-2476-1111-2484 Fendt

1111-0573-1111-0575 Feng-Shou

1111-0576-1111-0653 Ferrari

1111-0654-1111-0666 FOTON EUROPARD

1111-0667-1111-0674 GianniFerrari

1111-0675-1111-0734 Goldoni

1111-3010-1111-3030 Goldoni

1111-0751-1111-0754 Jinma

1111-0755-1111-0837 John Deere

1111-2545-1111-2556 John Deere

1111-1067-1111-1089 KIOTI

1111-1090-1111-1126 Kubota
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Egyedi nyilvántartási szám Típus/Márka/Megnevezés

1111-1128-1111-1295 Lamborghini

1111-1326-1111-1327 Lamborghini

1111-1389-1111-1391 Lamborghini

1111-1416-1111-1466 Lamborghini

1111-2587-1111-2590 Lamborghini

1111-1472-1111-1578 Landini

1111-2982-1111-2987 Landini

1111-2491-1111-2496 Landini

1111-3006-1111-3009 Landini

1111-1579-1111-1587 LG Gold Star

1111-1588-1111-1589 Limb

1111-1591-1111-1604 Lindner

1111-1605-1111-1606 LTZ

1111-2591-1111-2592 LTZ

1111-1607-1111-1646 Massey Ferguson

1111-1653-1111-1654 Massey Ferguson

1111-2918-1111-2936 Massey Ferguson

1111-2509-1111-2509 Massey Ferguson

1111-1690-1111-1744 MCCORMICK

1111-1750-1111-1750 MCCORMICK

1111-1760-1111-1761 MCCORMICK

1111-1787-1111-1795 MT8 132

1111-1796-1111-1813 MTZ

1111-2909-1111-2912 MTZ

1111-2775-1111-2775 MTZ

1111-1826-1111-1830 New Holland

1111-1850-1111-1858 New Holland

1111-1863-1111-1866 New Holland

1111-1873-1111-1894 New Holland

1111-2776-1111-2787 New Holland

1111-2815-1111-2823 New Holland

1111-1912-1111-1952 Pasquali

1111-1954-1111-1957 Prima

1111-1958-1111-1972 Pronar

1111-1973-1111-1977 Pronar

1111-1981-1111-1987 Pronar

1111-2605-1111-2606 Pronar

1111-1992-1111-1995 Same

1111-2000-1111-2045 Same

1111-2076-1111-2078 Same

1111-2093-1111-2105 Same

1111-2607-1111-2630 Steyr

1111-2649-1111-2660 Steyr

1111-2153-1111-2155 Swaraj

1111-2798-1111-2814 Tym
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Egyedi nyilvántartási szám Típus/Márka/Megnevezés

1111-2169-1111-2169 TV 826 Ecotrac

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

1111-2190-1111-2199 URSUS

1111-2200-1111-2347 Valpadana

1111-2678-1111-2686 Valpadana

1111-2348-1111-2357 Valtra

1111-2379-1111-2382 Vega

1111-2383-1111-2384 VTZ

1111-2884-1111-2908 Yagmur

1111-2519-1111-2521 YTO

1111-2788-1111-2791 YTO

1111-2391-1111-2427 Zetor

1111-2824-1111-2856 Zetor

1111-2438-1111-2444 ZTS

1112 Kertészeti célra használható lánctalpas traktorok

1112-0021-1112-0045 Lamborghini

1112-0046-1112-0063 Landini

1112-0064-1112-0080 MCCORMICK

1112-0081-1112-0090 New Holland

1112-0091-1112-0096 OMP

1112-0098-1112-0106 Same

1112-0108-1112-0114 Valpadana

1113 Gumihevederes járószerkezetû traktorok

1113-0042-1113-0046 Same Rock C/N

1121 Eszközhordozó alvázak

1121-0017-1121-0032 Pellenc Multifunction

1123 Kertészetekben alkalmazható többcélú traktorok

1123-0018-1123-0026 Iseki

1123-0091-1123-0106 Iseki

3999 Növényvédelem egyéb stabil- és kézi gépei

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

1992 Permetezõk

1992-0106-1992-0108 De Cloet dohánypermetezõk

1992-0308-1992-0309 Agri JS 826 dohánypermetezõk

1999 Egyéb magajáró gépek

1999-0029-1999-0046 Pazzaglia földlabdakiszedõ gépek

1999-0090-1999-0091 De Cloet dohánykacsgátlók

2152 Sorközmûvelõ kultivátorok

2152-0056-2152-0057 De Cloet dohánysorköz-mûvelõ kultivátorok

2159 Egyéb kultivátorok

2159-0023-2159-0027 De Cloet dohánymûvelõ kultivátorok

2511 Vontatott és rászerelt rakodógépek

2511-0003-2511-0055 Traktoros raklapemelõ villa

2511-0227-2511-0142 Traktoros raklapemelõ villa
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Egyedi nyilvántartási szám Típus/Márka/Megnevezés

2511-0157-2511-0164 Traktoros raklapemelõ villa

2511-0244-2511-0272 Traktoros raklapemelõ villa

2511-0282-2511-0282 Traktoros raklapemelõ villa

2511-0288-2511-0288 Traktoros raklapemelõ villa

2511-0315-2511-0332 Traktoros raklapemelõ villa

2511-0397-2511-0397 Traktoros raklapemelõ villa

2511-0469-2511-0478 Traktoros raklapemelõ villa

2511-0597-2511-0641 Traktoros raklapemelõ villa

2511-0753-2511-0754 Traktoros raklapemelõ villa

2511-0770-2511-0771 Traktoros raklapemelõ villa

2511-0776-2511-0781 Traktoros raklapemelõ villa

2511-0786-2511-0796 Traktoros raklapemelõ villa

2511-0826-2511-0831 Traktoros raklapemelõ villa

2511-0861-2511-0864 Traktoros raklapemelõ villa

2511-0917-2511-0922 Traktoros raklapemelõ villa

2511-0926-2511-0930 Traktoros raklapemelõ villa

2511-1002-2511-1029 Traktoros raklapemelõ villa

2512 Rakodógépek adapterei, munkaeszközei

2512-2847-2512-2879 Traktoros raklapemelõ villa

3211 Szállítószalagok

3211-0016-3211-0024 Burgonyatárházi szállítóberendezések

3211-0025-3211-0100 Burgonyatárházi szállítóberendezések

3211-0172-3211-0184 Burgonyatárházi szállítóberendezések

3215 Beépített garatok

3215-0006-3215-0007 Burgonya-fogadógaratok

3215-0018-3215-0018 Burgonya-fogadógarat

3215-0037-3215-0038 Burgonya-fogadógarat

3216 Mobil fogadógaratok

3216-0001-3216-0002 Mobil garat burgonyához

3217 Anyagmozgatók kiegészítõ egységei

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

3221 Mechanikus üzemû raktári felszedõ- és rakodógépek

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

3329 Egyéb termények tisztítását, osztályozását, feldolgozását végzõ gépek

3329-0027-3329-0027 Burgonyamosó

3329-0035-3329-0035 Burgonyatörlõ

3329-0038-3329-0040 De Cloet dohánymanipuláló gépek

3329-0042-3329-0043 Dobos burgonyamosó

3329-0089-3329-0089 Komplex burgonyafeldolgozó vonal

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

3329-0132-3329-0133 Dohányvarró gép

3329-0047-3329-0047 Dohányvarró gép
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A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
58/2008. (V. 5.) MVH

közleménye
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítéséhez

nyújtandó támogatások igénylésérõl szóló 27/2008. (III. 28.) MVH Közlemény módosításáról

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítéséhez nyúj-
tott támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról szóló
60/2008. (IV. 30.) FVM rendelet alapján:

A „III. A támogatási kérelem benyújtása” fejezet 5. bekezdése a következõképp módosul:

A támogatási kérelmet 2008. évben március 28. és május 30. között lehet benyújtani.
Ennek megfelelõen a kérelmet a 2008. évben legkorábban 2008. március 28-án, legkésõbb 2008. május 30-án

adhatja postára. A benyújtás napja a borítékon szereplõ postai bélyegzõ dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt
tértivevénnyel adja fel.

Felhívjuk a figyelmet, hogy egy ügyfél támogatási kérelem benyújtási idõszakonként továbbra is csak egy támogatási

kérelmet nyújthat be. A támogatási kérelem benyújtása, több célterületre vonatkozóan is, egyetlen kérelemben történik,

ugyanazon létesítményre azonban csak egy célterület vonatkozásában nyújtható be támogatási kérelem.

A 27/2008. (III. 28.) sz. MVH Közlemény további részei változatlanok maradnak.

A közlemény hatálya:

E közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2008. május 5.

Margittai Miklós s. k.,
elnök
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A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
59/2008. (V. 6.) MVH

közleménye
az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezõgazdasági termelõknek

nyújtott elkülönített zöldség-gyümölcs támogatás 2008. évi igénybevételérõl

I. A támogatásban való részvétel feltételei

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 tanácsi rende-
lettel (2007. szeptember 26.) módosított, a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös
szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támogatási rendszerek létreho-
zásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK,
1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendelet módosításáról szóló (2003. szeptember 29-i)
1782/2003/EK tanácsi rendelet, valamint a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös
szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról
szóló (2003. szeptember 29-i) 1782/2003/EK tanácsi rendelet által elõírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint
integrált igazgatási és ellenõrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló (2004.
április 21-i) 796/2004/EK bizottsági rendelet alapján az intézkedésben csak az a termelõ személy, szervezet vehet részt,
aki/amely a 39/2008. (III. 29.) FVM rendeletben, valamint az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támoga-
tásra jogosult mezõgazdasági termelõknek nyújtott, az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott, elkülö-
nített zöldség-gyümölcs támogatásról szóló 22/2008. (II. 28.) FVM rendeletben foglalt kötelezettségeknek eleget tett,
valamint a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kap-
csolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény (MVH eljárási tv.) 28–29. §-aiban elõírt regisztrációs
kötelezettségnek eleget tett.

II. A támogatásban részesülõk köre

A támogatásra az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezõgazdasági termelõk-

nek nyújtott, az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott, elkülönített zöldség-gyümölcs támogatásról

szóló 22/2008. (II. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet) alapján azok a termelõk jogosultak, akik a
következõ feltételeknek megfelelnek:

– a tárgyévben (2008) külön jogszabály szerinti egységes területalapú támogatásra jogosultak;
– a tárgyévben termelõi szervezet tagjai és az ebbõl eredõ, külön jogszabályban foglalt kötelességeiket teljesítették;
– a referencia idõszakban (2006/2007 gazdasági évben) közvetve termelõi szervezeten keresztül kapott zöldség-gyü-

mölcs feldolgozóipari támogatás figyelembevételével támogatási jogosultsággal rendelkeznek.

A támogatási jogosultság mértéke a támogatási rendelet 4. §-a alapján a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(a továbbiakban: MVH) által hozott végzésben meghatározott összeg.

III. A támogatás igénybevételének feltételei

Támogatásban az a mezõgazdasági termelõ részesülhet, aki:
– Támogatási kérelmet határidõben nyújt be;
– Tárgyévben (2008) egységes területalapú támogatásra jogosult;

= Rendelkezik a támogatáshoz szükséges igazolásokkal.

IV. A támogatási kérelem és benyújtásának módja

A támogatási kérelem tartalma:
– Területalapú támogatáshoz kapcsolódó elkülönített zöldség-gyümölcs támogatás Igénylõ lap (K0040)
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– A tárgyévben (2008) a termelõi szervezetben való tagsági igazolás
– Egyéb, jogosultságot igazoló iratok (K0041, K0042, K0043)

Az Igénylõ lapot a jelen Közlemény 1. számú melléklete tartalmazza.
A támogatási kérelmet és annak mellékleteit az MVH Közvetlen Támogatások Igazgatóságához (a továbbiakban:

MVH) kell benyújtani postai úton. (A kérelmet célszerû tértivevényes küldeményként postára adni.)

A benyújtás helye:
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Közvetlen Támogatások Igazgatósága
1385 Budapest 62., Pf. 867.

A borítékra írja rá „Elkülönített zöldség-gyümölcs támogatás”!

A kérelem benyújtásának határideje:
2008. május 15.

A támogatási kérelem a fenti határidõt követõen még 25 naptári napig (2008. június 9.) benyújtható (késedelmes be-
nyújtás), de ebben az esetben a támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökken. Az e határidõn túl benyújtott kérel-
meket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

V. A támogatási jogosultság nyilvántartása

Az MVH által a támogatási rendelet 4. §-a alapján kiadott végzésekben megállapított támogatási jogosultság mezõ-
gazdasági vagyoni értékû jognak minõsül, amely alapján a támogatási jogosultsággal rendelkezõ termelõ a támogatási
jogosultságának megfelelõ termeléstõl elválasztott támogatást igénybe veheti.

A támogatási jogosultságokat, illetve a jogosultak személyében történt változásokat nyilván kell tartani. A nyilvántar-
tás mûködtetését, illetve a mûködtetés kapcsán felmerülõ hatósági feladatokat az MVH látja el.

VI. A támogatási jogosultság változásának módjai

A támogatási rendelet szerint kiadott végzésben meghatározott támogatási jogosultság az alábbiak szerint változhat:
– Átruházás: a támogatási jogosultság egészének, vagy egy részének egy vagy több termelõnek történõ eladása, el-

ajándékozása;
– Ideiglenes átengedés: a támogatási jogosultság egészének vagy egy részének, egy vagy több termelõnek, meghatá-

rozott idõre történõ bérbeadása, haszonkölcsönbe adása;
– Jogutódlás/öröklés.

VII. A támogatási jogosultság jogosultjának személyében bekövetkezett változások átírásának feltételei

Átadó: az a mezõgazdasági termelõ, akinek támogatási jogosultságai átruházásra, ideiglenes átengedésre kerültek egy
vagy több másik mezõgazdasági termelõ részére.

Átvevõ: az a mezõgazdasági termelõ, aki, illetõleg amely mezõgazdasági tevékenység végzése céljából, az átírási ké-
relem benyújtásával egyidejûleg az MVH eljárási tv. 28. §-ában foglalt regisztrációs kötelezettségének eleget tesz, és
akire, illetõleg amelyre a támogatási jogosultságokat átruházzák vagy ideiglenesen átengedik.

A támogatási jogosultság jogosultjának személyében bekövetkezett változás esetén a nyilvántartásban történõ átírás
iránti kérelmet a jelen Közlemény VIII. pontjában meghatározott módon kell az MVH-hoz benyújtani.

Átruházásra, ideiglenes átengedésre vonatkozó feltételek:
– Megfelelõen kitöltött és aláírt K0041 számú Támogatási jogosultság átírás iránti kérelem, és a csatolandó melléklet,

mely a jogosult személyében történt változást igazolja (az átruházásról/ideiglenes átengedésrõl szóló), teljes bizonyító
erejû magánokiratba foglalt szerzõdés (a továbbiakban: szerzõdés) eredeti vagy hitelesített másolatának határidõben
(a szerzõdés megkötését követõ 15 napon belül) történõ benyújtása az MVH-hoz.
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– A szerzõdés tartalma egyezzen meg a K0041 számú nyomtatványon benyújtott átírási kérelmen megadott adatok-
kal (támogatási jogosultság típusa, átírási kérelem típusa, átadó-átvevõ adatai, átírni kívánt támogatási jogosultság
összege).

– Az átvevõ rendelkezzen ügyfél-regisztrációs számmal.
Ha az átvevõ még nem rendelkezik ügyfél-regisztrációs számmal, a kitöltött regisztrációs kérelmi lapot (G001) legké-

sõbb a K0041 számú átírási kérelem benyújtásával egy idõben be kell nyújtania az MVH illetékes Megyei Kirendeltsé-
géhez. A benyújtott G001 kérelem fénymásolatát csatolni kell az átírási kérelemhez.

– Az átírni kívánt támogatási jogosultság az átadó tulajdonában legyen.
– Ideiglenes átengedés esetén az átengedés idõtartamát években kell megadni, amely azonban egy támogatási évnél

nem lehet rövidebb.
– Az átadó a tárgyévre vonatkozóan, a K0041 átírási kérelem benyújtását megelõzõen ne jusson támogatási jogosult-

sághoz átruházás/ideiglenes átengedés révén.

Öröklésre/jogutódlásra vonatkozó feltételek:
– Megfelelõen kitöltött és aláírt K0042 számú Támogatási jogosultság átírás iránti kérelem – Öröklés/Jogutódlás ese-

tén átírási kérelem benyújtása az MVH-hoz.
– Az öröklést/jogutódlást alátámasztó dokumentum fénymásolata a K0042 számú átírási kérelem mellékleteként, az

elõírt határidõben kerüljön benyújtásra.
Az öröklést/jogutódlást alátámasztó dokumentum a jogerõs hagyatékátadó végzés, illetve cégbírósági végzés.
– Az átvevõ rendelkezzen ügyfél-regisztrációs számmal.
Ha az örökös/jogutód még nem rendelkezik ügyfél-regisztrációs számmal, a kitöltött regisztrációs kérelmi lapot

(G001) legkésõbb a K0042 átírási kérelem benyújtásával egy idõben be kell nyújtania az MVH illetékes Megyei Kiren-
deltségére. A benyújtott G001 kérelem fénymásolatát csatolni kell az átírási kérelemhez.

– Az átírni kívánt támogatási jogosultsággal az átadó rendelkezzen.
Az öröklést/jogutódlást alátámasztó dokumentum tartalma egyezzen meg a K0042 átírási kérelemben megadott ada-

tokkal (támogatási jogosultság típusa, átírási kérelem típusa, átadó-átvevõ adatai, átírni kívánt támogatási jogosultság
összege).

– A K0042 átírási kérelemnek az öröklést vagy jogutódlást alátámasztó dokumentum jogerõre emelkedését követõ
30 napon belül történõ benyújtása.

VIII. Támogatási jogosultság átírás iránti kérelmek

A támogatási jogosultság nyilvántartásban történõ átvezetése csak az MVH által meghatározott formanyomtatványo-
kon kérhetõ.

A termelõk a támogatási jogosultság használatában bekövetkezõ változásokat az átírás típusától függõen külön-külön
formanyomtatványon kérvényezhetik.

Több átvevõ esetén minden átvevõ vonatkozásában külön formanyomtatványt kell kitölteni és benyújtani.
– Átruházás/ideiglenes átengedés a K0041 számú Támogatási jogosultság átírás iránti kérelem Átruházás/ideig-

lenes átengedés esetén formanyomtatványon kérhetõ (2. számú melléklet).
– Öröklés/jogutódlás miatt bekövetkezõ tulajdonos változás átvezetése a K0042 számú támogatási jogosultság át-

írás iránti kérelem Öröklés/jogutódlás esetén formanyomtatványon kérhetõ (4. számú melléklet).

Az átírási kérelem benyújtásának helye és ideje:
A kérelmeket az MVH által rendszeresített nyomtatványokon az alábbi címre kell beküldeni:

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Közvetlen Támogatások Igazgatósága

1385 Budapest 62., Pf. 867

A borítékra írja rá „Támogatási jogosultság”! A kérelem kizárólag postai úton nyújtható be. A benyújtás ideje a postá-
ra adás dátuma!
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Azon átírási kérelmeket, melyek 2008. év szeptember 30-ig benyújtásra kerülnek, az MVH a tárgy (2008-as) támo-
gatási évre vonatkozóan bírálja el. Az ezt követõen benyújtott kérelmeket, jóváhagyás esetén az MVH a következõ
(2009-es) támogatási évre veszi figyelembe.

Amennyiben a mezõgazdasági termelõ még nem rendelkezik a támogatási jogosultságát igazoló végzéssel, de a támo-
gatási jogosultságot illetve a támogatási jogosultság átruházásához/ideiglenes átengedéséhez kapcsolódó jogot átru-
ház/ideiglenesen átenged, akkor a szerzõdésben egyértelmûen rendelkezni szükséges az MVH által a késõbbiekben
megállapított támogatási jogosultság átruházásáról, ideiglenes átengedésérõl is. A támogatási jogosultság átírása csak
ebben az esetben hagyható jóvá.

A támogatási jogosultság átírása iránti kérelem visszavonása
A támogatási jogosultság átírására vonatkozó kérelmeket – kizárólag teljes mértékben – vissza lehet vonni az erre

szolgáló K0043 számú Támogatási jogosultság átírás iránti kérelem visszavonása formanyomtatvány beadásával
(6. számú melléklet).

Az átírási kérelmet legkésõbb az átírás iránti kérelemre vonatkozó döntés jogerõre emelkedéséig lehet visszavonni.
Amennyiben a visszavonás oka az, hogy az átvevõ vagy mindkét szerzõdõ fél a korábbi szerzõdés tartalmát módosítja,

akkor ennek a nyilvántartásban történõ átvezetéséhez a visszavonást követõen beadható az új átírás iránti kérelem, mely-
hez csatolni kell az új szerzõdés eredeti példányát, vagy hitelesített másolatát.

A visszavonási kérelmet alá kell írnia a visszavonni kívánt szerzõdést aláíró félnek/feleknek. A szerzõdött fél/felek
aláírása nélkül a visszavonási kérelem érvénytelen.

IX. A támogatási adatok nyilvánosságra hozatala

A közlemény 8. számú melléklete tartalmazza az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból, az Európai Halászati
Alapból, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésbõl származó pénzesz-
közök kedvezményezettjére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról szóló tájékoztatót.

X. A közlemény hatálya

Jelen közlemény az MVH honlapján történõ közzététele napján lép hatályba.

XI. A közleményhez kapcsolódó mellékletek

1. számú melléklet: K0040 Területalapú támogatáshoz kapcsolódó elkülönített zöldség-gyümölcs támogatás 2008
Igénylõ lap

2. számú melléklet: K0041 Támogatási jogosultság átírása iránti kérelem Átruházás/ideiglenes átengedés esetén
3. számú melléklet: Kitöltési útmutató a K0041 formanyomtatványhoz
4. számú melléklet: K0042 Támogatási jogosultság átírása iránti kérelem Öröklés/jogutódlás esetén
5. számú melléklet: Kitöltési útmutató a K0042 formanyomtatványhoz
6. számú melléklet: K0043 Támogatási jogosultság átírás iránti kérelem visszavonása
7. számú melléklet: Kitöltési útmutató a K0043 formanyomtatványhoz
8. számú melléklet: Tájékoztató az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból, az Európai Halászati Alapból, az Euró-

pai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésbõl származó pénzeszközök kedvezmé-
nyezettjére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról

XII. Kapcsolódó jogszabályok

– A Tanács (2003. szeptember 29-i) 1782/2003/EK rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támo-
gatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támogatási
rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK,
1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendelet módosításáról;
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– a Bizottság (2004. április 21-i) 796/2004/EK rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási
rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támogatási rend-
szerek létrehozásáról szóló (2003. szeptember 29-i) 1782/2003/EK tanácsi rendelet által elõírt kölcsönös megfeleltetés,
moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenõrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megálla-
pításáról;

– a Bizottság (2004. október 29-i) 1973/2004/EK rendelete az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben
meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetõen
ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról;

– a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény;

– a történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet;
– a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm.rendelet;
– az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezõgazdasági termelõknek nyújtott, az

Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott, elkülönített zöldség-gyümölcs támogatásról szóló 22/2008.
(II. 28.) FVM rendelet;

– az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) 2008. évi
igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 39/2008. (III. 29.) FVM rendelet.

További információ a www.mvh.gov.hu honlapon található, valamint a ktiadatszolg@mvh.gov.hu e-mail címen kér-
hetõ.

Budapest, 2008. május 6.

Margittai Miklós s. k.,
elnök
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
K0041 támogatási jogosultság átírása iránti kérelem

Átruházás/ideiglenes átengedés esetén formanyomtatványhoz

A K0041 kérelem kitöltése elõtt figyelmesen olvassa el a vonatkozó jogcímhez kapcsolódó Mezõgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal (MVH) közleményét!

A K0041 kérelmet abban az esetben kell kitöltenie, ha a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által megállapított
támogatási jogosultságát másik termelõ részére véglegesen átruházza vagy egy meghatározott idõszakra ideiglenesen át-
engedi. A kitöltendõ rovatokat olvashatóan, nyomtatott nagybetûkkel töltse ki!

A K0041 kérelmet mindkét, az átruházásban/ideiglenes átengedésben szereplõ félnek alá kell írnia, mert aláírás nélkül
a kérelem érvénytelen. A K0041 kérelem csak eredeti aláírásokkal fogadható el. Bármely aláírás hiányában az átírási ké-
relem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!

Egy kérelmi lapon csak egy jogcím és átírási típus jelölhetõ. Amennyiben támogatási jogosultságát több másik ügyfél-
nek, többféle módon kívánja átruházni, akkor minden egyes ügyletrõl, külön kérelmet kell benyújtani.

A K0041 kérelmet postai úton a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Hivatalába (1385 Budapest 62;
Pf. 867) kell benyújtani, kizárólag az MVH által rendszeresített K0041-es formanyomtatványon. Amennyiben a kérel-
mét nem a K0041-es formanyomtatványon nyújtja be, akkor a kérelem elutasításra kerül!

A K0041 kérelmet az átruházási/ideiglenes átengedési szerzõdés megkötését követõ 15 napon belül be kell nyújtani.

Fogalommeghatározás
Átruházás: ide tartozik a támogatási jogosultság egészének vagy részének eladása, elajándékozása egy vagy több ügy-

fél (regisztrációs számmal rendelkezõ) számára.
Ideiglenes átengedés: ide tartozik a támogatási jogosultság egészének vagy egy részének bérbeadása. Az ideiglenes

átengedés a 2007. évi XVII. törvény 75. § (3) bekezdése alapján csak határozott idõtartamra szólhat, ezért minden eset-
ben fel kell tüntetni az ideiglenes átengedés idõtartamát.

Azon átírási kérelmeket, melyek 2008. év szeptember 30-ig benyújtásra kerülnek, az MVH a tárgy (2008-as) támo-
gatási évre vonatkozóan bírálja el. Az ezt követõen benyújtott kérelmeket, jóváhagyás esetén az MVH a következõ
(2009-es) támogatási évre veszi figyelembe.

Hivatal tölti ki!
Ebbe a blokkba ne írjon semmit, hagyja üresen!

1. Támogatási jogosultság típusa
Ebben a blokkban a megfelelõ jogcímhez tartozó jelölõ négyzetben jelölheti, hogy melyik támogatásban megállapított

támogatási jogosultságot érinti az átírás. Egy kérelmi lapon csak egy jogcím jelölhetõ!

2. Átírási kérelem típusa
Ebben a blokkban a megfelelõ típushoz tartozó jelölõ négyzetben jelölheti, hogy milyen módon kívánja a támogatási

jogosultságot átírni. Ideiglenes átengedésnél minden esetben meg kell adni az ideiglenes átengedés idõtartamát! Az ide-
iglenes átengedés idõtartamát mindig években adja meg!

Egy kérelmen csak egy típus jelölhetõ!

3. Átadó adatai
Itt tüntesse fel annak az ügyfélnek az adatait, aki a támogatási jogosultságát átruházza, vagy ideiglenesen átengedi!

4. Átvevõ adatai
Itt tüntesse fel annak az ügyfélnek az adatait, aki átveszi a K0041 kérelemben bejelentett átruházni, vagy ideiglenesen

átengedni kívánt támogatási jogosultságot és vállalja a támogatáshoz szükséges feltételek betartását.
Az átvevõnek rendelkeznie kell az MVH által visszaigazolt regisztrációs számmal. A regisztrációs kérelmet legké-

sõbb az átírási kérelemmel együtt nyújthatja be az MVH illetékes Megyei Kirendeltségére. A benyújtott G001 kérelem
fénymásolatát csatolni kell az átírási kérelemhez!
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5. Átírni kívánt támogatási jogosultság összege
Itt tüntesse fel az átruházni, ideiglenesen átengedni kívánt támogatási jogosultságának euróban meghatározott össze-

gét, ennek az összegnek meg kell egyezni az átírási kérelemhez csatolt, az átírást alátámasztó szerzõdésben szereplõ tá-
mogatási jogosultság összegével.

6. Csatolandó dokumentumok
Az ebben a blokkban felsorolt mellékleteket a kérelemhez csatolni kell!
A teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt szerzõdés egy eredeti példányát, vagy hitelesített másolatát, illetve a

hagyatékátadó végzés, vagy a cégbírósági végzés másolatát csatolni kell a kérelemhez.

7–8. Nyilatkozatok – Dátum és aláírás
Olvassa el a felsorolt nyilatkozatokat! A K0041 kérelmet csak akkor írja alá és nyújtsa be, ha ezekkel egyetért!
A Dátum és aláírás blokkban mind az átadó, mind az átvevõ írja alá a K0041 kérelmet! Cégek esetén cégszerû aláírás

szükséges!
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
K0042 Támogatási jogosultság átírása iránti kérelem

Öröklés/jogutódlás esetén formanyomtatványhoz

A K0042 kérelem kitöltése elõtt figyelmesen olvassa el a vonatkozó jogcímhez kapcsolódó Mezõgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal (MVH) közleményét!

A K0042 kérelmet a támogatási jogosultsággal rendelkezõ ügyfél halála, cégek esetében jogutódlás esetén az örökös-
nek/jogutódnak kell kitölteni, és az öröklést vagy jogutódlást alátámasztó dokumentum jogerõre emelkedését követõ
30 napon belül benyújtani, vagyis postára adni.

A K0042 kérelmet az örökösnek/jogutódnak alá kell írnia, mert aláírás nélkül a kérelem érvénytelen. A K0042 kére-
lem csak eredeti aláírással fogadható el. Aláírás hiányában az átírási kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!

Egy K0042 kérelmen csak egy támogatási jogosultság típus jelölhetõ be. Amennyiben az öröklés/jogutódlás több tí-
pusú támogatási jogosultságot érint, akkor támogatási jogosultság típusonként külön kérelmet kell benyújtani.

Több örökös/jogutód esetén mindegyik örökösnek/jogutódnak külön K0042 formanyomtatványt kell benyújtania!
A K0042 kérelmet postai úton a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Hivatalába (1385 Budapest 62;

Pf. 867) kell benyújtani, kizárólag az MVH által rendszeresített K0042-es formanyomtatványon. Amennyiben a kérel-
mét nem a K0042-es formanyomtatványon nyújtja be, akkor a kérelem elutasításra kerül!

A kitöltendõ rovatokat olvashatóan, nyomtatott nagybetûkkel, kék vagy fekete színnel író tollal töltse ki!

Hivatal tölti ki!
Ebbe a blokkba ne írjon semmit, hagyja üresen!

1. Támogatási jogosultság típusa
Ebben a blokkban a megfelelõ jogcímhez tartozó jelölõ négyzetben jelölheti, hogy melyik támogatásban megállapított

támogatási jogosultságot érinti az átírás. Egy kérelmi lapon csak egy jogcím jelölhetõ!

2. Átírási kérelem típusa
Ebben a blokkban a megfelelõ típushoz tartozó jelölõ négyzetben jelölheti, hogy öröklés vagy jogutódlás miatt kéri a

támogatási jogosultság átírását. Egy kérelmen csak egy típus jelölhetõ!

3. Örökhagyó/Jogelõd adatai
Itt tüntesse fel az örökhagyó/jogelõd adatait (ügyfél-regisztrációs szám és név).

4. Örökös/Jogutód adatai
Itt tüntesse fel annak az örökösnek/jogutódnak az adatait, aki átveszi a K0042 kérelemben bejelentett támogatási jogo-

sultság összeget.
Az örökösnek/jogutódnak rendelkeznie kell az MVH által visszaigazolt regisztrációs számmal. A regisztrációs kérel-

met legkésõbb az átírási kérelemmel együtt nyújthatja be az MVH illetékes Megyei Kirendeltségére. A benyújtott G001
kérelem fénymásolatát csatolni kell az átírási kérelemhez!

5. Átírni kívánt támogatási jogosultság összege
Itt tüntesse fel az átírni kívánt támogatási jogosultságának euróban meghatározott összegét, ennek az összegnek meg

kell egyezni a kérelemhez csatolt, az öröklést vagy jogutódlást alátámasztó dokumentumban szereplõ az adott támogatá-
si jogosultság típus örökös/jogutód részére meghatározott összeggel.

6. Csatolandó dokumentumok
Öröklés esetén a kérelemhez csatolni kell az öröklést alátámasztó jogerõs hagyatékátadó végzés fénymásolatát.
Jogutódlás esetén a kérelemhez csatolni kell a jogutódlást alátámasztó jogerõs cégbírósági végzés fénymásolatát.

7–8. Nyilatkozatok – Dátum és aláírás
Olvassa el a felsorolt nyilatkozatokat! A K0042 kérelmet csak akkor írja alá és nyújtsa be, ha ezekkel egyetért!
A Dátum és aláírás blokkban írja alá a K0042 kérelmet! Cégek esetén cégszerû aláírás szükséges!
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
K0043 Támogatási jogosultság átírása iránti kérelem visszavonása formanyomtatványhoz

A K0043 kérelem kitöltése elõtt figyelmesen olvassa el a vonatkozó jogcímhez kapcsolódó Mezõgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal (MVH) közleményét!

A K0043 visszavonási kérelmet abban az esetben kell benyújtani, ha a K0041 vagy K0042 átírási kérelmét szeretné
visszavonni. A K0041 vagy K0042 átírási kérelmet kizárólag teljes mértékben, legkésõbb a visszavonandó átírási kére-
lemre vonatkozó döntés jogerõre emelkedéséig lehet visszavonni.

A K0043 visszavonási kérelmet mindkét, a visszavonandó átírási kérelmet benyújtó félnek alá kell írnia, mert aláírás
nélkül a kérelem érvénytelen. Öröklés/jogutódlás visszavonása esetén csak az örökös/jogutód termelõnek kell aláírni a
kérelmet. A K0043 visszavonási kérelem csak eredeti aláírásokkal fogadható el. Bármely aláírás hiányában a visszavo-
nási kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!

A K0043 visszavonási kérelmet postai úton a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Hivatalába
(1385 Budapest 62; Pf. 867) kell benyújtani, kizárólag az MVH által rendszeresített K0043-as formanyomtatványon.
Amennyiben a kérelmét nem a K0043-as formanyomtatványon nyújtja be, akkor a kérelem elutasításra kerül!

A kitöltendõ rovatokat olvashatóan, nyomtatott nagybetûkkel, kék vagy fekete színnel író tollal töltse ki!

Hivatal tölti ki!
Ebbe a blokkba ne írjon semmit, hagyja üresen!

1. Támogatási jogosultság típusa
Ebben a blokkban a megfelelõ jogcímhez tartozó jelölõ négyzetben jelölheti, hogy melyik támogatási jogosultság tí-

pust érinti a visszavonás. Egy kérelmi lapon, csak egy jogcím jelölhetõ!

2. Visszavonni kívánt átírási kérelem típusa
Ebben a blokkban a megfelelõ típushoz tartozó jelölõ négyzetben jelölheti, hogy melyik átírási kérelemtípust érinti a

visszavonás. Egy kérelmi lapon, csak egy kérelemtípus jelölhetõ!

3. Visszavonni kívánt átírási kérelmen szereplõ átadó adatai
Itt tüntesse fel annak a termelõnek az adatait (ügyfél-regisztrációs szám és név), aki a korábban benyújtott, visszavon-

ni kívánt átírási kérelmen átruházóként/örökhagyóként/jogelõdként szerepelt.

4. Visszavonni kívánt átírási kérelmen szereplõ átvevõ adatai
Itt tüntesse fel annak a termelõnek az adatait (ügyfél-regisztrációs szám és név), aki a korábban benyújtott, visszavon-

ni kívánt átírási kérelmen átvevõként/örökösként/jogutódként szerepelt.

5–6. Nyilatkozatok – Dátum és aláírás
Olvassa el a felsorolt nyilatkozatokat! A K0043 visszavonási kérelmet csak akkor írja alá és nyújtsa be, ha ezekkel

egyetért!
A Dátum és aláírás adatblokkban mind az átadó, mind az átvevõ írja alá a K0043 visszavonási kérelmet! Öröklés/jog-

utódlás visszavonása esetén csak az örökösnek/jogutódnak kell aláírni.
Cégek esetén cégszerû aláírás szükséges!
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Tájékoztató az Európai Mezõgazdasági Garanciaalapból, az Európai Halászati Alapból,
az Európai Mezõgazdasági, Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésbõl származó

pénzeszközök kedvezményezettjére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról

Tájékoztatom, hogy a Bizottság a 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból

(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 ügyfél-regisztrációs 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 adatai a Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme céljából a Közösségek és a tagállamok pénzügyi ellenõrzõ

és vizsgálati szervei feldolgozhatják azzal, hogy tevékenységük során az ügyfél alapvetõ jogait és szabadságait
tiszteletben 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.) 1. § (1) bekezdése alapján a való-
ságnak meg nem felelõ adat helyesbítését kezdeményezheti, továbbá a 12. §-a alapján az MVH az általa kezelt,
közérdekbõl nyilvános adatokkal kapcsolatos kérelemre 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 MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2008. június 3–11.)

(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

143. 51. évfolyam L 143. szám (2008. június 3.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 485/2008/EK rendelete (2008. május 26.) az Európai Mezõgazdasági Garancia-
alap finanszírozási rendszerébe tartozó ügyletek tagállamok által végzett vizsgálatáról (ko-
difikált változat)

A Bizottság 486/2008/EK rendelete (2008. június 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 487/2008/EK rendelete (2008. június 2.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló
eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzésérõl [Casatella
Trevigiana (OEM)]

* A Bizottság 488/2008/EK rendelete (2008. június 2.) a Kínai Népköztársaságból származó
citromsav behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetésérõl

* A Bizottság 489/2008/EK rendelete (2008. június 2.) a sertéshúságazatra vonatkozó vám-
kontingensek megnyitásáról és kezelésérõl szóló 806/2007/EK rendelet módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/406/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 11.) a Lengyelország által az Arcelor Huta
Warszawa számára megítélt C 51/06 (ex N 748/06) sz. állami támogatásról [az értesítés a
C(2007) 6077. számú dokumentummal történt]1

2008/407/EK:

* A Bizottság határozata (2008. június 2.) a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi
irányelvvel összhangban benyújtott szermaradék-megfigyelési tervek jóváhagyásáról szóló
2004/432/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2008) 2297. számú dokumentummal
történt]1

1EGT-vonatkozású szöveg
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144. 51. évfolyam L 144. szám (2008. június 4.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 490/2008/EK rendelete (2008. június 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 491/2008/EK rendelete (2008. június 3.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a
gabonaágazatban alkalmazott termelési visszatérítésekre való alkalmazása részletes szabá-
lyainak megállapításáról

* A Bizottság 492/2008/EK rendelete (2008. június 3.) a Kínai Népköztársaságból származó
nátrium-glutamát behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetésérõl

* A Bizottság 493/2008/EK rendelete (2008. június 2.) a Portugália lobogója alatt közlekedõ
hajók által az ICES I és II körzet norvég vizein folytatott, közönséges tõkehalra irányuló ha-
lászat tilalmáról

* A Bizottság 494/2008/EK rendelete (2008. június 2.) a Franciaország lobogója alatt közleke-
dõ hajók által az ICES VI körzetben, az Vb körzet közösségi vizein és a XII és XIV körzet kö-
zösségi és nemzetközi vizein folytatott, közönséges tõkehalra irányuló halászat tilalmáról

* A Bizottság 495/2008/EK rendelete (2008. június 2.) a Spanyolország lobogója alatt közleke-
dõ hajók által az ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII és XIV körzet
közösségi és nemzetközi vizein folytatott, kék puha tõkehalra irányuló halászat tilalmáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/408/EK:

* A Bizottság határozata (2007. november 20.) az Olaszország által a ThyssenKrupp, a
Cementir és a Nuova Terni Industrie Chimiche részére nyújtott, C 36/A/06 (ex NN 38/06)
számú állami támogatásról [az értesítés a C(2007) 5400. számú dokumentummal történt]1

2008/409/EK:

* A Bizottság határozata (2008. április 17.) a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében a Közösségen belül 2008-ban nem helyettesíthetõ felhasználásra enge-
délyezett szabályozott anyagok mennyiségi felosztásáról [az értesítés a C(2008) 1403. számú
dokumentummal történt]1

2008/410/EK:

* A Bizottság határozata (2008. április 30.) a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében a szabályozott anyagokra vonatkozó, 2008. január 1. és december 31.
között érvényes behozatali kvóták kiosztásáról [az értesítés a C(2008) 1639. számú doku-
mentummal történt]

2008/411/EK:

* A Bizottság határozata (2008. május 21.) a 3400-3800 MHz-es frekvenciasávnak a Közössé-
gen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földi rendszerek javá-
ra történõ harmonizálásáról [az értesítés a C(2008) 1873. számú dokumentummal történt]1

1EGT-vonatkozású szöveg
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Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

2008/412/KKBP:

* A Politikai és Biztonsági Bizottság CHAD/3/2008 határozata (2008. május 28.) a harmadik
államoknak az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai mû-
veletéhez történõ hozzájárulása elfogadásáról szóló CHAD/1/2008 politikai és biztonsági bi-
zottsági határozat és az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági
katonai mûvelete tekintetében a hozzájáruló felek bizottságának létrehozásáról szóló
CHAD/2/2008 politikai és biztonsági bizottsági határozat módosításáról

145. 51. évfolyam L 145. szám (2008. június 4.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* Az Európai Parlament és a Tanács 450/2008 rendelete (2008. április 23.) a Közösségi Vám-
kódex létrehozásáról (Modernizált Vámkódex)

* Az Európai Parlament és a Tanács 451/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a termé-
kek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a
3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl1

* Az Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és
az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák elõállításáról és kidolgozásáról1

* Az Európai Parlament és a Tanács 453/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a közösségi
üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról1

* Az Európai Parlament és a Tanács 454/2008/EK rendelete (2008. május 21.) a kedvtelésbõl
tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelmé-
nyekrõl szóló 998/2003/EK rendeletnek az átmeneti idõszak meghosszabbítása tekintetében
történõ módosításáról

146. 51. évfolyam L 146. szám (2008. június 5.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 496/2008/EK rendelete (2008. június 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 497/2008/EK rendelete (2008. június 4.) a Montenegróból származó egyes ha-
lakra és halászati termékekre vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és ke-
zelésérõl

* A Bizottság 498/2008/EK rendelete (2008. június 4.) az 1580/2007/EK rendeletnek a paradi-
csomra, a sárgabarackra, a citromra, a szilvára, az õszibarackra (beleértve a nektarint is), a
körtére és a csemegeszõlõre kivetett kiegészítõ vám küszöbszintjei tekintetében történõ mó-
dosításáról

* A Bizottság 499/2008/EK rendelete (2008. június 4.) az 1501/1995/EK és a 800/1999/EK ren-
deletnek a mezõgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítés odaítélésének feltéte-
lei tekintetében történõ módosításáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/413/EK:

* A Bizottság határozata (2008. május 26.) az alfa-ciklodextrinnek a 258/97/EK európai par-
lamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevõként való forgalomba hozatalá-
nak engedélyezésérõl [az értesítés a C(2008) 1954. számú dokumentummal történt]

2008/414/EK:

* A Bizottság határozata (2008. május 26.) a 2007-es ciprusi ragadós száj- és körömfájás elleni
küzdelemre irányuló intézkedésekhez történõ közösségi pénzügyi hozzájárulásról [az érte-
sítés a C(2008) 1974. számú dokumentummal történt]

2008/415/EK:

* A Bizottság határozata (2008. május 28.) a 2007-es egyesült királyságbeli madárinfluenza
leküzdését célzó biztonsági intézkedésekhez történõ közösségi pénzügyi hozzájárulásról
[az értesítés a C(2008) 2169. számú dokumentummal történt]

AJÁNLÁSOK

Bizottság

2008/416/EK:

* A Bizottság ajánlása (2008. április 10.) a szellemi tulajdon kezelésérõl a tudásátadás során,
valamint az egyetemeknek és más állami kutatószervezeteknek szóló gyakorlati útmutató-
ról [az értesítés a C(2008) 1329. számú dokumentummal történt]1

147. 51. évfolyam L 147. szám (2008. június 6.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 500/2008/EK rendelete (2008. június 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 501/2008/EK rendelete (2008. június 5.) a mezõgazdasági termékek belsõ piacon
és harmadik országokban történõ megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézke-
désekrõl szóló 3/2008/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról

* A Bizottság 502/2008/EK rendelete (2008. június 5.) a meghatározott textiltermékek harma-
dik országokból történõ behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi ren-
delet I., II. és IX. mellékletének módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK
Tanács
2008/417/EK:

* A Tanács határozata (2008. június 3.) Portugália számára a Madeira autonóm régióban elõ-
állított sör tekintetében kedvezményes jövedékiadó-mérték alkalmazásának engedélyezé-
sérõl

1EGT-vonatkozású szöveg
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Bizottság

2008/418/EK:

* A Bizottság határozata (2008. május 29.) a 2007-es egyesült királyságbeli kéknyelv-betegség
leküzdését célzó biztonsági intézkedésekhez történõ közösségi pénzügyi hozzájárulásról
[az értesítés a C(2008) 2161. számú dokumentummal történt]

2008/419/EK:

* A Bizottság határozata (2008. május 30.) a klasszikus sertéspestis szlovákiai elõfordulásával
összefüggõ egyes védekezési intézkedésekrõl szóló 2008/377/EK határozat módosításáról
[az értesítés a C(2008) 2262. számú dokumentummal történt]1

148. 51. évfolyam L 148. szám (2008. június 6.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 479/2008/EK rendelete (2008. április 29.) a borpiac közös szervezésérõl, az
1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról,
valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl

149. 51. évfolyam L 149. szám (2008. június 7.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 503/2008/EK rendelete (2008. június 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 504/2008/EK rendelete (2008. június 6.) a 90/426/EGK és a 90/427/EGK tanácsi
irányelvnek a lófélék azonosítási módszereinek tekintetében történõ végrehajtásáról1

* A Bizottság 505/2008/EK rendelete (2008. június 6.) a 3-fitáz (Natuphos) takarmányadalék-
ként való új felhasználásának engedélyezésérõl1

* A Bizottság 506/2008/EK rendelete (2008. június 6.) az idegen és nem honos fajoknak az ak-
vakultúrában történõ alkalmazásáról szóló 708/2007/EK tanácsi rendelet IV. mellékleté-
nek módosításáról

* A Bizottság 507/2008/EK rendelete (2008. június 6.) a rostlen és a rostkender piacainak kö-
zös szervezésérõl szóló 1673/2000/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak
megállapításáról (kodifikált változat)

* A Bizottság 508/2008/EK rendelete (2008. június 6.) a hántolt és fényezett gabonamagvak
export-visszatérítéskor alkalmazandó meghatározásáról (kodifikált változat)

* A Bizottság 509/2008/EK rendelete (2008. június 6.) a finomítóüzemeknek a 2007/2008-as
gazdasági év során történõ ellátására szánt, az AKCS-országokból és Indiából származó
nyers nádcukor végleges kiegészítõ mennyiségének meghatározásáról

* A Bizottság 510/2008/EK rendelete (2008. június 6.) az 1234/2007/EK tanácsi rendelet
VI. mellékletének a 2008/2009-es gazdasági évre vonatkozóan történõ módosításáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/420/EK:

* A Tanács határozata (2008. április 7.) az Európai Közösség és Ausztrália kormánya közötti,
a légiközlekedési szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló megállapodás aláírásáról és ideigle-
nes alkalmazásáról

Megállapodás Az Európai Közösség és Ausztrália kormánya között a légiközlekedési szolgál-
tatások egyes kérdéseirõl

2008/421/EK:

* A Tanács határozata (2008. június 5.) a schengeni vívmányok Schengeni Információs Rend-
szerre vonatkozó rendelkezéseinek a Svájci Államszövetségben történõ alkalmazásáról

2008/422/EK:

* A Tanács határozata (2008. június 5.) az 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végre-
hajtásáról szóló egyezmény („az 1990. évi Schengeni Egyezmény”) által létrehozott Végre-
hajtó Bizottság által elfogadott SIRENE-kézikönyv 4. melléklete minõsítésének feloldásáról

Bizottság

2008/423/EK:

* A Bizottság határozata (2008. május 8.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
16. cikkének (2) bekezdésében említett tízéves munkaprogram keretében vizsgálandó egyes
anyagokra vonatkozó dossziék új benyújtási határidejének kijelölésérõl [az értesítés a
C(2008) 1736. számú dokumentummal történt]

2008/424/EK:

* A Bizottság határozata (2008. június 6.) az Egyesült Királyságban elõforduló nagy patoge-
nitású madárinfluenza H7 altípusával kapcsolatos védekezési intézkedésekrõl [az értesítés
a C(2008) 2666. számú dokumentummal történt]

150. 51. évfolyam L 150. szám (2008. június 10.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 511/2008/EK rendelete (2008. június 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 512/2008/EK rendelete (2008. június 9.) 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 513/2008/EK rendelete (2008. június 5.) a Portugália lobogója alatt közlekedõ
hajók által az ICES I és II körzet norvég vizein folytatott foltostõkehal-halászat tilalmáról

* A Bizottság 514/2008/EK rendelete (2008. június 9.) a mezõgazdasági termékekre vonat-
kozó behozatali és kiviteli engedélyek és elõzetes rögzítési bizonyítványok rendszerének al-
kalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló 376/2008/EK ren-
delet, valamint az 1439/95/EK rendelet, a 245/2001/EK rendelet, a 2535/2001/EK rendelet,
az 1342/2003/EK rendelet, a 2336/2003/EK rendelet, az 1345/2005/EK rendelet, a
2014/2005/EK rendelet, a 951/2006/EK rendelet, az 1918/2006/EK rendelet, a 341/2007/EK
rendelet, az 1002/2007/EK rendelet, az 1580/2007/EK rendelet és a 382/2008/EK rendelet
módosításáról, valamint az 1119/79/EGK rendelet hatályon kívül helyezésérõl

2008/25. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3601



IRÁNYELVEK

* A Tanács 2008/55/EK irányelve (2008. május 26.) az egyes lefölözésekbõl, vámokból, adók-
ból és egyéb intézkedésekbõl eredõ követelések behajtására irányuló kölcsönös segítség-
nyújtásról (kodifikált változat)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/428/EK:

* A Bizottság határozata (2008. június 9.) a 2005-ös egyesült királyságbeli Newcastle-betegség
leküzdését célzó biztonsági intézkedések keretében felmerült kiadásokhoz történõ közössé-
gi pénzügyi hozzájárulás megállapításáról [az értesítés a C(2008) 2411. számú dokumen-
tummal történt]

151. 51. évfolyam L 151. szám (2008. június 11.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 515/2008/EK rendelete (2008. június 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 516/2008/EK rendelete (2008. június 10.) az 1200/2005/EK, a 184/2007/EK, a
243/2007/EK, az 1142/2007/EK, az 1380/2007/EK és a 165/2008/EK rendeletnek egyes ta-
karmányozási célra felhasznált adalékok engedélyezésének feltételei tekintetében történõ
módosításáról1

* A Bizottság 517/2008/EK rendelete (2008. június 10.) a 850/98/EK tanácsi rendelet alkalma-
zásában a halászhálók szembõségének meghatározására és fonalvastagságának vizsgálatá-
ra irányadó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról

* A Bizottság 518/2008/EK rendelete (2008. június 10.) a feldolgozatlan mazsolaszõlõ és a fel-
dolgozatlan aszalt füge tárolásához nyújtott támogatás összegének a 2007/2008-as gazda-
sági évre történõ meghatározásáról

* A Bizottság 519/2008/EK rendelete (2008. június 10.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölé-
sek és földrajzi jelzések nyilvántartásában szereplõ egyik elnevezés termékleírásában törté-
nõ kisebb jelentõségû módosítások jóváhagyásáról [Volailles de Loué (OFJ)]

* A Bizottság 520/2008/EK rendelete (2008. június 9.) a Spanyolország lobogója alatt közleke-
dõ hajók által az ICES Vb, VI és VII övezetben (közösségi vizek, valamint a harmadik orszá-
gok felségterületéhez és joghatósága alá nem tartozó vizek) folytatott gránátoshal-halászat
tilalmáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács és Bizottság

2008/429/EK, Euratom:

* A Tanács és a Bizottság határozata (2008. május 26.) az egyrészrõl az Európai Közösségek és
tagállamai, másrészrõl az Örmény Köztársaság közötti partnerségi és együttmûködési
megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz
történõ csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzõkönyv megkötésérõl

2008/430/EK, Euratom:

* A Tanács és a Bizottság határozata (2008. május 26.) az egyrészrõl az Európai Közösségek és
tagállamaik, másrészrõl Grúzia közötti partnerségi és együttmûködési megállapodáshoz
csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történõ csatlakozása
figyelembevétele céljából készült jegyzõkönyv megkötésérõl

Tanács

2008/431/EK:

* A Tanács határozata (2008. június 5.) egyes tagállamoknak a szülõi felelõsséggel és a gyer-
mekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttmûködésrõl, valamint az ilyen
ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésrõl és végrehajtásról szóló,
1996. évi Hágai Egyezménynek a Közösség érdekében történõ megerõsítésére vagy az ahhoz
történõ csatlakozásra, valamint egyes tagállamoknak a közösségi jog vonatkozó belsõ sza-
bályozásának alkalmazására vonatkozó nyilatkozat tételére való felhatalmazásáról

Egyezmény a szülõi felelõsséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsola-
tos együttmûködésrõl, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jog-
ról, elismerésrõl és végrehajtásról

Bizottság

2008/432/EK:

* A Bizottság határozata (2008. május 23.) a kis hatótávolságú eszközök által használt rádió-
spektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosításáról [az értesítés a
C(2008) 1937. számú dokumentummal történt]1

2008/433/EK:

* A Bizottság határozata (2008. június 10.) az Ukrajnából származó vagy onnan szállított
napraforgóolaj importjának az ásványi olajjal való szennyezettség kockázata miatt elren-
delt különleges feltételek megállapításáról [az értesítés a C(2008) 2709. számú dokumen-
tummal történt]1

152. 51. évfolyam L 152. szám (2008. június 11.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

IRÁNYELVEK

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/50/EK irányelve (2008. május 21.) a környezeti le-
vegõ minõségérõl és a Tisztább levegõt Európának elnevezésû programról

1EGT-vonatkozású szöveg
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A Közbeszerzési Értesítõ 66. számának (2008. június 11.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

24096 Budapest Fõváros XVII. Kerület Rákosmente Önkor-
mányzata (szilárd burkolatú utak felújítása – K. É. –
8660/2008)

24102 Cegléd Város Önkormányzata (Cegléd Város Önkor-
mányzata és intézményei részére étkezési utalványok
beszerzése – K. É. – 8566/2008)

24108 Karolina Kórház-Rendelõintézet, Mosonmagyaróvár (or-
vosi gép-mûszer beszerzése – K. É. – 7873/2008)

24113 Ligetfürdõ Kft. (újszegedi fürdõkomplexum fejlesztésé-
hez kapcsolódó szerkezetépítési munkálatok elvégzése
– K. É. – 8139/2008)

24119 Magyar Közút Kht. (ROP-hoz kapcsolódó felújítási
munkák az országos közutakon – a dél-alföldi régióban
– K. É. – 8319/2008)

24125 Magyar Közút Kht. (ROP-hoz kapcsolódó felújítási
munkák az országos közutakon – a közép-magyaror-
szági régióban – K. É. – 8356/2008)

24132 Magyar Közút Kht. (hídfelújítások Somogy megyében
– K. É. – 8590/2008)

24136 Magyar Közút Kht. (simontornyai Sió-híd 2008. évi fel-
újítása – K. É. – 8573/2008)

24141 Magyar Közút Kht. (hídfelújítási munkák, Gyõr-Mo-
son-Sopron megye – K. É. – 8584/2008)

24146 Magyar Közút Kht. (hídfelújítások tervezése Hajdú-
Bihar megyében 2008. – K. É. – 8741/2008)

24150 Magyar Közút Kht. (hídfelújítások tervezése Gyõr-Mo-
son-Sopron megyében 2008. – K. É. – 8761/2008)

24155 Magyar Közút Kht. (2 db közúti híd felújítása – K. É. –
8717/2008)

24160 Magyar Közút Kht. (hídfelújítás, Békés megye 2008.
– K. É. – 8515/2008)

24165 Magyar Közút Kht. (hídfelújítások Fejér megyében
2008. – K. É. – 8580/2008)

24170 Magyar Közút Kht. (hídfelújítások tervezése Fejér me-
gyében 2008. – K. É. – 8798/2008)

24175 Magyar Közút Kht. (hídfelújítási munkák Hajdú-Bihar
megyében – K. É. – 8664/2008)

24179 Magyar Közút Kht. (hídfelújítások Nógrád megyében
2008. – K. É. – 8657/2008)

24185 Magyar Közút Kht. (hídfelújítási munkák végzése Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyében – K. É. – 8575/2008)

24190 Magyar Közút Kht. (vállalkozási szerzõdés hídfelújítási
munkák elvégzésére Zala megyében – K. É. –
8651/2008)

24195 Magyar Közút Kht. (vállalkozási szerzõdés hídfelújítási
munkák elvégzésére Vas megyében – K. É. –
8655/2008)

24200 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (KCS003 A K041.0,
K046. 01 K421.04. kódszámú utakon található hidak
felújítási munkáihoz kapcsolódó lebonyolító mérnöki
tevékenység ellátása – K. É. – 8645/2008)

24208 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Sopron me-
gyei jogú város úthálózatának fenntartása, felújítása és
fejlesztése, ivóvíz- és csatornahálózatok felújítása, re-
konstrukciója és fejlesztése – K. É. – 8106/2008)

24214 Százhalombatta Város Önkormányzata (útfenntartás
2008–2011. – K. É. – 8156/2008)

24221 Szent Rókus Kórház és Intézményei (szemlencse 2008.
– K. É. – 8182/2008)

24225 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (útfel-
újítások és csapadékvíz-elvezetõ rendszerek építésével
kapcsolatos bonyolítói, mûszaki ellenõri feladatok ellá-
tása – K. É. – 8089/2008)

24231 Tejgazdaság Kft., Balmazújváros (mezõgazdasági mun-
kagépek beszerzése karbantartási szolgáltatással
– K. É. – 8391/2008)

24235 Zalaszentgrót Város Önkormányzata (zöldterületek fenn-
tartási munkáinak ellátása Zalaszentgrót városban
– K. É. – 7607/2008)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

24243 Bakony Volán Zrt. (autóbusz-beszerzés – K. É. –
8795/2008)

24247 Kisalföld Volán Zrt. (6 db + 100% azonos típusú, új szó-
ló elõvárosi kivitelû autóbusz zárt végû pénzügyi lízing-
je – K. É. – 8408/2008)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

24251 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (mûszaki tanácsadás/
2008. – K. É. – 8910/2008)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

24258 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközpont-szétválasztás
és -felújítás 33 hõközpontban – K. É. – 8605/2008)

24263 DKV Debreceni Közlekedési Zrt. (autóbuszpark rendel-
kezésre állása és az autóbuszpark fenntartása, karban-
tartása, javítása, valamint vonali ellátása – K. É. –
8607/2008)
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Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

24270 Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat (10 darab új
VW Transporter Mixto típusú vagy azzal egyenértékû
új, régészeti feladatok ellátására átalakított rakterû
kistehergépjármû adásvétele – K. É. – 8552/2008)

24277 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (folyószámlahitel
– K. É. – 8760/2008)

24282 Országgyûlés Hivatala [közvetlen 2 Mb-es összeköttetés
létrehozása és üzemeltetése az Országgyûlés Hivatala
telefonközpontja és a GSM-szolgáltatók között
(327/2008) – K. É. – 8256/2008]

24287 Országos Mentõszolgálat (mentésirányítási rendszer fej-
lesztése – K. É. – 8087/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

24298 Budapest XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata (Buda-
pest-Hegyvidék Csörsz utcai sportcentrum területén
külsõ úszómedence, kert és kerítés kialakítása – K. É. –
7998/2008)

24300 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (fasor-
fenntartási feladatok ellátása – K. É. – 8219/2008)

24303 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (zöldterü-
let-fenntartási és -karbantartási feladatok ellátása
– K. É. – 8222/2008)

24305 Egészségügyi Minisztérium (PR-kommunikáció és mé-
diastratégia – K. É. – 8792/2008)

24309 Földmérési és Távérzékelési Intézet (EOMA-KMO-2 el-
járás eredménye – K. É. – 8582/2008)

24312 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (hulladékgyûjtõ és
-szállító célgépek szállítása – K. É. – 8231/2008)

24314 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (haemo-
dinamikai kapacitásbõvítéshez szükséges orvostechni-
kai termékek beszerzése, szállítása és beüzemelése
– K. É. – 8642/2008)

24318 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (ruházat és egyéb felszerelések beszerzése – eljá-
rásazonosító: 26002/07-10/94 – K. É. – 8021/2008)

24322 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-
Rendelõintézet (adásvételi szerzõdés eszközbeszerzésre
– K. É. – 8312/2008)

24331 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Közpon-
ti Hivatala (az alkalmazások fejlesztõi támogatása, üze-
meltetése, valamint átfogó rendszerfelügyelet biz-
tosítása – K. É. – 8647/2008)

24334 Nemzeti Hírközlési Hatóság (étkezési utalvány – K. É. –
8302/2008)

24337 Nemzeti Hírközlési Hatóság (megelõzõ egészségügyi szû-
rõvizsgálat – K. É. – 8307/2008)

24340 Nemzeti Hírközlési Hatóság (szervezeti kultúra fejleszté-
se – K. É. – 8308/2008)

24343 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az
M43 autópálya 43. sz. fõúti lekötése Makó térségében
mintegy 7,0 km hosszon lebonyolító mérnöki feladatok
ellátása tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. –
8049/2008)

24346 Ózd Város Önkormányzata (az Almási Balogh Pál Kór-
ház-Szakrendelõ rekonstrukciója kivitelezésének befe-
jezése a szakrendelõ folyamatos mûködése mellett
– K. É. – 7548/2008)

24349 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Dél-dunántúli
Regionális Könyvtár és Tudásközpont épületének en-
gedélyezési és tenderterveinek elkészítése – K. É. –
8200/2008)

Módosítás

24353 Szent Rókus Kórház és Intézményei módosítása (az Euró-
pai Unió Hivatalos Lapjához K. É. – 7138/2008 számon
2008. május 14-én feladott ajánlati felhívás módosítása
– K. É. – 8181/2008)

24356 Vám- és Pénzügyõrség Dél-alföldi Regionális Parancs-
noksága módosítása (a tolmácsolási, fordítási és lektorá-
lási feladatok tárgyú K. É. – 6596/2008 iktatószámú
ajánlati felhívás módosítása – K. É. – 8360/2008)

Visszavonás

24362 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet vissza-
vonása [tüdõvarró gépek, tárak beszerzése (SG-397)
– K. É. – 8650/2008]

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

24367 Szegedi Tudományegyetem (1 db idegsebészeti operá-
ciós mikroszkóp 36 hónapos bérlete – K. É. –
8930/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

24370 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Gyõr
(házi segítségnyújtó jelzõberendezések igénybevétele
– K. É. – 8457/2008)

24374 Miniszterelnöki Hivatal (a 2008. augusztus 20-i állami
ünnep központi rendezvényeinek, valamint egyéb or-
szágos jelentõségû események megszervezése és lebo-
nyolítása – K. É. – 8612/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

24381 Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (PsycInfo adatbá-
zis elõfizetése 45 db intézmény számára – K. É. –
8084/2008)
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24383 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(tanmûhely építése a Kalmár Zsigmond Ipari Szakkö-
zépiskola és Szakiskola területén – K. É. – 8379/2008)

24386 Kaposi Mór Oktató Kórház (a Kaposi Mór Oktató Kór-
ház részére dízel áramfejlesztõ aggregátor beszerzése
– K. É. – 7986/2008)

24390 Kozármisleny Város Önkormányzata [Janikovszky Éva
ÁMK bõvítése, felújítása (óvoda tetõtér-beépítése)
– K. É. – 8265/2008]

24394 MTA Mezõgazdasági Kutatóintézete [számítástechnikai
(informatikai) eszközök és szoftverek beszerzése
– K. É. – 8480/2008]

24398 Süni Napközi Otthonos Óvoda, Berhida (élelmiszer-be-
szerzés – K. É. – 8316/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

24405 Budapest XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata (Buda-
pest XXIII. kerület, Molnár sziget – víznyomócsõháló-
zat építése – K. É. – 7402/2008)

24410 Orosháza Város Önkormányzata (Orosháza, Városi Kór-
ház 80 ágyas krónikus osztályának kialakítása – K. É. –
8890/2008)

24415 PIG-TRADE Kft. (mezõgazdasági gépek beszerzése
– K. É. – 8260/2008)

24419 Sárosd Nagyközség Önkormányzata (utak felújítása Sá-
rosdon – K. É. – 8860/2008)

24426 Várpalota Város Önkormányzata (Szabolcska Mihály,
Krúdy Gyula, Viola, Mátrai Gyula, Bakony, Zichy ut-
cában útburkolat-, járdafelújítási, vízelvezetõárok-lé-
tesítési, csapadékcsatorna-építési munkák elvégzése
– K. É. – 8646/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

24433 Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft. (1 darab hulla-
dékgyûjtõ gépjármû beszerzése – K. É. – 6880/2008)

24435 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (ajánlat-
kérõ egységes mûszaki alaptérképének összeállítása fel-
méréssel, csapadékvíz-elvezetõ hálózat szakági digitális
helyszínrajzának elkészítése, valamint a teljesítést kö-
vetõ 5 éves idõtartamra a térképek karbantartása
– K. É. – 7913/2008)

24437 Biatorbágy Város Önkormányzata (Dózsa Gy. utca és
parkoló, Ybl Miklós sétány II. szakasz útburkolat- és
csapadékvízelvezetés-kiépítésének elvégzése az engedé-
lyezési és építési tervek alapján – K. É. – 7249/2008)

24441 Budapest Fõváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormány-
zata (1 milliárd forint összegû folyószámla-hitelkeret
biztosítása – K. É. – 7421/2008)

24443 Budapesti Rendõr-fõkapitányság (a BRFK objektumai-
ban üzemelõ elektromos berendezések, fázisjavítók és
antennahálózat karbantartása, javítása, valamint biz-
tonságtechnikai felülvizsgálata tárgyú eljárás ered-
ményérõl szóló tájékoztató – K. É. – 8855/2008)

24445 Debreceni Egyetem nevében eljáró Debreceni Egyetem
Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma (takarítási
munkák – K. É. – 8192/2008)

24448 ÉARFÜ Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség Kht. (informatikai eszközök, szoftverek beszerzése
a már meglévõ ZyXEL tûzfalrendszerrel ellátott in-
formatikai hálózat bõvítése, irodatechnikai eszközök,
telekommunikációs eszközök beszerzése, telepítése,
üzembe helyezése – K. É. – 6879/2008)

24452 Egészségbiztosítási Felügyelet (az EbF mûködéséhez
szükséges iroda bõvítésérõl – K. É. – 7314/2008)

24455 Egészségügyi Minisztérium (PR-kommunikáció és mé-
diastratégia – K. É. – 8784/2008)

24457 Fejér Megyei Önkormányzat [az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv ÚMFT keretei közt megjelenõ pályázati
felhívásokhoz kapcsolódó projektek elõkészítése, pá-
lyázatírás és a támogatott projektek menedzselése
Fejér Megye Önkormányzata és intézményei részére
(kivéve a kórház) – K. É. – 7167/2008]

24460 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (csigaszivattyús át-
emelõ felújítása – K. É. – 7924/2008)

24462 Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-
Rendelõintézet és Baleseti Központ (SG-367 intervenciós
radiológia fogyóanyagainak beszerzése – K. É. –
7870/2008)

24470 Gyöngyössolymos Község Önkormányzata (élelmiszerek
beszerzése, 2008–2010. – K. É. – 6071/2008)

24472 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség [csípõ- és térdprotézisek beszerzése
(25204/07-10/50) – K. É. – 6967/2008]

24476 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (ruházat és egyéb felszerelések beszerzése – eljá-
rásazonosító: 26002/07-10/94 – K. É. – 7059/2008)

24479 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (immunbiológiai készítmények beszerzése – eljá-
rásazonosító: 22052/07-10/99 – K. É. – 7128/2008)

24482 ITD Hungary Zrt. (képviseleti irodák – K. É. –
8447/2008)

24489 Magyar Államkincstár (foglalkozás-egészségügy – K. É. –
8372/2008)

24492 Magyar Közút Kht. (tisztítószer 2008. – K. É. –
8053/2008)

24495 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (leporellók gyártása és szállítása – K. É. –
7087/2008)

24497 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (különféle kötõ- és rögzítõelemek 2008–2009.
közötti idõszakra történõ biztosítása – K. É. –
7578/2008)

24502 Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (élelmiszerek
beszerzése, illetve intervenciós cukorkészletbõl szár-
mazó élelmiszerek elõállítása – K. É. – 7397/2008)

24539 Mezõkövesd Város Önkormányzata (300 000 000 Ft
összegû folyószámla-hitelkeret biztosítása – K. É. –
7306/2008)
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24542 Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-köz-
pont (komplex projektmenedzsment-tanácsadás a
MEH-EKK számára – K. É. – 8172/2008)

24545 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Miskolc vá-
ros fellendítése az ÚMFT forrásai segítségével – K. É. –
8352/2008)

24548 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
31–32. sz. fõutak Jászberény elkerülés II. ütem a
81+170–83+865 km közötti szakasz építése tárgyú eljá-
rás eredményérõl – K. É. – 8056/2008)

24551 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az M43
autópálya 3+000–9+7000 km-sz. közötti szakasz, vala-
mint a csatlakozó építmények kivitelezési munkáinak el-
végzése tárgyú közbeszerzési eljárásban – K. É. –
8395/2008)

24553 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az eljá-
rás eredményérõl az M43 autópálya 9+700–18+400
km-sz. közötti szakasz, valamint a csatlakozó építmé-
nyek kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában
– K. É. – 8417/2008)

24556 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az eljá-
rás eredményérõl az M43 autópálya 18+400– 34+600
km-sz. közötti szakasz, valamint a csatlakozó építmé-
nyek kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában
– K. É. – 8423/2008)

24559 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az eljá-
rás eredményérõl az M43 autópálya 43. sz. fõúti leköté-
se Makó térségében, valamint a csatlakozó építmények
kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában – K. É. –
8432/2008)

24561 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az eljá-
rás eredményérõl az M0 keleti szektor Rákospalotai
Határ út kivitelezési munkák mérnöki felügyelete, va-
lamint a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás-
ban való közremûködés tárgyában – K. É. – 8491/2008)

24564 Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Köz-
pont Kht. (integrált médiaarchiváló rendszer – K. É. –
8097/2008)

24566 Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intéz-
ménye (élelmiszer-beszerzés – K. É. – 7474/2008)

24574 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (beruházási cé-
lú hitel nyújtása Pécs Megyei Jogú Város Önkormány-
zata részére 2008. – K. É. – 8771/2008)

24576 Pécs 2010 Menedzsment Központ Kht. (központi képzési
program oktatási feltételeinek biztosítása – K. É. –
7201/2008)

24579 Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (régészeti utómun-
kák – K. É. – 8863/2008)

24582 PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelõ Zrt. (vásár-
csarnok takarítása – K. É. – 7328/2008)

24584 PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelõ Zrt. (hitel-
szerzõdés – K. É. – 7329/2008)

24587 Rendõrtiszti Fõiskola (a Rendõrtiszti Fõiskola fõépületé-
nek felújításához szükséges külsõ és belsõ fa nyílászá-
rók gyártása és beépítése – K. É. – 8305/2008)

24589 Semmelweis Egyetem (szemészeti klinika rekonstruk-
ciója – K. É. – 8109/2008)

24592 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (ágyak
– K. É. – 8159/2008)

24595 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Költségve-
tési Elszámoló Szervezete (Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata 100%-os tulajdonában lévõ Diák-
étkeztetési Kft. által mûködtetett konyhák alapanyag-
igényének ellátása – K. É. – 8553/2008)

24599 Szépmûvészeti Múzeum (nemzetközi mûtárgy szállít-
mányozás – K. É. – 7408/2008)

24601 Tisza-tavi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás [csí-
põszúnyog-gyérítés kivitelezése légi biológiai, légi kémiai
és földi kémiai (melegköd) módszerrel a Tisza-tó térsé-
gében a 2008–2010. évekre – K. É. – 8272/2008]

24604 Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata (Tiszalúc, Takta-
harkány, Taktaszada települések központi orvosi ügye-
leti ellátása – K. É. – 5852/2008)

24606 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
(egyenruházati társasági cipõk beszerzése – K. É. –
8381/2008)

24609 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
(egyenruházati termékek konfekcionálása – K. É. –
8453/2008)

24612 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdõgyógyintézete
(4347/Farkasgyepû/08 Élelmiszerek – K. É. –
7407/2008)

24617 Zalakaros Város Önkormányzata (Zalakaros, üdülõsor-
tól keletre lévõ területek út- és közmûépítési munkái
– K. É. – 7248/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

24620 Debreceni Egyetem nevében az egyetem Orvos- és Egész-
ségtudományi Centruma (EM-235., ajánlatkérõ Elméleti
Négyszög felújítása és rekonstrukciója építési engedélye-
zési terveinek elkészítése – K. É. – 8907/2008)

24621 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (Expo Zaragoza
magyar kiállítás arculati kiviteli terveinek elkészítése
és kivitelezése, a kiállítási pavilon mûködtetési felada-
tainak ellátása, valamint a létrehozott arculati elemek
bontása – K. É. – 7425/2008)

24623 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(városmarketing – K. É. – 8718/2008)

24626 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság (kiskörei vízlépcsõ és üzemi terület õrzése,
2008–2011. – K. É. – 5935/2008)

24628 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság [nagy telj. szg. és
tárolórendszr. (SUN) – K. É. – 8739/2008]

24630 Magyar Közút Kht. (4232. j. Körösladány–Gyomaend-
rõd összekötõ út 16+000–18+575 km-szelvények közötti
felújítási munkái – K. É. – 7948/2008)

24633 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (kormányzati negyed
építéséhez kapcsolódóan a MÁV Zrt. Gépészeti Üzletág
funkcióinak kitelepítése Istvántelekre – K. É. –
8814/2008)

24635 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a Bu-
dapest–Lõkösháza és Szolnok–Debrecen vasútvonal
felújítására irányuló Kohéziós Alap tárgyú közbeszer-
zési eljárás eredményérõl – K. É. – 8698/2008)
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24638 NYÍR-KERT Zöldség-, Gyümölcstermelõi Értékesítõ Szö-
vetkezet (telephelyvásárlás Nyíregyházán – K. É. –
6529/2008)

24641 Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ
Igazgatósága (OKMT pályázati konstrukcióihoz kap-
csolódó hirdetések megjelentetése nyomtatott média-
felületeken – K. É. – 7871/2008)

24643 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa And-
rás Oktató Kórháza (Siemens berendezések karbantartá-
sa – K. É. – 8975/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

24647 Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(különféle építõipari, kivitelezõi munkák elvégzése
– K. É. – 6997/2008)

24648 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (oktatási in-
tézmények felújítása – K. É. – 8348/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

24651 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Hódmezõvásárhely–Mindszent közötti kerékpárút
építése – K. É. – 8461/2008)

24652 Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató
Kht. (Veszprém, Kittenberger Kálmán Növény- és Va-
daspark Kht. területén a „Csimpánzvilág” kiviteli ter-
veinek elkészítésére és az abban foglaltak kivitelezésére
– K. É. – 8078/2008)

24654 Semmelweis Egyetem [I. A Semmelweis Egyetem 2007.
évi beszámolóinak (US-GAAP) számviteli elvek szerinti
elkészítése. II. Semmelweis Egyetem, 2007. évi beszá-
molójának, teljes körû könyvvizsgálata – K. É. –
7487/2008]

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

24657 Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hiva-
tal [Táncsics Mihály Kollégium (Ménesi út) rekonst-
rukciójának, átalakításának kivitelezése, berendezés
tárgyakkal – K. É. – 7310/2008]

24657 Debreceni Gyógyfürdõ Kft. (gépjármûbeszerzés keret-
megállapodás keretében – K. É. – 8684/2008)

24658 Debreceni Vagyonkezelõ Zrt. (gépjármûbeszerzés keret-
megállapodás keretében – K. É. – 8685/2008)

24658 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság (2 db traktor és 1 db traktor mederkaszával
– K. É. – 8857/2008)

24659 K.K.I. GAESZ Nátus Konyha, Pápa (élelmiszer-szállítási
szerzõdések teljesítése – K. É. – 8796/2008)

24660 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (csatornaháló-
zat teljes körû üzemeltetése – K. É. – 7309/2008)

24660 Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet (a Calderoni Program
részeként elektronikus tanulási forráskezelõ keret-
rendszer, kompetenciafejlesztõ program adatbázis- és
taneszköz-etalontár létrehozása – K. É. – 6618/2008)

24661 Pitvaros Mikrotérsége Szélessávú Informatikai Infrastruk-
túra Építési Beruházást Lebonyolító Üzemeltetõ Intézmé-
nyi Társulás (a szélessávú hálózatok önkormányzatok
általi kiépítésének támogatása Magyarország kevésbé
vonzó településein projekt megvalósítása Pitvaros,
Csanádalberti, Ambrózfalva és Nagyér településeken
– K. É. – 6799/2008)

24661 Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. (tájékoz-
tató az ellátottak étkeztetésére vonatkozó szerzõdés
részteljesítésérõl – K. É. – 8688/2008)

24662 Vám- és Pénzügyõrség képviseletében a Vám- és Pénz-
ügyõrség Gazdasági Központja (Mátyás utcai víz-csator-
nahálózat egyes részeinek felújítása, kivitelezése
– K. É. – 8669/2008)

24663 Vám- és Pénzügyõrség képviseletében a Vám- és Pénz-
ügyõrség Gazdasági Központja (Mátyás utcai víz-csator-
nahálózat felújítása, és konyha-étterem szellõzõje át-
alakítása – K. É. – 8670/2008)

24663 Vám- és Pénzügyõrség képviseletében a Vám- és Pénzügy-
õrség Gazdasági Központja (Mátyás u. 14–16. szám alatti
– helyi védettség alatt álló – épület víz-, csatornahálóza-
tának felújítása és a konyha-étterem szellõzõrendszeré-
nek átalakítása – tervezõ feladatainak teljes körû ellátá-
sa – tárgyú szerzõdés teljesítése – K. É. – 8672/2008)

24664 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (megbízá-
si szerzõdés könyvvizsgálói feladatok ellátására
– K. É. – 8683/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

24665 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (könyvvizsgálói fel-
adatok ellátása – K. É. – 7429/2008)

24665 Berzsenyi Dániel Fõiskola, Szombathely (étkezési utal-
vány szállítása – K. É. – 7574/2008)

24666 Budapesti Fegyház és Börtön (tisztítószerek beszerzése
– K. É. – 7404/2008)

24666 Budapesti Fegyház és Börtön (tisztálkodószerek beszer-
zése – K. É. – 7416/2008)

24667 Csurgó Város Önkormányzata (polgármesteri hivatal,
városi könyvtár, valamint a közösségi ház kisebb felújí-
tási munkái – K. É. – 7525/2008)

24668 Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (4 részes épü-
letfelújítási és -bõvítési munkái – K. É. – 8686/2008)

24668 Erk, Nagyfüged, Tarnaörs, Tarnazsadány, Visznek és Za-
ránk Települések Önkormányzati Társulása (Erk, Nagy-
füged, Tarnaörs, Tarnazsadány, Visznek és Zaránk te-
lepüléseken szélessávú elektronikus mûsorelosztó és
adatkommunikációs hálózat megtervezése, engedélyez-
tetése és kivitelezése – K. É. – 7573/2008)

24669 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [tájékoztató a
szerzõdés teljesítésérõl a tanulmányok készítése az Üz-
letre hangolva program intézkedéseihez kapcsolódó
résztémákban vállalkozási (keret)szerzõdés keretében
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tárgyú közbeszerzési eljárás 5. része tekintetében
– K. É. – 8468/2008]

24670 Gyulakonyha Kht. (élelmiszer-beszerzés – K. É. –
7335/2008)

24671 Jászberény Város Önkormányzata Hivatásos Tûzoltósága
(Jászberény város tûzoltósága részére 1 db félnehéz
tûzoltófecskendõ beszerzése – K. É. – 8818/2008)

24672 Komló Város Önkormányzata [Magyarszék–Magyar-
hertelend–Mecsekpölöske–Komló (Sikonda) csatorná-
zatlan területeinek – Mánfa–Liget–Bodolyabér közsé-
gek csatornázása és szennyvízelvezetése – K. É. –
7572/2008)

24673 Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
(Magyarország–Románia és Magyarország–Szerbia és
Montenegró határon átnyúló együttmûködési program
2004–2006. HU–RO 0602/125. Fehér-Körös hasznosít-
ható vízkészletének vizsgálata magyar és román víz-
gyûjtõn – K. É. – 8849/2008)

24674 Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
(Magyarország–Románia és Magyarország–Szerbia és
Montenegró határon átnyúló együttmûködési program
2004–2006. HU–RO 0602/130 Kettõs-Körös árvízvédel-
mi fejlesztése – K. É. – 8851/2008)

24676 Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
(Magyarország–Románia és Magyarország–Szerbia és
Montenegró határon átnyúló együttmûködési program
2004–2006. HU–RO 0602/126 árvízvédelmi út tervezése
– K. É. – 8853/2008)

24677 Magyar Nemzeti Bank (tájékoztató a szerzõdés teljesíté-
sérõl 1. évfordulón – WF K2 – K. É. – 8841/2008)

24678 Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (rókák ve-
szettség elleni orális vakcinázása – K. É. – 7585/2008)

24679 Pécsi Tudományegyetem Gazdasági és Mûszaki Fõigazga-
tósága (kutatási-fejlesztési tevékenység – K. É. –
8653/2008)

24679 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (laboratóriumi hám-
sejttenyésztés teljes körû végzése – K. É. – 7581/2008)

24680 Veszprém Megyei Önkormányzat (orvosi mûszerek be-
szerzése – K. É. – 7570/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

24681 Bóly Város Önkormányzata (geotermikus energiára ala-
pozott távfûtõrendszer kivitelezése – K. É. – 7552/2008)

24681 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (M7 autó-
pálya 22+995 km-sz.-ben lévõ csomópont és a 8104 j. út
közötti útszakasz kiépítése – K. É. – 7630/2008)

24682 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (Egyek, MÁV-állomás
felvételi épületében új utas-WC építése – K. É. –
8583/2008)

24683 Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft. (gázelosztó vezetékek re-
konstrukciós munkáinak elvégzése az ajánlatkérõ szol-
gáltatási területén, 2005. I. ütem VI. blokkok – K. É. –
6903/2008)

24683 Zalabér Község Önkormányzata [a Nyugat-Balaton és
Zala völgye regionális szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszer projekt létrehozásával és hatékony üzemelte-
tésével kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység
teljes körû megtervezése (1. sz. módosítás) – K. É. –
8665/2008]

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

24685 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a 6. sz.
fõút 18,1–30,5 km-szelvények közötti szakaszának út-
és hídrehabilitációs, valamint az egyéb hozzá kapcsoló-
dó meghatározott munkák építése tárgyú szerzõdés
módosításáról – K. É. – 8465/2008)

24685 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a 6. sz.
fõút 30,5–48,8 km-szelvények közötti szakaszának út-
és hídrehabilitációs, valamint az egyéb hozzá kapcsoló-
dó meghatározott munkák építése tárgyú szerzõdés
módosításáról – K. É. – 8466/2008)

24686 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a 6. sz.
fõút 48,8–65,7 km-szelvények közötti szakaszának út-
és hídrehabilitációs, valamint az egyéb hozzá kapcsoló-
dó meghatározott munkák építése tárgyú szerzõdés
módosításáról – K. É. – 8467/2008)

24687 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a szer-
zõdés módosításáról a 6. sz. fõút 95,6–111,9 km-szelvé-
nyek közötti szakaszának út- és hídrehabilitációs mun-
kái tárgyában – K. É. – 8469/2008)

24688 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a szer-
zõdés módosításáról a 6. sz. fõút 111,9–124,8 km-szelvé-
nyek közötti szakaszának út- és hídrehabilitációs, vala-
mint az egyéb hozzá kapcsolódó meghatározott mun-
kák tárgyában – K. É. – 8471/2008)

24689 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a szer-
zõdés módosításáról a 6. sz. fõút 76,2–81,8 km-sz. kö-
zötti szakaszának út- és hídrehabilitációs munkái tár-
gyában – K. É. – 8473/2008)

24690 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (a 37. számú fõút
Sátoraljaújhely tehermentesítõ szakasz építése projekt
kivitelezési munkái – K. É. – 8477/2008)

24691 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [a 21. sz. fõutat te-
hermentesítõ út építése 3+695–6+637 km-sz. között
(salgótarjáni tehermentesítõ út III. ütem) – K. É. –
8486/2008]

Elõzetes összesített tájékoztató

24692 Budapest Fõváros X. Kerület Kõbányai Önkormányzat
[építési beruházások – K. É. – 7713/2008]

Összegezés az egyszerû közbeszerzési eljárásban az ajánlatok
elbírálásáról

24695 Bát-Tej Kft. (tájékoztató az eljárás ereményérõl
– K. É. – 8099/2008)
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Helyesbítés

24696 Budapest Fõváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata
helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 62. számában,
2008. június 2-án megjelent K. É. – 7352/2008 számú
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának helyesbítése
– K. É. – 8951/2008)

24696 MTA Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet
helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõbe K. É. –
6998/2008 számon 2008. május 30-án megjelent ajánla-
ti felhívás helyesbítése – K. É. – 9125/2008)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG

HATÁROZATAI

24697 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a CONSO-
LID Talajstabilizáló és Szolgáltató Kft. jogorvoslati ké-
relme Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
közbeszerzési eljárása ellen)

24699 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (az ARROW
International Hungary Kft. jogorvoslati kérelme a
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet köz-
beszerzési eljárása ellen)

24705 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (az Állami
Számvevõszék által Demecser Város Önkormányzata
ellen hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárás)

24709 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (az Állami
Számvevõszék által a Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata ellen hivatalból kezdeményezett jog-
orvoslati eljárás)

24714 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (az Almus
Pater Taneszköz- és Intézményellátó Zrt. által a Bánki
Donát TISZK Tatabányai Térségi Integrált Szakképzõ
Központ Kht. közbeszerzési eljárása elsõ része ellen be-
nyújtott jogorvoslati kérelem)

24720 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a Kormány-
zati Ellenõrzési Hivatal által a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztõ Zrt. szerzõdésmódosításával kapcsolatosan
hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárás)

24721 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a Sauberma-
cher-Magyarország Kft. és a Városgondozási Zrt. által
a Gyöngyöspata Község Önkormányzata közbeszerzési
eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérelem)
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A Közbeszerzési Értesítõ 67. számának (2008. június 13.) tartalomjegyzékérõl

24741 A Közbeszerzések Tanácsa közleménye a hivatalos közbe-
szerzési tanácsadók névjegyzékébe 2008. június 9-én fel-
vett újabb tanácsadókról, továbbá a korábban felvett ta-
nácsadók adataiban bekövetkezett változásokról

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

24746 Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat (a Budapest
Fõváros II. Kerületi Önkormányzat fenntartásában lé-
võ oktatási intézmények portaszolgálata és takarítási
munkái – K. É. – 8095/2008)

24752 Magyar Közút Kht. (hídfelújítások tervezése Békés me-
gyében 2008. – K. É. – 8663/2008)

24757 Magyar Közút Kht. (hídfelújítások tervezése Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyében 2008. – K. É. – 8924/2008)

24762 Magyar Közút Kht. (hídfelújítások tervezése Somogy
megyében – K. É. – 8944/2008)

24767 Magyar Közút Kht. (hídfelújítások tervezése Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyében 2008. – K. É. –
8909/2008)

24772 Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fõigazgatóság
(elektroanatómiai katéterek és fogyóanyagok beszerzé-
se – K. É. – 8169/2008)

24778 Szépmûvészeti Múzeum (az „Egy szimbolista látomás”
c. kiállítás teljes körû mûtárgy-szállítmányozási felada-
tainak ellátása – K. É. – 8929/2008)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

24784 Szabolcs Volán Zrt. [új elõvárosi-helyközi szóló autóbu-
szok beszerzése (8 + 50% db) 2008. – K. É. – 8840/2008]

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

24790 Piginveszt Sertéshústermelõ Kft. (trágyakezelõ gépek be-
szerzése – K. É. – 8555/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

24796 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (hídfelújítás-I./2008.
– K. É. – 8541/2008)

24802 Budapest Fõváros Önkormányzata (Budapest 2008. évi
útfelújítások tervezési és kivitelezési munkái – K. É. –
8075/2008)



24808 Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelõintézet [a Dr. Ke-
nessey Albert Kórház-Rendelõintézet (kórház) hõener-
gia-ellátó rendszerének rekonstrukciója, valamint a re-
konstrukció finanszírozásának érdekében a kórház hõ-
energia-ellátó rendszerének üzemeltetése – K. É. –
8002/2008]

24812 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (keretszerzõdés atraumatikus tûk szállítására
– K. É. – 8873/2008)

24817 K.K.I. GAESZ Nátus Konyha [a K. É. – 3370/2008 számú
eljárás eredménye (közösségi) – K. É. – 7756/2008]

24827 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (a KSzF és az ellá-
tási körébe tartozó szervezetek részére taxirendszerû
személyszállítási szolgáltatás – K. É. – 7751/2008)

24830 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az M43
autópálya Szeged–Makó közötti Kohéziós Alapból tá-
mogatott szakaszának kivitelezése során lebonyolító
mérnöki feladatok ellátása tárgyú eljárás ered-
ményérõl – K. É. – 8052/2008)

24835 Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet
(élelmiszer-beszerzés – K. É. – 8369/2008)

24838 Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet
(élelmiszer-beszerzés – K. É. – 8799/2008)

24842 Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Köz-
pont Kht. (integrált médiaarchiváló rendszer – K. É. –
8276/2008)

24846 Semmelweis Egyetem (tájékoztató a Semmelweis
Egyetem szervezeti egységei részére 24 hónapra szük-
séges sebészeti varróanyagok eredményérõl – K. É. –
8005/2008)

24850 Semmelweis Egyetem (a Semmelweis Egyetem szerve-
zeti egységei részére 12 hónapra szükséges mosó- és
tisztítószerek beszerzése – K. É. – 8507/2008)

24854 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (ágyak
beszerzése – K. É. – 8656/2008)

24858 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Költségve-
tési Elszámoló Szervezete (Szekszárd 4220/2008 TED
– K. É. – 8554/2008)

24863 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
(egyenruházati társasági cipõk beszerzése – K. É. –
8373/2008)

24867 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (egyen-
ruházati termékek konfekcionálása – K. É. –
8455/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl egyes ágazatokban

24872 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest IX. ker., Külsõ
Mester utca Koppány utca–Külsõ Mester utca 90/B kö-
zötti szakaszán (hrsz.: 38234/6) gázelosztó vezeték létesí-
tése – K. É. – 8070/2008]

24875 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest I. ker., Bécsi
kapu tér Fortuna utca–Lovas út közötti szakaszán és a
Kard utca Országház utca–Kard utca 4. közötti szaka-
szán (hrsz.: 6563) gázelosztó vezetékek létesítése
– K. É. – 8071/2008]

24879 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XIV. ker., Pil-
langó utca Mogyoródi út–Tábornok utca közötti szaka-
szán (hrsz.: 32068) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 8072/2008]

24883 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest I. ker., Nyárs
utca Mészáros utca–Tigris utca közötti szakaszán és a
Tigris utca Nyárs utca–Tigris utca 29/B közötti szaka-
szán (hrsz.: 73321/7) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 8074/2008]

24887 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest III. ker., Fo-
lyamõr utcában lévõ körzeti nyomásszabályozó (hrsz.:
18229/15) rekonstrukciójához bekötõvezetékek létesí-
tése – K. É. – 8076/2008]

24891 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest X. ker., Liget
utca Bánya utca–Ónodi utca közötti szakaszán (hrsz.:
39139/1) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
8801/2008]

24894 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (könyvvizsgálói szolgáltatás beszerzése – K. É. –
8883/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

24898 Bónber Kft. (telepfelújítás – K. É. – 8835/2008)

24903 Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (01 rész: bérleti
szerzõdés 700 fõ azonnali irodai elhelyezésére. 02 rész:
adásvételi szerzõdés az APEH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatóságának egységes elhelyezését biz-
tosító irodaépület tulajdonjogának megszerzésére
– K. É. – 8953/2008)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

24912 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (Szeged,
Városgazda sor 1. szám alatti fõépületre, amely iroda-
és szociális funkciókat tartalmaz – tetõtér-ráépítés el-
végzése – K. É. – 8618/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

24917 BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság (iskolakezdési támogatá-
si utalványok szállítása – K. É. – 8919/2008)

24920 Budapest XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata (Ta-
mási gimn. 2. – K. É. – 8400/2008)

24926 Károly Róbert Fõiskola (Károly Róbert Fõiskola B jelû
épülete mellett sétány- és kertépítés, valamint a Bel-
sõ-Mérges-patak medrének felújítása – kivitelezés
– K. É. – 8702/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

24932 Faulhaber Motors Hungaria Kft. (felnõttképzési szolgál-
tatások – K. É. – 7386/2008)

24937 Országos Mentõszolgálat (õrzõ-védõ szolgálat ellátása az
Országos Mentõszolgálat V. kerületi Markó utcai köz-
pontjában, a XIII. kerületi Róbert Károly körúti és a
XII. kerületi Alkotás utcai telephelyén – K. É. –
8878/2008)
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Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

24941 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (számítás-
technikai kellékanyagok 2008. – K. É. – 8854/2008)

24944 Barkev Kft. (építés – K. É. – 8791/2008)

24949 Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat
(önkormányzat intézményeiben nyílászárók cseréje
– K. É. – 8689/2008)

24953 Diákhitel Központ Zrt. [a Diákhitel Központ Zrt. kommu-
nikációjához 2008. december 31-ig szükséges reklámké-
szítési (kreatív) feladatok elvégzése felhasználással ve-
gyes vállalkozási szerzõdés keretében – K. É. –
9132/2008]

24958 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. (ság-
vári és ádándi navigációs állomás terep-karbantartási
munkái – K. É. – 9024/2008)

24963 Országos Rendõr-fõkapitányság Országos Baleset-meg-
elõzési Bizottság (nyomdai szolgáltatás – K. É. –
8978/2008)

24967 Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézete,
Bázakerettye (különféle élelmiszerek beszerzése
– K. É. – 7564/2008)

24970 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok,
Munkácsy úti óvoda bõvítése – K. É. – 9072/2008)

24974 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszp-
rém, Sarló utca csapadékvíz-elvezetés engedélyezési és
kiviteli terveinek elkészítése – K. É. – 8906/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

24978 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (nyomvályújavítás/2008.
– K. É. – 9209/2008)

24982 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (járda-
felújítási munkálatok elvégzése – K. É. – 8834/2008)

24990 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest XVI. kerületi önerõs útépítések IV. – K. É. –
9006/2008)

24997 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (keretmegálla-
podás Eger város útjainak, járdáinak, parkolóinak fel-
újítására, kapcsolódó vízrendezési munkálatokkal
2010. december 31-ig – K. É. – 8976/2008)

25003 Kecskeméti Fõiskola [projektmenedzsment-szolgáltatás
(TIOP-1.3.1/07/2) – K. É. – 8023/2008]

25008 Körös 2000 Mezõgazdasági és Szolgáltató Kft. (szegha-
lom-halaspusztai szarvasmarhatelep trágyaelhelyezése
és -kezelése – K. É. – 8864/2008)

25015 Nyírtelek Város Önkormányzata (Rózsa, Orgona, Nyírfa,
Akácos és Tó utcák vízellátásának kivitelezése – K. É. –
8606/2008)

25019 Siófok Város Önkormányzata (a siófoki Vitorlás u.–Er-
kel Ferenc u.–Bethlen Gábor u.–Vasút sor utcák által
határolt terület út-, járda-, parkoló- és kerékpárútépí-
tése, csapadékvíz-elvezetési, valamint közmû-
rekonstrukciós munkáinak kiviteli tervezése, kivitele-
zése – K. É. – 6112/2008)

25026 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (2008.
évi útfelújítások I. ütemének kivitelezése – K. É. –
8546/2008)

25030 Tranzit-Ker Zrt. (víziszárnyas-telep korszerûsítése
– K. É. – 8568/2008)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

25036 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont [melléktermék-adagolók (hibrid és rotációs) be-
szerzése – K. É. – 8733/2008]

25040 Pannon Hõerõmû Energiatermelõ, Kereskedelmi és Szol-
gáltató Zrt. (hûtõtorony 2008. – K. É. – 8719/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

25047 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (sövényvágó adapter be-
szerzése/2008. – K. É. – 8988/2008)

25049 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (MÜSZINFO/2008.
– K. É. – 9016/2008)

25051 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (mérnökségi épületek bõ-
vítése/2008. – K. É. – 9021/2008)

25054 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (burkolatjel felújító festé-
se – 2/2008 – K. É. – 9070/2008)

25060 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (takarítás – 2/2008
– K. É. – 9085/2008)

25062 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (nagy felületû burkolatja-
vítás/2008. – K. É. – 9087/2008)

25065 Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(Budapest Fõváros XI. Kerületi Önkormányzat oktatá-
si és szociális intézményeiben emelt szintû közétkezte-
tés biztosítása – K. É. – 9183/2008)

25067 Dombóvár Város Önkormányzata [iparosított technoló-
giával épült lakóépületek energiatakarékos korsze-
rûsítése és felújítása (Népköztársaság u. 14–18., 31–37.,
46., Ady u. 1–7., Dombó Pál u. 9–17.) – K. É. –
8321/2008]

25070 ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító
Iroda Társadalmi Szolg. Kht. (pénzügyi beszámolók el-
lenõrzése és hiánypótoltatása – K. É. – 9051/2008)

25073 Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium (a Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Álta-
lános Iskola és Gimnázium sportudvarának kialakítási
feladatai – K. É. – 8659/2008)

25075 Hatvan Város Önkormányzata (Hatvan város barokk
fõterének felújítása II. ütem – K. É. – 8923/2008)

25078 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (állati hull.
eszk. – K. É. – 9156/2008)

25080 Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgál-
tató Kft. (öntágulós fémstentek beszerzése – K. É. –
6249/2008)
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25083 Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgál-
tató Kft. (szemészeti mûlencsék beszerzése – K. É. –
6335/2008)

25087 Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgál-
tató Kft. (szürkehályog-mûtéthez szükséges szemészeti
anyagok beszerzése – K. É. – 6336/2008)

25095 Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgál-
tató Kft. (egyszer használatos pelenkázónadrágok és be-
tétek beszerzése – K. É. – 6412/2008)

25099 Magyar Nemzeti Bank (takarítás 2008. – K. É. –
8151/2008)

25103 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (Nagykanizsa, körzeti
jármûfenntartási központ, oldalaknás szerelõakna épí-
tése – K. É. – 9231/2008)

25105 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (az adActa rendszer
üzemeltetése – K. É. – 8986/2008)

25108 Székesfehérvári Épületfenntartó és Hõszolgáltató Zrt. (ön-
kormányzati tulajdonú – mûemlék jellegû – épületek
felújítása – K. É. – 8524/2008)

25110 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (étkezési
utalványok beszerzése – K. É. – 8383/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

25113 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (nyári üzemeltetés gépei-
nek beszerzése/2008. – K. É. – 9022/2008)

25114 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (folyószámlahitel-
szerzõdés – K. É. – 9107/2008)

25114 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XII. ker., Napos u.
(Virányos út–Szilágyi Erszébet fasor között) fõvárosi
csatornák rekonstrukciója – K. É. – 7586/2008]

25115 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (7 db ágy melletti
betegõrzõ monitor szállítása – K. É. – 6758/2008)

25115 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (1 db C-íves sebésze-
ti képerõsítõ szállítása – K. É. – 6760/2008)

25116 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
(könyvvizsgáló kiválasztása – K. É. – 9012/2008)

25117 Magyar Nemzeti Bank [IKR2 (informatikai igénykezelé-
si rendszer – K. É. – 7842/2008]

25117 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (komplex bankári
biztosítás, valamint a vezetõ tisztségviselõk és felügye-
lõbizottsági tagok biztosítása – K. É. – 8987/2008)

25118 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (OrganP
számítástechnikai rendszer beszerzése – K. É. –
8378/2008)

25119 Vám- és Pénzügyõrség Szociális, Egészségügyi és Kultu-
rális Központja (különféle élelmiszerek beszerzése
2006–2008. évekre – K. É. – 7825/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

25120 Budapest Fõváros XVII. Kerület Rákosmente Önkor-
mányzata (útfelújítás – K. É. – 8643/2008)

25120 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (csator-
nahálózat bõvítése – K. É. – 9110/2008)

25121 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [tájékoztató Mezõ-
túr (bez.)–Gyoma (bez.) vonalszakasz átépítése tárgyú
szerzõdés módosításáról – K. É. – 8346/2008]

25123 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a 44. sz.
fõút Békéscsabát elkerülõ út Dobozi úti körforgalmi
csomópont-építési munkáinak elvégzése tárgyú szerzõ-
dés módosításáról – K. É. – 8772/2008)

Helyesbítés

25124 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. helyesbítése (beszerzési fo-
lyamat támogatása/2008. – K. É. – 9234/2008)

25124 Gödöllõ Város Önkormányzata helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 65. számában, 2008. június 9-én K. É. –
8621/2008 számon megjelent részvételi felhívás helyes-
bítése – K. É. – 9214/2008)

Módosítás

25125 Budapest-Zugló Önkormányzata megbízásából eljáró Zug-
lói Vagyonkezelõ Zrt. módosítása [felújítási munkák (te-
tõfelújítás, elektromos fõvezeték, víz-, csatorna-, gázfõ-
vezeték-felújítás, melléképület-bontás) – K. É. –
9071/2008]

25126 Budapest-Zugló Önkormányzata megbízásából eljáró Zug-
lói Vagyonkezelõ Zrt. módosítása (vállalkozási szerzõdés
keretében a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. kezelésében lévõ
ingatlanokon lomtalanítási munkák elvégzése eseti meg-
rendelés alapján – K. É. – 9073/2008)

25128 Humán-Jövõ 2000 Kht. módosítása (a Humán-Jövõ 2000
Kht. által üzemeltetett üdülõk és vendéglátóegységek
szénsavas és szénsavmentes üdítõitalok, rostos gyü-
mölcslevek, jeges teák, szénsavas és szénsavmentes ás-
ványvizek beszerzése – K. É. – 9237/2008)

25130 Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata módosítása
(a Közbeszerzési Értesítõ 61. számában, 2008. má-
jus 30-án K. É. – 7861/2008 számon megjelent egysze-
rûsített eljárás ajánlati felhívásának módosítása
– K. É. – 9091/2008)

25131 Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata módosítása
(a Közbeszerzési Értesítõ 55. számában, 2008. má-
jus 16-án K. É. – 6747/2008 számon megjelent egysze-
rû eljárás ajánlattételi felhívásának módosítása
– K. É. – 9092/2008)

25133 Széchenyi István Egyetem Gazdasági és Mûszaki Fõigaz-
gatóság módosítása (az egyetem központi campusán inf-
rastruktúrafejlesztés építési beruházás mûszaki lebo-
nyolítás, beruházásszervezés, mûszaki ellenõrzés
– K. É. – 9010/2008)

Visszavonás

25136 Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ visszavo-
nása (a Közbeszerzési Értesítõ 51. számában, 2008. áp-
rilis 30-án K. É. – 6186/2008 számon megjelent ajánlati
felhívás visszavonása – K. É. – 9272/2008)
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25137 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet visszavo-
nása (a Közbeszerzési Értesítõ 50. számában K. É. –
6144/2008 számon 2008 április 28-án megjelent egysze-
rû eljárás ajálattételi felhívásának visszavonása
– K. É. – 9210/2008)

25137 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet visszavonása (az
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet részére egyszer
használatos, hidrofil felületû hólyagvizelet-ürítõ katé-
ter és vizeletgyûjtõ tasak biztosítása – K. É. –
9157/2008)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG

HATÁROZATAI

25139 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a Morvayné
dr. Vígh Katalin, a Közbeszerzések Tanácsa tagja által
a Szollak Kft. eljárása ellen hivatalból kezdeményezett
jogorvoslati eljárás)
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A Közbeszerzési Értesítõ 68. számának (2008. június 16.) tartalomjegyzékérõl

25156 A Közbeszerzések Tanácsa Titkársága pályázatot hirdet
jogi végzettséggel rendelkezõk részére a Jogi osztályra

25157 A Közbeszerzések Tanácsa Titkársága pályázatot hirdet
jogi végzettséggel rendelkezõk részére a Hirdetmény-
ellenõrzési osztályra

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

25158 Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata (pa-
pír, író- és irodaszer beszerzése – K. É. – 8428/2008)

25164 Humán-Jövõ 2000 Kht. (Humán-Jövõ 2000 Kht. által
üzemeltetett üdülõk és vendéglátóegységek részére hús
és húsáru beszerzése, 2008-tól 2011. december 31-ig
– K. É. – 8767/2008)

25172 Magyar Közút Kht. (hídfelújítások tervezése Baranya
megyében – K. É. – 7417/2008)

25177 Magyar Közút Kht. (hídfelújítások tervezése Vas megyé-
ben 2008. – K. É. – 8974/2008)

25182 Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (az MNV Zrt. saját
és rábízott vagyoni körébe tartozó ingatlanokkal, vala-
mint a székházzal kapcsolatos ingatlankezelési, õrzési
szolgáltatások – K. É. – 8102/2008)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

25191 DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (ivóvíz-bekö-
tõvezetékek vízépítési szerelvényeinek szállítása
– K. É. – 8041/2008)

25196 DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (ivóvíz-ge-
rincvezeték vízépítési szerelvényeinek szállítása
– K. É. – 8042/2008)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

25202 Budapest Airport Zrt. [Airport Operation Database
(AODB), Resource Management System (RMS) és In-
tegration Broker (IB) rendszer együttes beszerzése
– IT-szoftver implementációs szoftverszerzõdés és
5 éves IT-supportszerzõdés – K. É. – 8201/2008]

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

25208 Zala Megyei Önkormányzat (a Zala Megyei Önkor-
mányzat és intézményei számára határozatlan idõtar-
tamú számlavezetési, pénzforgalmi és egyéb ahhoz kap-
csolódó banki szolgáltatások nyújtása – K. É. –
7023/2008)

Elõzetes összesített tájékoztató

25215 Budapest Fõváros Önkormányzata (vállalkozási szerzõ-
dés a Fõpolgármesteri Hivatal adóügyosztályán mûkö-
dõ helyi adók információs rendszer 2009. évi üzemelte-
tésére – K. É. – 8262/2008)

Idõszakos tájékoztató egyes ágazatokban

25217 Paksi Atomerõmû Zrt. (a Paksi Atomerõmû Zrt. primer-
köri fõberendezéseinek roncsolásmentes anyagvizsgá-
latának elvégzése 2009–2012. években – K. É. –
8887/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

25222 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (sövényvágó adapter be-
szerzése/2008. – K. É. – 8990/2008)

25225 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (burkolatjel felújító festé-
se-2/2008. – K. É. – 9076/2008)

25232 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M3 ap. burkolat- és híd-
felújítás/2008. – K. É. – 9083/2008)



25235 Balmazújváros Város Önkormányzata (beruházási hitel
felvétele – K. É. – 8521/2008)

25238 Budapest Fõváros Önkormányzata (2008. évi útfelújí-
tások tervezési munkái és tervezési mûvezetési felada-
tainak ellátása – K. É. – 8474/2008)

25246 Debreceni Egyetem (EM-232, felvonók üzemeltetése
– K. É. – 8673/2008)

25247 Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (SAP-tanácsadási, -fej-
lesztési, -üzemeltetéstámogatási keretmegállapodás
– K. É. – 8544/2008)

25249 ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító
Iroda Társadalmi Szolg. Kht. (pénzügyi beszámolók el-
lenõrzése és hiánypótoltatása – K. É. – 9039/2008)

25253 Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona (élelmiszer be-
szerzése – K. É. – 8562/2008)

25258 Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-
Rendelõintézet és Baleseti Központ (SG-366., intézeti
gyógyszertár üzemeltetése – K. É. – 8596/2008)

25262 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (EXPO Zarago-
za magyar kiállítás arculati kiviteli terveinek elkészíté-
se és kivitelezése, a kiállítási pavilon mûködtetési fel-
adatainak ellátása, valamint a létrehozott arculati ele-
mek bontása – K. É. – 7836/2008)

25266 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(fûnyírás – K. É. – 8462/2008)

25270 Kalocsa Város Önkormányzata Kórház-Rendelõintézet
(4337/Kalocsa/08 mosatás – K. É. – 8361/2008)

25273 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a Struktu-
rális Alapok és Kohéziós Alap közlekedési projektek-
hez kapcsolódó független minõségbiztosítási, közbe-
szerzési bírálati eljárásban közremûködõ szakértõi, és
a végrehajtás során felülvizsgálati és egyéb szakértõi
munkák ellátása – K. É. – 8143/2008)

25275 Magyar Televízió Zrt. [HD-rendszerû televíziós közvetí-
tõrendszer bérlete a 2008. évi nyári olimpiai játékokhoz
kapcsolódóan (kezelõi oktatással és helyszíni szerviz-
zel) – K. É. – 8506/2008]

25277 Mátrai Gyógyintézet (az intézet 2 évre vonatkozó gyógy-
szer-, citosztatikum-, infúzió-, kötszer- és fertõtlenítõ-
szer-szükségleteinek beszerzése – K. É. – 7987/2008)

25279 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (a MÁV Zrt. 2008. évi hálózati szintû egyen- és
formaruházatának körébe tartozó kötött-hurkolt ter-
mékek beszerzése – K. É. – 8120/2008)

25284 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
31–32. sz. fõutak Jászberény elkerülése II. ütem a
81+170–83+865 km közötti szakasz építése tárgyú eljá-
rás eredményérõl – K. É. – 8571/2008)

25287 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az M85
jelû gyorsforgalmi út Csorna–Pereszteg közötti szakasz
tanulmánytervének és elõzetes környezeti vizsgálati do-
kumentációjának elkészítése, engedélyeztetése tárgyú
eljárás eredményérõl – K. É. – 8735/2008)

25291 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (beruházási cé-
lú hitel nyújtása Pécs Megyei Jogú Város Önkormány-
zata részére 2008. – K. É. – 8758/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl egyes ágazatokban

25295 Tisza Menti Regionális Vízmûvek Zrt. (Tisza Menti Regi-
onális Vízmûvek Zrt. tájékoztatója az eljárás eredmé-
nyérõl – K. É. – 7707/2008)

Visszavonás

25299 Debreceni Egyetem nevében eljáró Debreceni Egyetem
Orvos- és Egészségtudományi Centruma visszavonása
(a Közbeszerzési Értesítõ 60. számában, 2008. május
28-án K. É. – 7196/2008 számon megjelent tervpályáza-
ti kiírás visszavonása – K. É. – 8870/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

25302 Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(ventilátorrendszer kiépítése – K. É. – 9149/2008)

25307 Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(a Vámház körúti vásárcsarnokban gázkazánház re-
konstrukciója – K. É. – 9151/2008)

25312 Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgál-
tató Kht. (vállalkozási szerzõdés a Veszprém, Kittenber-
ger Kálmán Növény- és Vadaspark Kht. területén kö-
lyökdzsungel kiviteli terveinek elkészítésére és az ab-
ban foglaltak kivitelezésére – K. É. – 9229/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

25317 Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (élelmezési
alapanyagok beszerzése – K. É. – 8389/2008)

25322 Bölcsõde, Lenti (élelmiszer-alapanyag beszerzése
– K. É. – 9258/2008)

25326 Eötvös Loránd Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium (számítógép-hálózati berendezések beszerzé-
se, és számítógép-hálózat kiépítése, bõvítése – K. É. –
7931/2008)

25331 Harta Nagyközség Önkormányzata [1. részfeladat: Harta
Duna-parti iparterületet ellátó út, ill. a településköz-
pontot tehermentesítõ Hunyadi és Ady utcák felújítási
munkái, 2. részfeladat: Harta 51. sz. fõutat az 5305. jl.
úttal összekötõ külterületi út felújítási (I. szakasz) mun-
kái – K. É. – 8904/2008]

25336 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (repülõtér-karbantartó és mezõgazdasági gép-
sor beszerzése – K. É. – 9099/2008)

25340 Hugyag Község Önkormányzata (települési szilárd hul-
ladék begyûjtése, elszállítása és ártalmatlanítása
– K. É. – 8695/2008)

25344 Kazincbarcika Város Önkormányzata (önkormányzati
biztosi feladatok ellátása a Kazincbarcikai Városi Kór-
háznál – K. É. – 8947/2008)

25348 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Homoki
Nagy István Általános Iskola felújítása – K. É. –
9138/2008)

25352 Kösely Mezõgazdasági Zrt. (szerepi szarvasmarhatelep
trágyatárolójának és kapcsolódó létesítményeinek kivi-
telezése – K. É. – 9009/2008)
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25357 Mór Város Önkormányzata (Szabadság Téri Óvoda fel-
újításai munkái – K. É. – 8819/2008)

25361 Önkormányzati Minisztérium [EBR42 rendszer (helyi
önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások nor-
matív hozzájárulásainak és normatív, kötött felhaszná-
lású támogatásainak igénylési rendszere) mûködtetésé-
nek informatikai támogatása – K. É. – 9367/2008]

25365 Siklós Város Önkormányzata (ajánlatkérõ nevében
két db közbeszerzési eljárás lebonyolítása: 1. siklósi
szõlõhegyi ivóvízvezeték kiépítése, 2. Egyházasharaszti
és Siklós közötti 7,5 km hosszú termáltávvezeték építé-
se – K. É. – 8843/2008)

25368 Tedej Agrártermelõ és Szolgáltató Zrt. (hajdúnánási föld-
út és csatornahálózat felújítása – K. É. – 8351/2008)

25375 Tessedik Sámuel Fõiskola (épületfelújítás – K. É. –
8957/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

25379 1019. OTP Társasház Budapest (panelprogram keretei
között megvalósuló homlokzati és elsõ fûtött szint alatti
födém szigetelése, fûtés korszerûsítése és nyílászárók
cseréje – K. É. – 8979/2008)

25383 Budapest Fõváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormány-
zata (mûfüves sportpályák, Rákosmente – K. É. –
9069/2008)

25389 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (járdafel-
újítási és útépítési beruházások megvalósítása – K. É. –
8928/2008)

25395 GEO-MILK Növénytermesztõ, Szarvasmarha-tenyésztõ
és Szolgáltató Kft. (Sárospatak–Apróhomoki tehenésze-
ti telepen híg- és almostrágya-kezelõ rendszer, takar-
mánykezelés és technológia korszerûsítése, valamint
építészeti bõvítés – K. É. – 8905/2008)

25400 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH kommuniká-
ciós tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok és egyéb
anyagok nyomdai kivitelezése – K. É. – 9218/2008)

25406 Pély-Tiszatáj Agrár Zrt. (mezõgazdasági gépek beszerzé-
se – K. É. – 7547/2008)

25411 Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium
(élelmiszerek 2008. szeptember 1.–2009. augusz-
tus 31-ig tartó folyamatos szállítása – K. É. –
8476/2008)

25416 Várpalota Városi Kincstár (élelmiszerek, alapanyagok
beszerzése – K. É. – 9036/2008)

25422 Vecsés Város Önkormányzata (Vecsés város belterületi
úthálózatának 2008. évi fejlesztése – K. É. – 8836/2008)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

25429 BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság Logisztikai Fõosztály
(a 28-as villamosvonal 2008. évi pályafelújítási munkái
– K. É. – 9293/2008)

25433 Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (kábelhálózat léte-
sítése és rekonstrukciója – K. É. – 8968/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

25440 Felsõ-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság (a beregi öblözet árvízvédelmi és vízkészletgaz-
dálkodás-fejlesztési vízjogi létesítési engedélyes tervei-
nek készítése tárgyú vállalkozási szerzõdés teljesítése
– K. É. – 8969/2008)

Hirdetmény a felhasználói oldalon

25441 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (2008. évi
burkolatfelújítás és tervezés – K. É. – 9263/2008)

Helyesbítés

25442 Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs
és Módszertani Központ helyesbítése (a Közbeszerzési
Értesítõ 64. számában, 2008. június 6-án K. É. –
8022/2008 számon megjelent egyszerû eljárás ajánlat-
tételi felhívásának helyesbítése – K. É. – 9416/2008)

25442 Polgár Város Önkormányzata helyesbítése (a Közbeszer-
zési Értesítõ 65. számában, 2008. június 9-én K. É. –
8326/2008 számon megjelent egyszerû eljárás ajánlat-
tételi felhívásának helyesbítése – K. É. – 9366/2008)

25442 Szentgotthárd Város Önkormányzata helyesbítése (a Köz-
beszerzési Értesítõ 63. számában, 2008. június 4-én
K. É. – 7917/2008 számon megjelent egyszerûsített eljá-
rás ajánlati felhívásának helyesbítése – K. É. –
9362/2008)

Módosítás

25443 Budapest-Zugló Önkormányzata megbízásából eljáró
Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. (azonnali beavatkozást igény-
lõ hibaelhárítási munkák – K. É. – 9075/2008)

25444 Budapest-Zugló Önkormányzata megbízásából eljáró
Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. (Budapest XIV. Kerület Zug-
lói Vagyonkezelõ Zrt. kezelésében lévõ üres lakásbérle-
mények karbantartása, felújítása eseti megbízás alap-
ján – K. É. – 9068/2008)

BÍRÓSÁGI ÍTÉLETEK

25447 Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf.27.028/2008/6. számú ítélete
(K. É. – 8859/2008)

25449 Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf.27.008/2008/4. számú ítélete
(K. É. – 8932/2008)

25451 Fõvárosi Ítélõtábla 4.Kf.27.035/2008/5. számú ítélete
(K. É. – 8933/2008)

25454 Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf.27.558/2007/5. számú ítélete
(K. É. – 9027/2008)
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A Cégközlöny 24. számában (2008. június 12.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-002178/6. 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) MAJA MARÁCZI és JAKAB Fény-
másoló GMK „végelszámolás alatt” (1191 Budapest,
XIX., Vörös Hadsereg útja 64.; cégjegyzékszáma:
01 04 230166; adószáma: 28076115-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MAJA MARÁCZI és JAKAB Fénymásoló GMK
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-000497/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BALANCE Könyvvizsgáló, Adó-
szakértõ- és Piacszervezõ Betéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (1024 Budapest, Keleti K. u. 42/B; cégjegy-
zékszáma: 01 06 013717; adószáma: 28090519-1-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó ZRt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. 3/13., levelezési cím: 1438 Bp., Pf. 489.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-06-004986/17. 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) CITY CONSULTING’ 92 Kereske-
delmi és Gazdasági Szolgáltató Betéti Társaság (1155
Budapest, Szentkorona út 16/B 2. em. 1.; cégjegyzékszá-
ma: 01 06 118532; adószáma: 28274832-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„REMUS” Vendéglátó Betéti Társaság

Elõzõ székhelye(i):
1064 Budapest, Izabella u. 80.
1066 Budapest, Teréz körút 36. 4. em. 3/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCAT Szol-

gáltató és Kereskedelmi Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 7.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-000720/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Kutasi és Gönczy Vendéglátó és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1031 Budapest, Nánási u. 51.; cégjegyzékszáma:
01 06 316340; adószáma: 28483580-2-41) 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
28.Fpk.01-07-005900/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) LAJOS Mûvészeti Betéti Tár-
saság (1077 Budapest, Dembinszky u. 10. II/34.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 416088; adószáma: 28602945-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40. 6/3.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-006330/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) IMMO-GALAXY Ingatlanközve-
títõ Bt. (1112 Budapest, Fülõke utca 212/I.; cégjegyzék-
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száma: 01 06 512882; adószáma: 29059474-1-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1111 Budapest, Budafoki út 59.
1068 Budapest, Lövölde tér 5. fszt. 2.
1119 Budapest, Fehérvári út 44. 1. em. 104.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Vadász & Partners

Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft., 1112
Budapest, Neszmélyi u. 44.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-006745/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BEA-ALEXANDER TRANS Nem-
zetközi Fuvarozási Szállítmányozási Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1102
Budapest, Liget u. 44. fszt. 4.; cégjegyzékszáma:
01 06 616804; adószáma: 28916561-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BEA-ALEXANDER TRANS Nmezetközi Fuvarozási

Szállítmányozási Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-
saság

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
4.Fpk.01-06-006564/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 23. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MÁRK-TAX Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1184 Budapest, Margó Ti-
vadar u. 33.; cégjegyzékszáma: 01 06 718737; adószáma:
20193261-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1106 Budapest, Maglódi út 16.
1161 Budapest, Rigó u. 36.
1031 Budapest, Nánási út 8/A
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
10.Fpk.01-08-000673/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BEYDAGI IMPEX Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság Végelszámolás alatt.
(1133 Budapest, Hegedûs Gyula u. 43. 4. em. 6.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 728230; adószáma: 20563994-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BEYDAGI IMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Fel-

számoló és Csõdmenedzser Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-000282/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) M-ÉRTÉKADÓ IRODA Szolgáltató
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1194 Budapest,
Kasza J. u. 4. 2. em. 20.; cégjegyzékszáma: 01 06 730069;
adószáma: 20608985-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként 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
23.Fpk.01-08-000761/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Korneloks Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (1155 Budapest, Kolozsvár utca 26.,
elõzõ telephelye: 1155 Budapest, Kolozsvár u. 26.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 730524; adószáma: 20621443-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
Kornélok Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1221 Budapest, Lomnici u. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.
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A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-000287/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VIN-EUROPE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1165
Budapest, Bökényföldi út 21. B ép.; cégjegyzékszáma:
01 06 735599; adószáma: 20757869-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VIN-EUROPE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
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
23.Fpk.01-07-004350/8. 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) PHYTON-BAU 2000 Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1222 Bu-
dapest, Árpád út 9.; cégjegyzékszáma: 01 06 735666; adó-
száma: 20759861-2-43) 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
4.Fpk.01-07-003209/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PANKA Vendéglátó és Keres-
kedelmi Betéti Társaság (1173 Budapest, Újlak u. 84.
2. em. 6.; cégjegyzékszáma: 01 06 742341; adószáma:
21025022-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó- és Pénz-
ügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-07-005894/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GATTOPARDO Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1192 Budapest, Corvin
krt. 38. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 01 06 742833; adószá-
ma: 21038749-2-43) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

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
20.Fpk.01-07-005681/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Oktávia Taxi Betéti Társaság
(1116 Budapest, Fegyvernek u. 4.; cégjegyzékszáma:
01 06 744377; adószáma: 21081644-2-43) 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
11.Fpk.01-07-006294/8. 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) M. M. Melinda Kereskedelmi Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (1131 Budapest, Gyön-
gyösi út 92. 2. em. 11.; cégjegyzékszáma: 01 06 751958;
adószáma: 24590794-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
M. M. Melinda Kereskedelmi és Vendéglátóipari Betéti

Társaság
M. M. Melinda Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2600 Vác, Istenmalmi út 7. fszt. 3.
2113 Erdõkertes, Thököly út 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev.-cím: 1398 Bp., Pf. 593.
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A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-07-005988/7. 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) Rozsos Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (1162 Budapest, Kendermag
u. 59/B; cégjegyzékszáma: 01 06 756628; adószáma:
21557514-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
4.Fpk.01-07-006736/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BARTA 2003 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1106
Budapest, Jászberényi út 24–36.; cégjegyzékszáma:
01 06 760773; adószáma: 21848500-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BARTA 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
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
4.Fpk.01-07-002774/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) JO-DB Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (1136 Budapest, Hegedûs Gy. u. 15.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 768707; adószáma: 22151348-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-005290/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Szlovák Vendéglátó Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (1055 Budapest, Bihari János u. 17.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 163521; adószáma: 10679414-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65.,Telephely: 1143 Budapest, Besnyõi u. 13. Posta-
cím: 1576 Bp., Pf. 52.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-004112/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Fehér és Társa Ipari és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1098 Budapest,
Epreserdõ u. 30.; cégjegyzékszáma: 01 09 262736; adó-
száma: 10827363-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BRÓKER NÉRO Biztosítás Közvetítõ és Tanácsadó

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1016 Budapest, Krisztina krt. 91.
1013 Budapest, Lánchíd u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Fel-

számoló és Csõdmenedzser Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-005980/12. 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) HAVEN Kereskedelmi Kft. (1139
Budapest, Országbíró u. 4. 5. em. 22.; cégjegyzékszáma:
01 09 363542; adószáma: 10957185-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HONG KONG INTRA (BUDAPEST) Kereskedelmi Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1073 Budapest, Erzsébet körút 54. I. 3.
1196 Budapest, Hunyadi u. 68.
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1073 Budapest, Erzsébet krt. 54. 1. em. 3.
1073 Budapest, Erzsébet krt. 8.
1073 Budapest, Erzsébet krt. 54. 1. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. Hetényi Géza és

Tsa Felszámoló Kft., 1387 Pf. 46, 1137 Budapest, Szent
István krt. 4.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-006521/11. 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) PIVI-PIPI Élelmiszeripari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1171 Budapest, Gyeplõs utca 23.; cégjegyzékszáma:
01 09 460658; adószáma: 12044739-2-42) 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
10.Fpk.01-08-000216/7. 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) JEANS-PORT Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (1145 Budapest, Korong u. 40; cégjegyzék-
száma: 01 09 561364; adószáma: 12168673-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
JEANS-PORT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
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
28.Fpk.01-08-000207/5. 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) XIA SONG Nemzetközi Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás

alatt” (1143 Budapest, Hungária krt. 73.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 662614; adószáma: 12286102-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-003565/15. 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) VH-6. FITNESS Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (1132 Budapest, Viktor Hugo
u. 6/8.; cégjegyzékszáma: 01 09 674941; adószáma:
11756042-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-005067/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) POLYCAP Mûanyagfeldolgozó
Gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (1104 Budapest, Kada u. 75.; cégjegyzék-
száma: 01 09 677244; adószáma: 11797173-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1164 Budapest, Csókakõ u. 27.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Vadász & Partners

Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft., 1112
Budapest, Neszmélyi u. 44.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-006437/8. 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) FÉG-SZOLG 2000 Fûtõkészülék
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1103 Budapest,
Gyömrõi út 128., elõzõ telephelye: 1095 Budapest, Sorok-
sári út 158.; cégjegyzékszáma: 01 09 682181; adószáma:
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11899660-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
FÉGSZOLG Fûtõkészülék Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-000503/16. 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) AL-TI-KI Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1089 Budapest,
Bíró Lajos utca 60.; cégjegyzékszáma: 01 09 684247; adó-
száma: 11938545-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-001931/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „BAJORHÁZ 2000” Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1163 Budapest, Lombos u. 26.; cégjegyzékszáma:
01 09 684577; adószáma: 11944863-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
BAJORHÁZ 2000 Budapest Építõipari, Kereskedelmi

és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár And-
rás u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-000669/5. 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) LUC-FA-HÁZ Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (1026 Budapest, Bimbó u. 161/B; cégjegy-
zékszáma: 01 09 685941; adószáma: 11972552-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PILLE-BÚTORKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
MEGA. T. HUNGARIA Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
LUC-FA-HÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1135 Budapest, Béke u. 9.
1097 Budapest, Soroksári út 24.
1091 Budapest, Üllõi út 243.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-001951/6. 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) „RP 2000” Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1147 Budapest, Telepes utca 35/A; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 691318; adószáma: 12534632-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„RP 2000” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1125 Budapest, Diósárok u. 55.
1036 Budapest, Bécsi út 52. 2. em. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-

adó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7. Levelezési cím:
1539 Bp., Pf. 630.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-08-000733/10. 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) Towns – Wadey & Co. Építõipari
Tervezõ, Kivitelezõ és Lebonyolító Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (1146 Budapest, Hermina út 35. 2. ép.
1. em. B; cégjegyzékszáma: 01 09 698007; adószáma:
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12513286-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
2852 Kecskéd, Fõ út 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev.-cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-001178/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) IRNA Gyártó és Kereskedelmi Kor-
látolt Felelõsségû Társaság „v. a.” (1026 Budapest, Szi-
lágyi Erzsébet fasor 29. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma:
01 09 699173; adószáma: 12700006-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-001450/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „Vinum Millennium” Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1047 Budapest, Perényi Zsigmond utca 66. 2. em. 9.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 699401; adószáma: 11983796-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2040 Budaörs, Szellõ u. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-006146/9. 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) SZUPERDEI Kereskedelmi és Szol-

gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1125 Budapest,
Zsolna u. 12/A; cégjegyzékszáma: 01 09 707037; adószá-
ma: 12861565-2-43) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG Felügyelet
Felszámoló, Végelszámoló Vagyonrendezõ és Csõdke-
zelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. 5. em. 2.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-006728/9. 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) CARRON Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1106 Budapest,
Sárgarózsa u. 27.; cégjegyzékszáma: 01 09 707109; adó-
száma: 12862731-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-
gáltató Zrt., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-004069/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) NWC Bau Építõipari és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1074 Budapest,
Csengery u. 7. 1. em. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 707983;
adószáma: 12880005-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NEW-WAY-COM Számítástechnikai, Építõipari, Szol-

gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1121 Budapest, Mártonhegyi út 33. B ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding

Elsõ Hazai Vagyonkezelõ ZRt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-000031/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 21. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) INEDIT Építõipari Szolgál-
tató Kft. (1061 Budapest, Liszt F. tér 11. 1. em. 12.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 711720; adószáma: 12953273-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
INEDIT Építõipari Szolgáltató Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1133 Budapest, Kárpát u. 3. fszt. 2.
1114 Budapest, Bocskai út 4–6. 5. em. 1.
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.01-06-006550/23. 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) „PEKÓ STEEL” Ipari, Kereskedel-
mi, Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1051 Budapest, Sas utca 8.; cégjegyzékszáma:
01 09 718411; adószáma: 13093688-2-41) 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
4.Fpk.01-08-000745/5. 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) H-CHENGXIN TRADE 2003
Nemzetközi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1089 Buda-
pest, Sárkány u. 12/A; cégjegyzékszáma: 01 09 718906;
adószáma: 13104379-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
H-CHENGXIN TRADE 2003 Nemzetközi Kereskedel-

mi 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
10.Fpk.01-07-004317/18. 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) RÉZMESTER Fémmegmunkáló,
Öntödei és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1047 Budapest, Tinódi u. 18.; cégjegyzékszáma:
01 09 719976; adószáma: 13125608-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NAVIS VAPORE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1046 Budapest, Nádor u. 67.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági

Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-000347/8. 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) Maróth és Társa Gépjármûjavító
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1073 Budapest, Akácfa u. 62. 1. em. 15.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 722451; adószáma: 13179975-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-003466/18. 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) Határmenti 2003 Építõ Szolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1032
Budapest, Föld u. 57. fszt. 3.; cégjegyzékszáma:
01 09 723951; adószáma: 13096698-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6900 Makó, Csanád vezér tér 25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding

Elsõ Hazai Vagyonkezelõ ZRt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94.
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A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-004906/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ADMINEX Reklámügynökség Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (1023 Budapest, Frankel Leó
u. 102–104. fszt.; cégjegyzékszáma: 01 09 726411; adó-
száma: 13262945-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-
moló és Csõdmenedzser Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-002003/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MÁZSA IRODAHÁZ Ingatlan-
hasznosító és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság végelszámolás alatt (1107 Budapest, Monori
u. 2–4.; cégjegyzékszáma: 01 09 729558; adószáma:
13326713-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
MÁZSA IRODAHÁZ Ingatlanhasznosító és Kereske-

delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
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
9.Fpk.01-07-007027/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HEVI 2004 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1181 Buda-
pest, Havanna utca 69. 5. em. 17.; cégjegyzékszáma:
01 09 730518; adószáma: 13345514-2-43) adós felszámo-
lását 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
6.Fpk.01-07-003391/12. 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) Geninio Concrete Építõipari Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (1156 Budapest, Nádastó
park 18. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 731489; adószá-
ma: 13364157-2-42) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazin-
czy u. 24–26. Lev.-cím: 1388 Bp., Pf. 51.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-005106/7. 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) BaseLine Nyomdaipari és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1142 Budapest,
Királyhida u. 19.; cégjegyzékszáma: 01 09 732387; adó-
száma: 13382452-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-
moló és Csõdmenedzser Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-003542/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 31. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Word Tech Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1118 Buda-
pest, Rétköz u. 20.; cégjegyzékszáma: 01 09 735657; adó-
száma: 13447348-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1115 Budapest, Bártfai utca 44.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Vadász & Partners

Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft., 1112
Budapest, Neszmélyi u. 44.
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A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-003465/7. 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) DU – PRO GLOBÁL Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1134 Budapest, Kassák Lajos utca 72. A. ép. B lház.
IV. em. 31.; cégjegyzékszáma: 01 09 735660; adószáma:
13447379-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1035 Budapest, Berend u. 17. 1. em. 7.
1035 Budapest, Berend u. 20. 1. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-

lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-005976/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „HEVES-FÉM” Használt Fém-Pa-
pír-Mûanyag Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1041 Budapest, Csányi u. 34. III. em. 316.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 736778; adószáma: 12633360-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3360 Heves, Semmelweis út 4.
3360 Heves, Egri út 37.
1074 Budapest, Csengeri utca 6. III. em. 4.
1141 Budapest, Szugló utca 125/D G ép. II. em. 59.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzser Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-006805/9. 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) EDC Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felõsségû Társaság (1051 Budapest, Arany Já-
nos utca 27.; cégjegyzékszáma: 01 09 865631; adószáma:
13638849-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
EDC Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER

Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-000411/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KIS MSZK Építõipari és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1139 Budapest,
Üteg u. 31.; cégjegyzékszáma: 01 09 867984; adószáma:
13686938-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
3.Fpk.01-07-004929/16. 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) COLOR MAISTER Építõipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1094 Budapest, Ferenc
tér 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 874242; adószáma:
13806772-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1213 Budapest, Huzal u. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-006381/10. 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) TECHPROOF Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1196 Buda-
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pest, Zrínyi u. 191.; cégjegyzékszáma: 01 09 876849; adó-
száma: 13456573-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Mózer és Társa Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2360 Gyál, Vecsési út 36.
2360 Gyál, Mária u. 4.
1154 Budapest, Pöltenberg u. 135.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-006836/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KD Studio Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1013 Budapest,
Alagút u. 1. mfszt. 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 881180;
adószáma: 13945389-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként 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
10.Fpk.01-07-006368/8. 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) DUNACASH Könyvviteli és Adóta-
nácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1132 Buda-
pest, Alig utca 14.; cégjegyzékszáma: 01 09 883475; adó-
száma: 11860547-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2120 Dunakeszi, Hunyadi utca 91/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-004579/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ZENIT TV Szolgáltató Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság (1161 Budapest, Csömöri
utca 24.; cégjegyzékszáma: 01 10 044451; adószáma:
12534223-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Jogelõd(ök):
ZENIT TV Szolgáltató Egyéni Cég
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000077/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 27. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Jáger és Társai Termelõ és Szolgál-
tató Betéti Társaság (7346 Bikal, Rákóczi u. 22.; cég-
jegyzékszáma: 02 06 063650; adószáma: 20078144-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Jáger és Társai” Termelõ és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
„Jáger és Társa” Termelõ és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000053/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GRUGYÓ Építõipari és Szolgáltató
Betéti Társaság (7300 Komló, Ipari út 50.; cégjegyzék-
száma: 02 06 071684; adószáma: 21834129-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7300 Komló, Kazinczy u. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-

adó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 886496.
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A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000308/22. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „S. I. P.-SERENA” Ipari Park
Korlátolt Felelõsségû Társaság (7800 Siklós, Ipartelepi
út 2.; cégjegyzékszáma: 02 09 067160; adószáma:
12534917-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Tóth Trans” Ipari Parkot Mûködtetõ Korlátolt Felelõs-

ségû 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
7.Fpk.02-08-000194/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HOUSEWORK IPARI, KERES-
KEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FE-
LELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG (7814 Siklósbodony, Rákó-
czi utca 44.; cégjegyzékszáma: 02 09 068069; adószáma:
12838589-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
HOUSEWORK IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOL-

GÁLTATÓ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7625 Pécs, Ótemetõ u. 22/1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-

SULTING Gazdasági-Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonért
Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi utca 13., cégjegyzékszáma:
01 10 042573. (A helyi kirendeltség címe: 7623 Pécs,
Megyeri út 66.)

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000028/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FORSCHER Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7300 Komló,

Nagy László u. 8.; cégjegyzékszáma: 02 09 070733; adó-
száma: 13718604-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-
számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzék-
száma: 01 09 562281. (A helyi kirendeltség címe: 7624
Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. I. em. 107.)

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000759/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SILVERWAY Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (6332 Uszód, Kossuth L.
utca 5/A; cégjegyzékszáma: 03 06 111742; adószáma:
21428920-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VA-
GYONKEZELÕ FELSZÁMOLÓ Tanácsadói Kft., 1025
Budapest, Szépvölgyi út 52., cégjegyzékszáma: 01 09
063050.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000057/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) B-CSILLA Piaci Kiskereskedelmi
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6000 Kecske-
mét, Fecske utca 16.; cégjegyzékszáma: 03 06 111773;
adószáma: 21435971-2-03) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
B-CSILLA Piaci Kiskereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000169/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „MOFÜKER” Bajai Motorfûrész
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Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6500
Baja, Szegedi út 9.; cégjegyzékszáma: 03 09 100613; adó-
száma: 10557943-2-03) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 64.
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
11.Fpk.03-08-000102/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Opóczki VILLSZER Villamosháló-
zatszerelõ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (6400 Kiskunhalas, Vass Lajos u. 1.;
cégjegyzékszáma: 03 09 106975; adószáma: 11579135-
2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszá-
molását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
OPÓCZKI és Társa VILL-SZER Villamoshálózatsze-

relõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Elõzõ székhelye(i):
6400 Kiskunhalas, Kanizsa tér 5.
6400 Kiskunhalas, Belterület 79/19. hrsz.
Jogelõd(ök):
Opóczki VILL-SZER Villamoshálózatszerelõ Építõ és

Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000082/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PESTI TRANS Fuvarozó és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecske-
mét, Ipoly u. 33.; cégjegyzékszáma: 03 09 109955; adó-
száma: 12872314-2-03) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Talfája köz 24.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000158/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ANKEMA Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (6060 Tiszakécske, Kossuth Lajos
u. 5.; cégjegyzékszáma: 03 09 109983; adószáma:
12880603-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1134 Buda-
pest, Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10
041640.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000117/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 26. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BÁZIS 001 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6060 Tisza-
kécske, Herman Ottó utca 8.; cégjegyzékszáma:
03 09 112283; adószáma: 12116559-2-03) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ARMY MILITARY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁL-

TATÓ KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG
Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, István u. 27/B IV/14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FEL-

SZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-002647/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) EVIDENS Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét,
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Lorántffy u. 2., elõzõ címe 2351 Alsónémedi, Fõ úti erdõ,
hrsz.: 0318-8.; cégjegyzékszáma: 03 09 115535; adószá-
ma: 13504779-2-03) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Fióktelepe(i):
1107 Budapest, Száva u. 5–7. A ép. 4. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NASZÁLYHOL-

DING-VÁC Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 2600 Vác,
Széchenyi u. 10–12., cégjegyzékszáma: 13 09 063541.

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-08-000086/6. 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) BUMACO Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (5700 Gyula, Szent István
u. 45.; cégjegyzékszáma: 04 06 007802; adószáma:
21915394-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BAREX Gazdasági
Tanácsadó, Kereskedõ és Szolgáltató Kft., 5540 Szarvas,
Kossuth u. 18., cégjegyzékszáma: 04 09 000901.

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-08-000099/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Czifrák-Trans Kereskedelmi és Fu-
varozó Betéti Társaság (5711 Gyula, Petõfi utca 24.; cég-
jegyzékszáma: 04 06 008252; adószáma: 22239778-2-04)
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 Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-08-000002/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 22. napján jogerõre emelke-

dett végzésével a(z) JÁRT ÚT Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5900 Orosháza,
Csorvási u. 10.; cégjegyzékszáma: 04 09 002218; adószá-
ma: 11043759-2-04) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly u. 59/A I/3. (1398 Budapest,
Pf. 593) cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-08-000010/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) RÉGIÓ PART Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5900 Oros-
háza, Móricz Zs. u. 24.; cégjegyzékszáma: 04 09 006127;
adószáma: 12721335-2-04) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1075 Budapest, Kazinczy
u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000197/5. 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) HARANGI & TÁRSA Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(3529 Miskolc, Felsõruzsin körút 4. 8. em. 4.; cégjegyzék-
száma: 05 06 012966; adószáma: 21408582-1-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HARANGI & TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3531 Miskolc, Vászonfehérítõ u. 1. 2. em. 6.
3531 Miskolc, Vászonfehérítõ u. 1. 2. 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.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-07-000717/7. 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) TISZTASÁG ’2002 Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3627
Domaháza, Béke út 17.; cégjegyzékszáma: 05 09 014208;
adószáma: 12760512-2-05) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Budapest út 69.
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
11.Fpk.06-08-000162/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „RO-ZSO-AN” Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(6792 Zsombó, Szegedi út 60.; cégjegyzékszáma:
06 06 005504; adószáma: 21720882-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„RO-ZSO-AN” Kereskedelmi és Vendéglátóipari Be-

téti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6792 Zsombó, Dózsa dûlõ 11.
6792 Zsombó, Szegedi út 60.
6792 Zsombó, Kossuth u. 37.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Hol-

ding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 63., cégjegyzékszáma:
06 09 002839.

A Csongrád Megyei Bíróság
12.Fpk.06-07-000636/12. 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) Émi-Di Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság – végelszámolás alatt – (6722 Szeged,
Tisza L. krt. 83.; cégjegyzékszáma: 06 06 007406; adószá-

ma: 21741582-2-06) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BAHA 88 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Émi-Di Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6724 Szeged, Ipoly sor 13/A
6720 Szeged, Széchenyi tér 5. I. em. 4.
6722 Szeged, Mikszáth K. u. 18.
6728 Szeged, Vasutas sor 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Hol-

ding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 63., cégjegyzékszáma:
06 09 002839.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000201/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EURO-VAS Hulladék-kereskedel-
mi és Feldolgozó Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(6728 Szeged, Hídverõ u. 65.; cégjegyzékszáma:
06 06 010576; adószáma: 20488237-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„LIPTÁCH ÉS TÁRSAI” Kereskedelmi Betéti Tár-

saság
EURO-VAS Hulladék-kereskedelmi és Feldolgozó Be-

téti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 99.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Horizont Holding

Tanácsadó Zrt., 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 76., cég-
jegyzékszáma: 06 10 000226.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000085/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „MUNDRA” Kereskedelmi Betéti
Társaság (6725 Szeged, Rákóczi u. 6.; cégjegyzékszáma:
06 06 011291; adószáma: 20570691-1-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4027 Debrecen, Füredi u. 62. 1. em. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG FELÜGYE-

LET Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonr. és Csõdke-
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zelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. V. em. 2., cég-
jegyzékszáma: 01 09 566915. (A helyi kirendeltség címe:
6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000105/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LINGUA FRANCA 2000 Fordító és
Szolgáltató Betéti Társaság (6726 Szeged, Vedres u. 5.
B ép. 4. em. 15.; cégjegyzékszáma: 06 06 011776; adószá-
ma: 20750752-3-06) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

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.06-08-000146/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „KRISZTÁN” Ipari és
Kereskedelmi Betéti Társaság (6640 Csongrád, Erzsébet
utca 28.; cégjegyzékszáma: 06 06 012916; adószáma:
21145766-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cég-
jegyzékszáma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe:
6720 Szeged, Roosevelt tér 14. fszt. 2.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000121/8. 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) HAPPY DAY 2002 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (6800 Hódmezõvásárhely,
Makai utca 54.; cégjegyzékszáma: 06 06 013062; adószá-
ma: 21193594-2-06) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6800 Hódmezõvásárhely, Oldalkosár utca 17. 2. em. 5.
6800 Hódmezõvásárhely, Tanya 4004/6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cég-
jegyzékszáma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe:
6720 Szeged, Roosevelt tér 14. fszt. 2.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000683/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZÉSZ ELEKTROBAU SZERE-
LÕ és FÕVÁLLALKOZÓ KORLÁTOLT FELELÕS-
SÉGÛ TÁRSASÁG (6721 Szeged, Szilágyi u. 2.; cég-
jegyzékszáma: 06 09 000837; adószáma: 10472358-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
Nagybalogh Villanyszerelõ és Fõvállalkozó Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-

SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonér-
tékelõ Rt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042573. (A helyi kirendeltség címe: 6722 Sze-
ged, Mérey u. 6/B)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000628/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZ-ÉP Szappanos Ingatlanforgal-
mazási és Építési Korlátolt Felelõsségû Társaság (6800
Hódmezõvásárhely, Tanya 4014.; cégjegyzékszáma:
06 09 005109; adószáma: 11590684-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZ-ÉP Szappanos Építési Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
6636 Mártély, 776. tulajdoni lapon felvett 1029. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding

Elsõ Hazai Vagyonkezelõ Zrt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94., cégjegyzékszáma: 01 10 041192. (A helyi
kirendeltség címe: 6722 Szeged, Jósika u. 41.)
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A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000154/10. 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) EASTON Kelmegyártó, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6800 Hódmezõvásárhely, Könyves u. 28.; cégjegyzék-
száma: 06 09 006444; adószáma: 11816177-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
EASTON Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1214 Budapest, Kozmosz sétány 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMA-

NACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17., cégjegy-
zékszáma: 01 09 561904. (A helyi kirendeltség címe: 6722
Szeged, Jósika u. 41.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000052/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) G & H Scorpio Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végel-
számolás alatt” (6726 Szeged, Vedres u. 20. A lház.
IV. em. 10.; cégjegyzékszáma: 06 09 009221; adószáma:
13269863-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
G & H Scorpio Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-

kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi kiren-
deltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000531/16. 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) Martinka és Szabó Kereskedelmi
Betéti Társaság (8127 Aba, Szent István tér 3.; cégjegy-

zékszáma: 07 06 009506; adószáma: 20703781-2-07) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Szabó és Szabó Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Sütõ út 16. 1. em. 7.
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.07-08-000155/8. 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) GERENDA-2004 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2400 Dunaújváros, Erkel
kert 11. 3. em. 2.; cégjegyzékszáma: 07 06 011331; adó-
száma: 21395497-2-07) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MANY 3000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi

Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000017/11. 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) Alba-Spektrum Szolgáltató és Ipari
Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 1.
8. em. 2.; cégjegyzékszáma: 07 06 011596; adószáma:
21457696-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Horváth I. utca 12. 2. em. 1.
8000 Székesfehérvár, Koppány utca 13. A ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. I/8.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.
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A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000083/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PADNER Ipari Betéti Társaság
(8000 Székesfehérvár, Tóvárosi ln. 52. 4. em. 2.; cégjegy-
zékszáma: 07 06 011625; adószáma: 21466797-2-07) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000039/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TORX 2001. Kereskedelmi Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár, Sarló
utca 6.; cégjegyzékszáma: 07 09 007717; adószáma:
12600542-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TORX Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ

Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegy-
zékszáma: 17 09 001262.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000022/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Únió 72. Építõipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2475
Kápolnásnyék, Vörösmarty utca 8.; cégjegyzékszáma:
07 09 008877; adószáma: 11524070-2-07) adós fizetés-
képtelenségét 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
1.Fpk.07-07-000591/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) T-T PLAST Bau Kereskedelmi és
Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (8146 Jenõ,
Hõsök u. 27.; cégjegyzékszáma: 07 09 009005; adószáma:
12929605-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
T-T PLAST Kereskedelmi és Építõipari Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági

Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7., cégjegy-
zékszáma: 01 09 710659.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000662/9. 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) „MARKÁL” Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8044 Kincses-
bánya 03099. hrsz.; cégjegyzékszáma: 07 09 010086; adó-
száma: 13199629-2-07) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„MARKÁL” Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Varjú u. 69.
Jogelõd(ök):
„MARKÁL” Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. l/C,
cégjegyzékszáma: 01 10 043489.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000098/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Eurofa 2004 Faipari Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000
Székesfehérvár, Krasznai köz 4. C ép.; cégjegyzékszáma:
07 09 010443; adószáma: 13298979-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Új Csóri utca 58.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000103/7. 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) TOP-THERM 2006 Nyílászáró-
gyártó-Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (8132 Lepsény, Fõ út 31. A ép.; cégjegy-
zékszáma: 07 09 011880; adószáma: 13655909-2-07) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMA-
NACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17., cégjegyzék-
száma: 01 09 561904.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000045/11. 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) SOMA-SPEED MARTON Szállít-
mányozó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2462 Marton-
vásár, Petõfi Sándor utca 12.; cégjegyzékszáma:
07 09 012394; adószáma: 13785824-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000502/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GOM Kereskedelmi Betéti Tár-
saság (9026 Gyõr, Bácsai u. 102/B; cégjegyzékszáma:
08 06 010481; adószáma: 21187434-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9022 Gyõr, Pálffy u. 4.
9025 Gyõr, Pesti u. 29.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és

Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000055/10. 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) Sándor és Társa Épületkarbantartó
és -felújító Betéti Társaság (4100 Berettyóújfalu, Tóhát
u. 12.; cégjegyzékszáma: 09 06 005242; adószáma:
22872157-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Sándor Gyula és Társa Épületkarbantartó és -felújtító

Betéti Társaság
Sándor Gyula és Társa Épületkarbantartó és felújító Be-

téti Társaság végelszámolás alatt
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000378/4. 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) „TIKÓ és Társa” Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (4220 Hajdúböszörmény,
Weszprémi G. u. 16. fszt. 1.; cégjegyzékszáma:
09 06 013312; adószáma: 21959868-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„TIKÓ és Társa” Építõipari és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
4220 Hajdúböszörmény, Móricz Zsigmond u. 16.
4220 Hajdúböszörmény, Weszprémi G. u. 16. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-06-001047/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DERBAU-II. Építõ, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4100 Berettyóújfalu, Csillag út 5.; cégjegyzékszáma:
09 09 009308; adószáma: 12962051-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

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
2.Fpk.09-08-000221/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) XEBO Építõipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4029 Deb-
recen, Csapó utca 106. fszt. üzlet; cégjegyzékszáma:
09 09 011211; adószáma: 13403245-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4200 Hajdúszoboszló, Sport utca 16. 3. em. 9.
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.09-08-000252/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LA-TRANS Fuvarozó és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4025 Debrecen,
Postakert u. 14. A ép. tetõtér 8.; cégjegyzékszáma:
09 09 011481; adószáma: 13468361-2-09) 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 Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000068/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „Nyomdász és Társa” Nyomdaipari
Betéti Társaság (3300 Eger, Vörösmarty u. 25.
(7365/A/1. hrsz.); cégjegyzékszáma: 10 06 020207; adó-
száma: 23210781-2-10) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„NYOMDÁSZ ÉS TÁRSA” Nyomda- és Faipari Betéti

Társaság
„Nyomdász és TÁRSA” Nyomdaipari Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i): 3397 Maklár, Lenin u. 22.

3300 Eger, Petõfi u. 19
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyon-

kezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4., cégjegyzékszáma: 01 09 695300.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000124/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 26. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „HÉSZ-KISGÉP” Építõipari Gép-
kölcsönzõ Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (3300 Eger, Sas út 94.; cégjegyzékszáma:
10 09 025797; adószáma: 13189369-2-10) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„HÉSZ-KISGÉP” Építõipari Gépkölcsönzõ Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000022/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ATROVENT Építõipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3388
Poroszló, Ráboly u. 15.; cégjegyzékszáma: 10 09 027064;
adószáma: 13399362-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
1143 Budapest, Gizella u. 17. 3. em. 5.
3386 Sarud, Munkácsy u. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-

moló Kft., 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11., cégjegyzék-
száma: 05 09 005543.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070802/13. 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) TEMA ESTRICH Hungary Építési
és Szolgáltató Betéti Társaság (2510 Dorog, Gorkij
utca 20.; cégjegyzékszáma: 11 06 006321; adószáma:
20382485-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-
értékelõ Rt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070109/10. 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) Médiakutató Intézet Szolgáltató Be-
téti Társaság (2837 Vértesszõlõs, Vértes L. u. 17.; cég-
jegyzékszáma: 11 06 007628; adószáma: 21116069-1-11)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCO Vagyon-
kezelõ és Tanácsadó Kft., 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37.
fszt. 2., cégjegyzékszáma: 08 09 003091.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070175/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 27. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FÖLDTECHNIKA Szolgáltató Be-
téti Társaság (2800 Tatabánya, Réti út 166. fszt. 2.; cég-
jegyzékszáma: 11 06 007958; adószáma: 21395796-2-11)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Mártírok u. 81/A

A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder
Serec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanács-
adó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzék-
száma: 01 09 077793.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070101/8. 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) KM Metál Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (2067 Szárliget, Petõfi u. 77.; cég-
jegyzékszáma: 11 06 008940; adószáma: 21911187-2-11)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070100/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GINA Bútorstúdió Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2900 Ko-
márom, Ácsi út 26/B; cégjegyzékszáma: 11 09 007212;
adószáma: 11858429-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2900 Komárom, Bajcsy-Zsilinszky út 3.
2900 Komárom, Marek József út 1/A
2900 Komárom, Marek József út 24.
Fióktelepe(i):
2890 Tata, Fürdõ utca 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070113/8. 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) FORMALAP Ipari, Informatikai és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800
Tatabánya, Szõlõdomb út 42.; cégjegyzékszáma:

2008/25. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3637



11 09 008335; adószáma: 12711587-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Sárberki ltp 133. 2. em. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-

tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6., cégjegyzékszáma:
01 09 068182.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070259/8. 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) VÍG-WAM Rendezvényszervezõ,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2800 Tatabánya, Turul u. 5. 2. em. 4.; cégjegyzék-
száma: 11 09 009378; adószáma: 13058443-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2851 Környe, Kodály Z. u. 16.
Telephelye(i):
2800 Tatabánya, Turul u. 1.
2800 Tatabánya, Turul u. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070145/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 27. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ProCAT Ipari Szolgáltató és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2900 Komá-
rom, Bánki Donát u. 4.; cégjegyzékszáma: 11 09 010686;
adószáma: 13456920-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070142/9. 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) ANDRÁSHÁZ Munkaerõ-kölcsön-
zõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890
Tata, Újvilág u. 16.; cégjegyzékszáma: 11 09 012369; adó-
száma: 13522878-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5136 Jászszentandrás, Hunyadi u. 22.
5100 Jászberény, Szõlõ u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági

Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B 2/17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070230/8. 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) UNION-BETON Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tata-
bánya, Vágóhíd utca 2.; cégjegyzékszáma: 11 09 013514;
adószáma: 13321543-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1044 Budapest, Fûzfa u. 6.
1044 Budapest, Szondi u. 37.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Fel-

számoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cég-
jegyzékszáma: 11 09 002635.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-08-000061/6. 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) LA FORTUNA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3100 Sal-
gótarján, Rákóczi út 12. fszt. 8.; cégjegyzékszáma:
12 09 002805; adószáma: 11211046-1-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3100 Salgótarján, Március 15-e út 20. VIII/3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-

zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Róna
u. 207. II/5., cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi ki-
rendeltség címe: 3100 Salgótarján, Pécskõ út 2. I/4.,
3101 Salgótarján, Pf. 144)
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A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-08-000055/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) B. VILL. Belsõ- Villamosságtechni-
kai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (3100 Salgótarján, Tanács út 11/A; cégjegyzék-
száma: 12 09 003349; adószáma: 11914581-2-12) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3100 Salgótarján, Virágos út 19.
Jogelõd(ök):
B. VILL Belsõ- Villamosságtechnikai Kereskedelmi és

Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalko-

zásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000067/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CHARISMA-PLUS Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3060
Pásztó, Nagymezõ út 10. 4. em. 10.; cégjegyzékszáma:
12 09 004637; adószáma: 13467872-2-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-
zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Róna
u. 207. II/5., cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi ki-
rendeltség címe: 3100 Salgótarján, Pécskõ út 2. I/4., 3101
Salgótarján, Pf. 144)

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000074/7. sz. végzése

felszámolás megindításának
közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 20. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ENZO 2005 Vendéglátó, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3100 Salgótarján, Ybl M. u. 35. fszt. 1.; cégjegyzékszá-
ma: 12 09 004764; adószáma: 13570754-2-12) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
ENZO 2005 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding

Elsõ Hazai Vagyonkezelõ Zrt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94., cégjegyzékszáma: 01 10 041192.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000068/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TIMBER-BUILDING Építõipari
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2659 Érsekvadkert, Rózsadomb u. 3.; cégjegyzékszáma:
12 09 005345; adószáma: 13037169-2-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VENOV Fõvállalkozó és Generálkivitelezõ Korlátolt

Felelõsségû Társaság
TIMBER-BUILDING Építõipari és Kereskedelmi Kor-

látolt Felelõsségû Táraság
Elõzõ székhelye(i):
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 125.
1152 Budapest, Szilaspark u. 2. 2. em. 202.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-

zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Róna
u. 207. II/5., cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi ki-
rendeltség címe: 3100 Salgótarján, Pécskõ út 2. I/4.,
3101 Salgótarján, Pf. 144)

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-000159/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Unda Nova Építési-szerelési
és Vállalkozási Szövetkezet (2071 Páty, Arany János
utca 38.; cégjegyzékszáma: 13 02 050998; adószáma:
11856726-2-13) 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.
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A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001272/7. 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) Tide 2006 Tenyésztõ, Közvetítõ, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2030 Érd,
Csúcs u. 9., Telephelye: 2038 Sóskút, Széchenyi u. 12.,
fióktelepe: 2038 Sóskút, Széchenyi u. 12.; cégjegyzékszá-
ma: 13 06 020237; adószáma: 24555834-2-13) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

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
2.Fpk.13-07-002219/13. 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) CSE-DA-KER PLUSZ Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (2360 Gyál, Mátyás ki-
rály utca 23.; cégjegyzékszáma: 13 06 025205; adószáma:
24598046-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
CSE-DA-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. emelet, cégjegyzék-
száma: 01 10 042854.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-002375/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) H. I. SZ. Híradás- és Iroda-
technikai Szerviz és Kereskedelmi Betéti Társaság
(2330 Dunaharaszti, Jókai utca 1/A; cégjegyzékszáma:
13 06 034922; adószáma: 20542225-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001106/11. 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) „POLIP” Kereskedelmi és Szolgál-
tatási Betéti Társaság (2225 Üllõ, Mezõ u. 81.; cégjegy-
zékszáma: 13 06 041430; adószáma: 28068912-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26., cég-
jegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-002393/6. 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) J’ WEEK-END Fenyõ, Fûrészáru
Nagy- és Kiskereskedelmi Betéti Társaság (2230 Gyöm-
rõ, Felsõdûlõ 4643 hrsz.; cégjegyzékszáma: 13 06 041717;
adószáma: 21068344-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegy-
zékszáma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-000055/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Mestertár Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2300 Ráckeve, Kerek zá-
tony 346.; cégjegyzékszáma: 13 06 043347; adószáma:
29129993-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1222 Budapest, Dombóvári u. 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NASZÁLYHOL-

DING-VÁC Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 2600 Vác,
Széchenyi u. 10–12., cégjegyzékszáma: 13 09 063541.
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A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-000052/6. 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) VAR-TIM. Személy- és Vagyonvé-
delmi Szolgáltató Betéti Társaság (2073 Tök, Kossuth
Lajos utca 74.; cégjegyzékszáma: 13 06 045427; adószá-
ma: 21430055-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

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
6.Fpk.13-07-002490/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Halasi „KUCU” Mezõgazdasági
és Szolgáltató Betéti Társaság (2750 Nagykõrös, Esed
dûlõ 17.; cégjegyzékszáma: 13 06 048467; adószáma:
21496646-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
E. u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001203/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) INDEPRO Ipari, Tervezõ és Szolgál-
tató Betéti Társaság (2335 Taksony, Zrínyi u. 16.; cég-
jegyzékszáma: 13 06 050532; adószáma: 21534049-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VADÁSZ & PART-
NERS Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft.,
1112 Budapest, Neszmélyi u. 44., cégjegyzékszáma: 01 09
266939.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-002285/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EXPERT’91 Biztonsági, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (2766 Tápiószele, Györ-
gyei u. 15/A, fióktelepe: 7346 Bikal, Jókai M. u. 1.; cég-
jegyzékszáma: 13 06 052042; adószáma: 28207746-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-000422/5. 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) Pál Sport Kereskedelmi és Szolgálta-
tó Betéti Társaság (2100 Gödöllõ, Antalhegyi út 68.; cég-
jegyzékszáma: 13 06 052540; adószáma: 21981939-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Fióktelepe(i):
3300 Eger, Gyöngy utca 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-

ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt. Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1037 Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzék-
száma: 01 10 041755.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-002240/7. 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) TRACTUM-VIA Kereskedelmi,
Szolgáltató Betéti Társaság (2461 Tárnok, Madách I.
utca 44.; cégjegyzékszáma: 13 06 052681; adószáma:
21988943-2-13) 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.
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A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-002664/8. 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) Agro-Egg Mezõgazdasági, Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2724 Újlengyel,
Nyári P. utca 67.; cégjegyzékszáma: 13 06 052952; adó-
száma: 22098241-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-000266/5. 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) SÉRA-GLOBE Vendéglátóipari,
Építési, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(2310 Szigetszentmiklós, Simoncsics utca 17.; cégjegy-
zékszáma: 13 06 053728; adószáma: 22136558-1-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10
041640.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001478/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) UNIMIND GROUP Kommuni-
kációs és Kereskedelmi Betéti Társaság (2049 Diósd,
Hunyadi tér 3.; cégjegyzékszáma: 13 06 057436; adószá-
ma: 21584075-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1165 Budapest, Budapesti út 122.
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
6.Fpk.13-07-002172/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) RÁBLI és TSA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2051 Bia-
torbágy, Ady E. u. 22.; cégjegyzékszáma: 13 09 066712;
adószáma: 10885561-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
E. u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-002084/13. 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) MAGITAL NOSTALGIA ITALIA-
NA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2030 Érd, Nyárfa u. 1., telephelye: 2030 Érd,
Tárnoki u. 14.; cégjegyzékszáma: 13 09 074942; adószá-
ma: 10364725-2-13) 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 Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-002646/8. 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) MEZEI és TAKÁCS Fuvarozó Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (2100 Gödöllõ, Lázár Vilmos
utca 96.; cégjegyzékszáma: 13 09 077976; adószáma:
12332045-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
2100 Gödöllõ, Kossuth út 44. III/7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NASZÁLYHOL-

DING-VÁC Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 2600 Vác,
Széchenyi u. 10–12., cégjegyzékszáma: 13 09 063541.

3642 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/25. szám



A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-000056/10. 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) Gast K & K Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (2225 Üllõ, Tölgyfa u. 6.; cégjegy-
zékszáma: 13 09 079735; adószáma: 12383182-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Fióktelepe(i):
8613 Balatonendréd, Kossuth u. 38/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26., cég-
jegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-000238/5. 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) Korona-Forest 98 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2013 Po-
máz, Táncsics u. 6/B; cégjegyzékszáma: 13 09 085901;
adószáma: 12275384-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-
moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-002408/9. 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) Fusion-Felsõruházat Ipari és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2045 Tö-
rökbálint, Széles u. 26.; cégjegyzékszáma: 13 09 086450;
adószáma: 12552834-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Fióktelepe(i):
2092 Budakeszi, Szél u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-

gáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cég-
jegyzékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-002488/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SML Vendéglátó Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (2100 Gödöllõ, Petõfi tér 9.; cégjegyzék-
száma: 13 09 088749; adószáma: 12696460-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
E. u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-002618/6. 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) BABILON ÉPSZER Építõipari
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2700 Cegléd, Szolnoki út 37.; cégjegyzékszáma:
13 09 090796; adószáma: 12819180-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-002632/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZMV 2002 SERVICE Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2030
Érd, Jegyzõ utca 10.; cégjegyzékszáma: 13 09 091930;
adószáma: 12883895-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

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 Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000066/7. 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) POR-TRANSPORT Szállítási, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (2615 Csõvár, Kinizsi út 53.; cégjegyzékszáma:
13 09 097828; adószáma: 13217914-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Telephelye(i):
2615 Csõvár, Klokocs-major 010/3.
Jogelõd(ök): POR-TRANSPORT Szállítási, Kereske-

delmi és Szolgáltató 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 Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-002420/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Dunapart Ingatlan Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2030
Érd, Retyezáti utca 29.; cégjegyzékszáma: 13 09 099139;
adószáma: 13286105-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
E. u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001390/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BRITAX Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft. (2760 Nagykáta, Töhötöm u. 1.; cégjegyzék-
száma: 13 09 100455; adószáma: 13353937-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként 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
6.Fpk.13-07-001946/7. 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) NPGT Navigátor Biztosításköz-
vetítõ Független Alkusz Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2009 Pilisszentlászló, Csalogány utca 14.; cégjegyzék-
száma: 13 09 101495; adószáma: 13404198-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DR. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-002609/8. 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) FITOVIT Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2144 Kerepes,
Hold u. 4.; cégjegyzékszáma: 13 09 103662; adószáma:
13222358-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FEL-
SZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-002263/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SÁBA-SEC Szolgáltató Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (2011 Budakalász, József A.
utca 47.; cégjegyzékszáma: 13 09 106777; adószáma:
12757060-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
SÁBA-BÚTOR Bútorkereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1146 Budapest, Kacsóh Pongrác u. 141. B ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-

ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.
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A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-002249/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Efficium Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2000 Szentendre,
Kõzúzó utca 7.; cégjegyzékszáma: 13 09 107083; adószá-
ma: 13679073-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

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
8.Fpk.13-07-001887/13. 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) AMIGÓKÕ Építõipari és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2030 Érd, Platánfa
u. 33. 1. em. 2.; cégjegyzékszáma: 13 09 108455; adószá-
ma: 13405278-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
EDI-BAU Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1149 Budapest, Fráter Gy. tér 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-

gáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cég-
jegyzékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001987/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GOODY CLEAN Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2700 Cegléd, Kossuth
F. u. 52.; cégjegyzékszáma: 13 09 108658; adószáma:
13197713-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1156 Budapest, Sárfû utca 7. fszt.
1185 Budapest, Nagybánya u. 4/B
1156 Budapest, Sárfû u. 7.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-001911/7. 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) AM3 Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2626 Nagymaros, Váci
utca 149.; cégjegyzékszáma: 13 09 112458; adószáma:
12293232-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
POPTIKA Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
1114 Budapest, Eszék u. 18.
1114 Budapest, Bartók Béla út 29. I. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-

ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt. Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1037 Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzék-
száma: 01 10 041755.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001228/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Borsódi Technik Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2364 Ócsa,
Kölcsey utca 38.; elõzõ székhelye: 8220 Balatonalmádi,
Bihari utca 2.; telephelye: 8220 Balatonalmádi, Vadvirág
utca 8.; cégjegyzékszáma: 13 09 112496; adószáma:
12582927-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-004279/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 13. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) Royal Cleaning Ruhatisztító Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (2740 Abony, Újvilág u. 6., régi székhely: 1054 Buda-
pest, Alkotmány u. 4. V. em. 20.; cégjegyzékszáma:
13 09 119997; adószáma: 13378992-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Royal Cleaning Ruhatisztító Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding

Elsõ Hazai Vagyonkezelõ ZRt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-05-000376/23. 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) ROKMURO SECURITY Vagyon-
védelmi Betéti Társaság, f. a. (7400 Kaposvár, Erdei F.
utca 2.; cégjegyzékszáma: 14 06 306595; adószáma:
21496639-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
ROKMURO SECURITY Vagyonvédelmi Betéti Tár-

saság
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
1.Fpk.14-08-000219/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) METÁL-TRIÓ Gyártó, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
f. a. (8640 Fonyód, Kun utca 32.; cégjegyzékszáma:
14 09 305027; adószáma: 11898119-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
METÁL-TRIÓ Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7628 Pécs, Kozári Vadászház hrsz. 0491/2.
Nem bejegyzett székhelye(i):
8640 Fonyód, Kun u. 32.
8725 Iharosberény, Dózsa György utca 37.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
körút 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020202/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MAREX REÁL Ingatlanhaszno-
sító Kft., régi neve: DEVIART Építõipari és Szolgál-
tató Kft. (8708 Somogyfajsz, Petõfi u. 70., régi címe:
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 2/A; cégjegyzékszáma:
14 09 307931; adószáma: 12819692-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7623 Pécs, Munkácsy M. u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István körút 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000150/9. 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) „HAMZIMPEX” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4623 Tuzsér, Kossuth
út 76.; cégjegyzékszáma: 15 06 081863; adószáma:
25652161-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4622 Komoró, Kossuth út 66.
4622 Komoró, Kossuth u. 76.
4622 Komoró, Táncsics M. u. 9.
4623 Tuzsér, Kossuth utca 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Fazekas tér 1. 1. em. 11.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000315/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 28. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) FESTÕK & MÁZOLÓK Építõipari
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Toldi
út 62. 5. em. 40.; cégjegyzékszáma: 15 06 088397; adószá-
ma: 21000218-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Orosz és Társa 2001” Építõipari Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4551 Oros, Aranyhomok u. 44.
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
7.Fpk.15-08-000284/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EFEGY Szolgáltató Betéti Társaság
(4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 13. 1. em. 5.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 089132; adószáma: 28878883-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1163 Budapest, Döbröce u. 18.
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
17.Fpk.15-08-000507/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VIKOLY-JANA Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090138; adószáma:
21437368-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1054 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai út 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000574/4. 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) PARAD AND SVETA Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gaga-
rin utca 17.; cégjegyzékszáma: 15 06 090141; adószáma:
21437423-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Litki út 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-

értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000542/5. 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) SZAS-TAM Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki út 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 090448; adószáma: 21465538-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Fazekas tér 1. 1. em. 11.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000552/5. 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) ISOBILIE-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4431 Nyíregyháza-Sóstó-
fürdõ, Szivárvány u. 97.; cégjegyzékszáma: 15 06 090760;
adószáma: 21499515-2-15) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BAGA-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1054 Buda-
pest, Honvéd u. 8. I. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 10
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044406. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza,
Kórház u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000551/5. 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) ORLINA-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4431 Nyíregyháza-Sóstó-
fürdõ, Szivárvány u. 97.; cégjegyzékszáma: 15 06 090797;
adószáma: 21500000-2-15) 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
17.Fpk.15-08-000570/4. 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) MARIAND-NETWORK Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090975; adószáma:
21512771-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
MARIAND Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
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
17.Fpk.15-08-000554/5. 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) ARGO AND SZ. A. F. Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gaga-
rin u. 34.; cégjegyzékszáma: 15 06 091018; adószáma:
21516218-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Litki út 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Rt., 1062 Budapest, Székely Bertalan u. 11., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170. (A helyi kirendeltség címe:
4400 Nyíregyháza, Szent István ut. 69. fszt. 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000224/6. 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) LETHER Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Új u. 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 091029; adószáma: 21516641-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

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
17.Fpk.15-08-000557/4. 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) IVAKIN-21N Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagrin u. 13.;
cégjegyzékszáma: 15 06 091554; adószáma:
21582956-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000545/4. 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) ELDIAR-21NET Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
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út 13.; cégjegyzékszáma: 15 06 091773; adószáma:
21800764-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó- és Pénz-
ügyi Tanácsadó Menedzser Rt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58., cégjegyzékszáma: 01 10 042071. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 21.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000571/5. 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) E. F. A.-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Száza-
dos u. 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 091783; adószáma:
21801057-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-
SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonérté-
kelõ Rt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszáma:
01 10 042573. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregy-
háza, Hõsök tere 13.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000496/5. 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) BORDLESS-TRADE Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Fazekas János tér 10. 9. em. 77.; cégjegyzékszáma:
15 06 092223; adószáma: 21854378-2-15) 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
17.Fpk.15-08-000525/5. 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) SZOVET-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Család

u. 74.; cégjegyzékszáma: 15 06 092353; adószáma:
21877692-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest VI.,
Paulay Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000606/4. 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) BARKAD Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (4625 Záhony, Ifjúság u. 4/C; cég-
jegyzékszáma: 15 06 093306; adószáma: 22129411-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát 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
13.Fpk.15-08-000332/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 26. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „PETER-ÉP-BAU” Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4341 Nyírvasvári, Pilisi
u. 45.; cégjegyzékszáma: 15 06 094241; adószáma:
22363226-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000553/5. 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) GRAFO JET Reklámkivitelezõ és
Szervezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregy-
háza, Víz u. 7. fszt. 5.; cégjegyzékszáma: 15 09 061008;
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adószáma: 10592700-2-15) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GRAPHO JET Reklámkivitelezõ és Szervezõ Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Moszkva u. 12.
4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 5–9. I/1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Rt., 1062 Budapest, Székely Bertalan u. 11., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170. (A helyi kirendeltség címe:
4400 Nyíregyháza, Szent István út 69. fszt. 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000401/8. 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) „Rakamazi Hûtõház” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4465 Raka-
maz, Arany János u. 108.; cégjegyzékszáma: 15 09 062519;
adószáma: 11249814-2-15) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-
gáltató Rt., 1062 Budapest, Székely Bertalan u. 11., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170. (A helyi kirendeltség címe:
4400 Nyíregyháza, Szent István út 69. fszt. 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000129/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 7. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) „NYÍR-LAKBER” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyír-
egyháza, Tünde u. 57.; cégjegyzékszáma: 15 09 067158;
adószáma: 12717916-2-15) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregy-
háza, Jókai tér 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000531/4. 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) B. WRITE-MASTER Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4400 Nyíregyháza, Újház sor 41.; cégjegyzékszáma:
15 09 067849; adószáma: 11292001-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„B. WRITE-MASTER” Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7100 Szekszárd, Kadarka ltp. 1. III/8.
7100 Szekszárd, Zöldkert u. 22. IV. em. 20.
7100 Szekszárd, Esze Tamás u. 17.
9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRO ALKUSZ Gaz-

dasági Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 3535 Miskolc, Ha-
vas u. 24., cégjegyzékszáma: 05 09 002399.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000395/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ORIGO Magas és Mélyépítõ Építõ-
ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (4495 Döge, Kossuth u. 50.; cégjegyzék-
száma: 15 09 068163; adószáma: 12982176-2-15) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Molnár és Fia Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4516 Demecser, Szent István u. 47.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregy-
háza, Jókai tér 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000149/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 7. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) „NYÍR-BA-BER” Építõ- Szerelõ- és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4553
Apagy, Ady E. u. 37.; cégjegyzékszáma: 15 09 068777;
adószáma: 13154996-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4557 Besenyõd, Petõfi u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001516/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EU. ÚT Ker. Szolg. Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4946
Tiszakóród, Dózsa György út 1.; cégjegyzékszáma:
15 09 069069; adószáma: 13237400-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000259/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 26. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HOZAM PLUSZ 2005 Rehabilitá-
ciós, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (4431 Nyíregyháza (Sóstófürdõ), Far-
kas utca 22.; cégjegyzékszáma: 15 09 069646; adószáma:
13412298-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
„SZÛCS ÉS BENKÕ” Rehabilitációs, Ipari, Kereske-

delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Váci Mihály utca 41.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Rt., 1062 Budapest, Székely Bertalan u. 11., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170. (A helyi kirendeltség címe:
4400 Nyíregyháza, Szent István út 69. fszt. 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000344/6. 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) R & M COMPLETTE Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Feleõsségû Társaság (4400
Nyíregyháza, Fazekas János tér 19. 2. em. 21.; cégjegyzék-
száma: 15 09 069648; adószáma: 13412614-2-15) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 27. 2. em. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest VI., Pau-
lay Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000255/6. 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) STEEL-IMPEX Ipari és Szolgálta-
tó Korlátolt Felelõsségû Társaság (4233 Balkány, Arany
J. u. 29.; cégjegyzékszáma: 15 09 071419; adószáma:
13935359-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest VI.,
Paulay Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001522/6. 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) SMARTMAN 2006. Építõipari
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4466
Timár, Szabadság utca 127. A ép.; cégjegyzékszáma:
15 09 071460; adószáma: 13799999-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SMARTMAN 2006. Munkaerõ Kölcsönzõ és Közve-

títõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1138 Budapest, Csongor u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi

Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
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zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000195/4. 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) SZ-TRANS-OIL Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(5435 Martfû, Munkácsy u. 65.; cégjegyzékszáma:
16 06 003568; adószáma: 26049029-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZ-TRANS-OIL Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

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.16-08-000206/4. 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) „TÍMÁR ÉS TÁRSA” Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (5440 Kunszentmárton, Széchenyi ltp.
U/2. ép. IV/17.; cégjegyzékszáma: 16 06 004543; adószá-
ma: 26058515-2-16) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„TÍMÁR ÉS TÁRSA” Építõipari, Kereskedelmi és

Szolgáltató Betéti 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.16-08-000198/4. 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) KAL-TEK Kereskedelmi-Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (5400

Mezõtúr, Ifjúsági lakótelep 19. ép.; cégjegyzékszáma:
16 06 007765; adószáma: 21072660-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KAL-TEK Kereskedelmi-Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5400 Mezõtúr, Kertész út 52.
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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000177/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KINCS 2000 KERESKEDELMI,
TERMELÕI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FE-
LELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG (5420 Túrkeve, Mátyás ki-
rály u. 8; cégjegyzékszáma: 16 09 003306; adószáma:
11271954-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Jogelõd(ök):
KINCS KERESKEDELMI, TERMELÕI ÉS SZOL-

GÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
1. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000142/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Hermann és Társa Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5000
Szolnok, Pozsonyi u. 64. 3. em. 5.; cégjegyzékszáma:
16 09 004962; adószáma: 11505327-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NÉMETHNÉ ÉS TÁRSAI Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5085 Rákóczifalva, Rákóczi u. 67.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000111/6. 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) BOROS és TÁRSAI Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (5100 Jászberény, Dina-
mit tér 1/A; cégjegyzékszáma: 16 09 006635; adószáma:
12739356-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-
rec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanácsadó
Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzékszá-
ma: 01 09 077793.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000204/4. 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) Hetedik Kontinens Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (5000 Szolnok, Thököly u. 81.; cégjegyzék-
száma: 16 09 008105; adószáma: 12147681-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Hetedik Kontinens Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1131 Budapest, Võlegény u. 1/A
1046 Budapest, Vadgesztenye u. 37.
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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000064/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BELGYÓGYÁSZATI ÉS KAR-
DIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓS KÖZPONT TÚR-
KEVE KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG
(5420 Túrkeve, Bethlen Gábor utca 21.; cégjegyzékszáma:

16 09 009239; adószáma: 13911405-1-16) adós felszámo-
lását 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 Tolna Megyei Bíróság
11.Fpk.17-08-000073/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KIS-INFA Építõipari és Szolgáltató
Betéti Társaság (7131 Tolna-Mözs, Jókai u. 12.; cégjegy-
zékszáma: 17 06 001920; adószáma: 26458795-2-17) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AVA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
KIS-INFA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7100 Szekszárd, Csaba u. 18.
7131 Tolna-Mözs, Csaba u. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000114/9. 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) „Kinizsi Pál” Mezõgazdasági Termelõ-
szövetkezet (8514 Mezõlak, Külterület hrsz. 02/2.; cég-
jegyzékszáma: 19 02 000465; adószáma: 10077661-2-19)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8514 Mezõlak, Petõfi u. 58.
Jogelõd(ök):
„Béke” Mgtsz. Nemesgörzsöny
A bíróság által kijelölt felszámoló: Cég-Felügyelet

Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõdke-
zelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59., cégjegyzék-
száma: 01 09 566915.

2008/25. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3653



A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000031/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KOVÁCS-HOLZ Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(8596 Pápakovácsi, Külterület, hrsz 08/3.; cégjegyzékszá-
ma: 19 06 507003; adószáma: 21511873-2-19) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KOVÁCS-HOLZ ’2003 Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
KOVÁCS-HOLZ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8512 Nyárád, Kossuth utca 71.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS

Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegy-
zékszáma: 01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe:
8200 Veszprém, Egyetem u. 9.)

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000016/10. 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) „TRI-MED V. 4. 0” Egészségügyi Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8200 Veszprém,
Óváry F. utca 3.; cégjegyzékszáma: 19 09 506981; adószá-
ma: 13042417-2-19) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
„TRI MED” Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Zrt.,

1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzék-
száma: 01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe: 8200
Veszprém, Egyetem u. 9.)

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000069/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 15. 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: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000458/12. 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) TIGER-TRANSZ Kereskedelmi és
Szállítási Korlátolt Felelõsségû Társaság (8345 Dab-
ronc, Kossuth utca 71.; cégjegyzékszáma: 19 09 508140;
adószáma: 13475051-2-19) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A 1/3., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000045/8. 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) MOON-LIGHT Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8416 Du-
dar, Rákóczi u. 36.; cégjegyzékszáma: 19 09 509710; adó-
száma: 13133674-2-19) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1141 Budapest, Mogyoródi út 150/A
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.20-08-020136/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 24. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) SCHÖN ’96 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8380 Hévíz, Vajda Ákos
u. 14/D; cégjegyzékszáma: 20 06 033881; adószáma:
27684805-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
2.Fpk.20-08-020214/3. 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) TAKTIKA Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi út 28.; cégjegyzék-
száma: 20 09 060625; adószáma: 10581298-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TAKTIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyv-

szakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szentmi-
hályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020180/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MUST-MONEY Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (8380 Hévíz, Nagy Imre u. 29.; cégjegyzék-
száma: 20 09 061822; adószáma: 11348542-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„AMERICAR” Gépjármûkereskedelmi Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
AUTO-FISHER Autókereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
„VIWA 2000” Autóház Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
„VIWA 2000” Autóház Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”

Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Muskátli u. 6.
8900 Zalaegerszeg, Körmendi u. 100.
8900 Zalaegerszeg, Muskátli u. 6.
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.20-08-020129/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BAGOLA SOR Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8749 Zalakaros, Szõlõ
u. 2.; cégjegyzékszáma: 20 09 063013; adószáma:
11358558-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
BAGOLAI SOR Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8800 Nagykanizsa, Bagola sor 3.
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.20-07-020373/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KRIKÓ ÉS FIA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8380 Hé-
víz, Zrínyi M. u. 15; cégjegyzékszáma: 20 09 063713; adó-
száma: 11534031-2-20) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
RIVERBANK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-

ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.
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CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

Az AGROBRÓKER Zrt. (Cg.: [01 10 042636]; 1182
Budapest, Lipótvár u. 27.) Dél-magyarországi Irodája
(6500 Baja, Petõfi-sziget 20.) mint felszámoló PERFECT
QUALITY Vendéglátó és Minõség-ellenõrzõ Bt. „f. a.”
(Cg.: [03 06 111551]; 6087 Dunavecse, Fõ út 116.) tulaj-
donában lévõ vagyonelemeit

nyilvános pályázat

útján kínálja megvásárlásra:
1. Reklám napernyõ, mérete 5,5 x 2 m, anyaga mû-

anyag, betéte vászon. A napernyõ sérült, több éve leszerelt
állapotban volt tárolva. Irányár: 50 000 Ft.

2. Gázégõ zsámoly ZF 228, gyártási év 1985, javításra
szorul. Irányára: 50 000 Ft.

3. Citroën Berlingo 1,9 D gk. HTC–849 frsz., 8 éves,
futott km: ∼180 000, mûszaki érvényessége: 2008. július
4-ig. A gépkocsi irányára: 600 000 Ft.

4. Számítógép KLC–226 konfigurácó, 3 éves, Irányár:
180 000 Ft.

A vagyonelemekre az együttes ajánlatot a felszámoló
elõnyben részesíti.

A vagyonelemek vételárát további 20% áfa terheli.
Az értékesítésre az 1991. évi XLIX. törvény 49/A. §

irányadó.
Az 1991. évi XLIX. törvény 49/C. §-ában meghatáro-

zott elõvásárlásra jogosultak az elõvásárlási jogukat e pá-
lyázat keretében gyakorolhatják, az elõvásárlási jogukat
igazoló dokumentumok másolatát legkésõbb az ered-
ményhirdetésig kell bemutatni. A vételárat egy összegben,
a szerzõdés megkötésétõl számított 15 napon belül átuta-
lással kell teljesíteni. A bánatpénz az áfával növelt irányár
10%-a. A tulajdonjogot vagy más vagyoni értékû jogot
szerzõ fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben
nem élhet beszámítással.

Eladó az ingatlanok tulajdonjogát per-, teher- és igény-
mentesen adja át, de azok állapotát, használhatóságát nem
szavatolja, a kellékszavatosságot kizárja.

Az ajánlatokat magyar nyelven 1 példányban, „Perfect
Quality Bt. f. a. pályázat” felirattal ellátott zárt borítékban,

2008. június 30-án 13 óra és 14 óra

között a felszámoló, Dél-magyarországi Irodájában (6500
Baja, Petõfi-sziget 20.) személyesen vagy meghatalmazott
útján lehet benyújtani. A pályázat átvételérõl átvételi elis-
mervényt ad a felszámoló.

A pályázatnak tartalmaznia kell: az ajánlott nettó vétel-
árat.

A pályázó szerzõdéskötéséhez, ingatlan-nyilvántartási
bejegyzéshez szükséges minden adatát.

Társas vállalkozás esetében hiteles formában csatolni
kell: az aláírási címpéldányt, 30 napnál nem régebbi cégki-
vonatot.

Nyilatkozatot kell csatolnia:
– a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.
A pályázaton való részvétel feltétele a bánatpénz elõze-

tesen igazolt megfizetése. A felszámoló a bánatpénzt ak-
kor tekinti megfizetettnek, ha a pályázat leadásának határ-
idejéig az AGROBRÓKER Zrt. 10700354-25081000 sz.
számláján jóváírásra került, vagy a helyszínen megfizet-
ték.

A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat
esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszautalásra
kerül. A pályzatok bontására 2008. július 2-án 10 órakor a
benyújtás helyszínén közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A pályázatbontáson azok a pályázók, akik a pályázatot ha-
táridõben adták le és a bánatpénzt a kiírásnak megfelelõen
igazoltan megfizették, részt vehetnek.

A pályázati ajánlatok az ajánlatok nagyságrendje alapján
kerülnek elbírálásra. Azonos, vagy a legjobb ajánlati ártól
10%-on belüli árat ajánlók között ártárgyalás megtartására
kerül sor 2008. július 2-án 10 óra 15 perckor, majd ezt köve-
tõen a felszámoló eredményt hirdet. Az elõvásárlásra jogo-
sultak az elõvásárlási jognyilatkozatukat a véglegesen ki-
alakult ár ismeretében az eredményhirdetést követõ 15 na-
pon belül a pályázókra is érvényes bánatpénz átutalásával és
annak igazolásával a felszámoló bajai irodájában nyújthat-
ják be.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályzatot
minden indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
Jelen felhívás a kiíró részére nem jelent értékesítési kötele-
zettséget.

Az értékessítéssel kapcsolatban további tájékoztatást
ad Taschner Attila felszámolóbiztos, telefon/fax:
06 (79) 421-353. Az értékesítésre meghirdetett vagyonele-
mek elõzetesen egyeztetett idõpontban, Dunavecsén meg-
tekinthetõk.

Az AGROBRÓKER Zrt. (Cg.: [01 10 042636]; 1182 Bu-
dapest, Lipótvár u. 27.) Dél-magyarországi Irodája (6500
Baja, Petõfi-sziget 20.) mint felszámoló HARTYÁNYI
és FIAI Termelõ és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[03 09 101328]; 6528 Bátmonostor, Hunyadi u. 1.) tulaj-
donában lévõ vagyonelemét

nyilvános pályázat

útján kínálja megvásárlásra:
Jánoshalma belterület 2627. hrsz. lakóház, udvar, ingat-

lan. Természetben Jánoshalma, Bem u. 43. Telek 2537 m2 ,
épület 137,2 m2, tégla és vályog anyagú, teljes felújítást
igényel.

Irányár: 1 220 000 Ft.
A vagyonelem vételárát további 20% áfa terheli.
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Az értékesítésre az 1991. évi XLIX. törvény 49/A. §
irányadó.

Az 1991. évi XLIX. törvény 49/C. §-ában meghatáro-
zott elõvásárlásra jogosultak az elõvásárlási jogukat e pá-
lyázat keretében gyakorolhatják, az elõvásárlási jogukat
igazoló dokumentumok másolatát legkésõbb az ered-
ményhirdetésig kell bemutatni. A vételárat egy összegben,
a szerzõdés megkötésétõl számított 15 napon belül átuta-
lással kell teljesíteni. A bánatpénz az áfával növelt irányár
10%-a. A tulajdonjogot, vagy más vagyoni értékû jogot
szerzõ fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben
nem élhet beszámítással.

Eladó az ingatlanok tulajdonjogát per-, teher- és igény-
mentesen adja át, de azok állapotát, használhatóságát nem
szavatolja, a kellékszavatosságot kizárja.

Az ajánlatokat magyar nyelven 1 példányban ,,Hartyá-
nyi Kft. f. a. pályázat” felirattal ellátott zárt borítékban,

2008. június 30-án 13 óra és 14 óra

között a felszámoló Dél-magyarországi Irodájában (6500
Baja, Petõfi-sziget 20.) személyesen vagy meghatalmazott
útján lehet benyújtani. A pályzat átvételérõl átvételi elis-
mervényt ad a felszámoló.

A pályázatnak tartalmaznia kell: az ajánlott nettó vétel-
árat.

A pályázó szerzõdéskötéséhez, ingatlan-nyilvántartási
bejegyzéshez szükséges minden adatát. Társas vállalkozás
esetében hiteles formában csatolni kell: az aláírási címpél-
dányt, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot.

Nyilatkozatot kell csatolnia:
– a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról;
– arról, hogy az utólagosan, esetlegesen felderített

– felszámoló elõtt nem ismert – környezeti károk elhárítá-
sát az adásvételi szerzõdésben is vállalja;

– arról, hogy a pályázó elfogadja, hogy az ingatlan
adásvételi szerzõdés elkészítésében a felszámoló által
megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a
véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a + áfa.

A pályázaton való részvétel feltétele a bánatpénz elõze-
tesen igazolt megfizetése. A felszámoló a bánatpénzt ak-
kor tekinti megfizetettnek, ha az a pályzat leadásának
határidejéig az Agrobróker Zrt. 10700354-25081000-
52000001 számláján jóváírásra került, vagy a helyszínen
kézpénzben megfizették.

A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat
esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszautalásra
kerül. A pályázatok bontására 2008. július 2-án 10 óra
30 perckor a benyújtás helyszínén, közjegyzõ jelenlétében
kerül sor. A pályázatbontáson azok a pályázók, akik a
pályzatot határidõben adták le és a bánatpénzt a kiírásnak
megfelelõen igazoltan megfizették, részt vehetnek.

A pályázati ajánlatok az ajánlatok nagyságrendje
alapján kerülnek elbírálásra. Azonos vagy a legjobb
ajánlati ártól 10%-on belüli árat ajánlók között ártárgya-
lás megtartására kerül sor 2008. július 2-án 10 óra

45 perckor, majd ezt követõen a felszámoló eredményt
hirdet. Az elõvásárlásra jogosultak az elõvásárlási jog-
nyilatkozatukat a véglegesen kialakult ár ismeretében
az eredményhirdetést követõ 15 napon belül a pályázók-
ra is érvényes bánatpénz átutalásával és annak igazolá-
sával a felszámoló bajai irodájában nyújthatják be.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot
minden indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. Je-
len felhívás a kiíró részére nem jelent értékesítési kötele-
zettséget.

Az értékesítéssel kapcsolatban további tájékoztatást
ad Taschner Attila felszámolóbiztos, telefon/fax:
06 (79) 421-353, 06 (20) 328-9011. Az értékesítésre meg-
hirdetett ingatlanok elõzetesen egyeztetett idõpontban
megtekinthetõk.

A CONCUR Befektetési Kft. (cégjegyzékszám:
[01 09 068182]; 1066 Budapest, Teréz krt. 6.) mint a
K-UTAS Gazdasági Szolgáltató Betéti Társaság „f. a.”
(cégjegyzékszáma: [01 06 744815]; 1024 Budapest, Mar-
git krt. 60.; adószáma: [21093322–2–41]) felszámolója az
1991. évi IL. törvény 49/A. § (1) bekezdés alapján

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az alábbi vagyontárgyakat:
1. Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak:
A K-UTAS Gazdasági Szolgáltató Bt. „f. a.”-nak
– a BE/EL Szállítmányozási Kft.-ben (Cg.:

[02 09 072095]; 7623 Pécs, Sport u. 3–5.) lévõ 750 000 Ft
névértékû törzsbetéthez tartozó üzletrésze, valamint

– a GDP STUDIO Szolgáltató Kft.-ben (Cg.:
[01 09 567117]; 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 29.
IV. 2.) lévõ 2 500 000 Ft névértékû törzsbetéthez tartozó
üzletrésze.

Fenti üzletrészek a K-UTAS Bt. „f. a.” tulajdonában áll-
nak a cégnyilvántartás szerint.

A felszámoló üzletrészenként irányárnak a törzsbetét
20%-át jelöli meg.

2. Az értékesítés feltételei:
A fizetés készpénzfizetéssel történhet, egy összegben

vagy részletben.
3. Ajánlatok benyújtása és egyéb feltételek:
Az ajánlatot pályázat útján, írásban kell benyújtani,

ajánlott levélben, ,,pályázat” megjelöléssel, a felszámoló
(1066 Budapest, Teréz krt. 6.) címére.

A pályázat benyújtásának kezdõ idõpontja a jelen hir-
detménynek a Cégközlönyben való megjelenését (2008. jú-
nius 12.) követõ 15. nap, a pályázatok beérkezésére nyitva
álló határidõ az e naptól számított 15 napon belüli idõ-
tartam.

A pályázatnak ezen határidõ alatt be kell érkeznie.
Amennyiben a pályázatra nyitva álló határidõ utolsó napja
pénteki munkanapra, szombatra vagy vasárnapra esik, úgy
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a pályázatnak legkésõbb a pénteki munkanap 12 órájáig be
kell érkeznie.

A felszámoló az értékesítendõ üzletrészek után semmi-
lyen szavatosi kötelezettséget és egyéb felelõsséget nem
vállal, az ilyen felelõsségét kizárja.

A pályázatokat közjegyzõ jelenlétében a felszámoló ál-
tal kijelölt bizottság bontja fel és bírálja el, a pályázat be-
nyújtására nyitva álló határidõ utolsó napjától számított
45 napon belül.

Érvénytelen az a pályázat, amely nem írásbeli vagy nem
készpénzfizetést ígér, vagy nem a határidõben érkezett, il-
letve egyébként nem felel meg a pályázati kiírásnak. Meg
kell jelölni a pályázatban a fizetés határidejét és az esetle-
ges biztosítékokat.

Nem természetes személy pályázónak igazolnia kell hi-
telt érdemlõ módon a nyilvántartásba vételét.

A felszámoló a legmagasabb árat kínáló pályázót része-
síti elõnyben. Az elõvásárlásra jogosultak jogaikat jelen
pályázat keretében gyakorolhatják.

A felszámoló fenntartja a jogot – megfelelõ pályázat hi-
ányában – a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Érdeklõdni dr. Kárpáti Péter felszámolóbiztosnál a
342–2371-es telefonszámon lehet, vagy személyesen, a
Budapest VI., Teréz krt. 6. I. 1/B alatt, munkaidõben.

A Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanács-
adó ZRt. (Cg.: [01 10 041755]; 1037 Budapest, Seregély
u. 17.) mint a TIKO-FLOOR Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszám: [01 09 703074]; 1191
Budapest, Üllõi út 200.; adószám: [12779936–2–43]) bí-
róság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

keretében egyben értékesíti a felszámolás alatt álló társa-
ság alábbi vagyontárgyait:

6 tekercs (kb. 450 m2) szõnyegpadló,
23 db különbözõ méretû konfekcionált szõnyeg
7,5 m2 laminált padló
1 db Pentium I. számítógép monitorral
1 db Pentium II. számítógép monitorral
1 db HP Deskjet 656c nyomtató
1 db Panasonic telefon + faxkészülék
1 db Koratel LT–319 telefonkészülék
áfa nélküli irányár: 200 000 Ft.
Ajánlatot csak az összes vagyontárgyra egyben lehet

beadni. A pályázónak szándéka komolyságának bizonyí-
tására 20 000 Ft-ot kell bánatpénzként befizetnie a felszá-
moló OTP Bank NyRt.-nél vezetett 11786001-23006870 sz.
számlájára. A befizetés igazolását a pályázathoz mellékel-
ni kell. Az igazolás nélkül a pályázat érvénytelen.

A pályázatokat a jelen felhívásban és a pályázati útmu-
tatóban meghatározott részletes feltételek szerint két pél-

dányban, zárt borítékban ,,TIKO-FLOOR Kft. f. a.” meg-
jelöléssel

2008. június 30-án 11 óráig

lehet beadni a Budapest Investment ZRt. Felszámolási Tit-
kárságán (1037 Budapest, Seregély u. 17.).

A pályázatok bontására a felszámoló székhelyén (1037
Budapest, Seregély u. 17.) 2008. június 30-án 11 órakor,
közjegyzõ elõtt kerül sor. Több megfelelõ, azonos értékû,
érvényes pályázat esetén 2008. június 30-án 11 óra
30 perckor a felszámoló székhelyén nyilvános ártárgyalás-
ra kerül sor az útmutatóban meghatározott feltételek sze-
rint. A pályázati felhívás és útmutató alapján határidõben
benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra.

A pályázati felhívás és útmutató a Budapest Investment
ZRt. Felszámolási Titkárságán vehetõ át a hirdetés Cég-
közlönyben történõ megjelenését követõ naptól munkana-
pokon 10 és 14 óra között (1037 Budapest, Seregély
u. 17.). A könyvkészletet a pályázati útmutató birtokában,
telefonon elõre egyeztetett idõpontban lehet megtekinteni.

A pályázat kiírója felhívja az elõvásárlásra jogosultak
figyelmét, hogy elõvásárlási jogukat a nyilvános értékesí-
tés keretében a többször módosított 1991. évi IL. törvény
49/C. § (2) bekezdésében foglaltak szerint gyakorolhatják.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a je-
len felhívást visszavonja, a pályázatot – megfelelõ pályá-
zat hiánya esetén – sikertelennek nyilvánítsa.

Minden további kérdésben készséggel áll rendelkezésé-
re a Budapest Investment ZRt.-nél a 368-4652-es telefon-
számon dr. Kincs László felszámolóbiztos és Halászné
dr. Balkay Hanna ügyvéd.

A KELET-HOLDING Zrt. (Cg.: [01 10 044406]; 1024
Budapest, Retek u. 10. I. 3.) mint az INDEFCO Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 880136];
1131 Budapest, Madarász V. u. 13. A ép. III. 055.); felszá-
molóbiztos: Buga Tamás Imre) felszámolója

nyilvános pályázat

útján, egyben értékesíti az adós cég alábbi vagyoncso-
portját:

Celldömölk, Pápai út 24. sz. alatti telephelyen mûködõ
tejüzem.

Telek területe: 5616 m2 , beépítettsége 25%, nettó alap-
terület: 1246 m2 .

Üzem kapacitása: 13 000 l/nap.
Az üzem 2009. január 31-ig bérbe van adva, birtok-

baadás tervezett idõpontja: 2009. február 1.
Irányár: 100 000 000 Ft + áfa.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A vagyoncsoport értékének 10%-át bánatpénzként

kell befizetni az adós CIB BANK Zrt.-nél vezetett
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10700598-25516203-51100005 számú bankszámlájára
„tejüzem bánatpénz” megjelöléssel.

– A pályázat beadásakor a bánatpénz befizetését iga-
zolni kell.

– A pályázatoknak tartalmazniuk kell a pályázó fõbb
adatait, jogi személyiség esetén a 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, valamint részletes ajánlatát.

– A pályázat egyértelmûen tartalmazza a vételárat.
Fizetés: a pályázat elfogadása után, a számla megküldé-

sét követõen, átutalással.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa,
– a megfelelõ, azonos értékû (10%-on belüli eltérés)

ajánlattevõkkel nyílt ártárgyalást folytasson.

A pályázati ajánlatokat 1 pld-ban, zárt borítékban,

2008. június 30-án 9 óráig

a KELET-HOLDING Zrt. (1539 Budapest, Pf. 692) címé-
re kell eljuttatni. A borítékra kérjük ráírni: ,,INDEFCO
2000 KFT. PÁLYÁZAT”.

A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét arra, hogy elõvásárlási joguk gyakorlásának
szándékát a fenti határidõig jelezzék. Az elõvásárlási jog
gyakorlása a Cstv. és a Ptk. szabályai szerint történik.

A pályázatok bontása a határidõ lejártát követõ 5 napon
belül, közjegyzõ elõtt történik. A döntésrõl a pályázók egy
héten belül írásban kapnak tájékoztatást. Megtekintés elõ-
zetes egyeztetés után.

A pályázattal kapcsolatban további információt lehet
kérni Buga Tamás Imre felszámolótól, a 315-1250-es tele-
fonszámon, vagy a bugatamas@keletholding.hu e-mail
címen.

* * *

A DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó
Kft. (cégjegyzékszám: [01 09 679649]; 1072 Budapest,
Dob u. 52.) mint a ROTTMAYER TEJ Kft. „f. a.” (cég-
jegyzékszám: [16 09 002075]; 5471 Tiszakürt, Petõfi
u. 13.) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós tulajdonát képezõ, alábbi ingatla-
nait:

1. Mesterszállás, külterület, 06/2/B/3. hrsz. alatti,
3932 m2 területû ingatlan, melynek középsõ részén egy
idegen tulajdonban álló épület áll.

Irányár: 300 000 forint + 60 000 Ft áfa, azaz 360 000 fo-
rint.

Bánatpénz: 40 000 Ft (negyvenezer forint).

2. Mesterszállás, külterület, 06/2/B/13. hrsz. alatti
9358 m2 területû, beépítetlen terület megnevezésû in-
gatlan.

Irányár: 1 800 000 forint + 360 000 Ft áfa, azaz
2 160 000 forint.

Bánatpénz: 200 000 Ft (kettõszázezer forint).
3. Mesterszállás, külterület, 0320/13. hrsz. alatti,

107 490 m2 területû, major megnevezésû ingatlan, melyen
található egy 864 m2-es 100-as istálló, egy 432 m2-es 50-es
istálló, egy 288 m2-es borjúnevelõ, egy 180 m2-es szer-
számraktár, egy 60 m2-es kovácsmûhely, egy 20 m2-es ta-
nyaépület, illetve egy 100 m2-es lóistálló. Ezen felépítmé-
nyek leromlott mûszaki állapotúak, felújításuk nem lehet-
séges.

Irányár: 5 000 000 forint + 1 000 000 Ft áfa, azaz
6 000 000 forint.

Bánatpénz: 600 000 Ft (hatszázezer forint).
A bánatpénzt az adós cég felszámoló által vezetett házi-

pénztárába kell befizetni (1072 Budapest, Dob u. 52.), a
pályázat benyújtása elõtt.

Az ingatlannal kapcsolatos tájékoztató anyag 3000 Ft +
áfa ellenérték fejében átvehetõ egy elõzetesen egyeztetett
idõpontban a felszámoló irodájában (Danyiné Agárdi Er-
zsébet; 1072 Budapest, Dob u. 52.; tel.: 343-5836).

Az értékesítésre kerülõ ingatlanok megtekinthetõk egy
elõzetesen egyeztetett idõpontban (Danyiné Agárdi Erzsé-
bet; tel.: 343-5836).

A pályázatokat feladó nélküli zárt borítékban kell leadni
személyesen a DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõd-
tanácsadó Kft. (1072 Budapest, Dob u. 52. II. 9.) iro-
dájában

2008. július 3-án (csütörtökön) délelõtt 9 óráig,

„ROTTMAYER TEJ Kft. f. a. ajánlat” megjelöléssel.

Az írásban benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, azonosító adatait,
– cég esetén a cégjegyzékszámot, 1 hónapnál nem ré-

gebbi cégmásolatot, aláírási címpéldányt,
– a megvásárolni kívánt vagyontárgyat,
– az ajánlott vételárat, fizetési feltételeket,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a 90 napos ajánlati kötöttség vállalását.
A pályázatok bontására 2008. július 3-án (csütörtökön),

délelõtt 10 órakor, közjegyzõ jelenlétében kerül sor a fel-
számoló székhelyén.

A felszámoló fenntartja azt a jogát, hogy
– megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredmény-

telennek nyilvánítsa;
– a legjobb ajánlattevõkkel további tárgyalásokat foly-

tasson;
– a megfelelõ, azonos értékû – a vételár vonatkozásá-

ban legfeljebb 10%-kal eltérõ – ajánlatot benyújtó pályá-
zók között ártárgyalás alapján döntsön, melyre 2008. jú-
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lius 8-án (kedden) 10 órakor kerülhet sor a felszámoló
székhelyén.

A felszámoló ezúton hívja fel a jogszabályon alapuló
elõvásárlási joggal rendelkezõket, hogy elõvásárlási jogu-
kat az ajánlati feltételek teljesítésével az eredményhirdetés
helyszínén és idõpontjában gyakorolhatják.

Eredményhirdetés: 2008. július 8-án (kedden) 10 óra-
kor, illetve az esetleges ártárgyalást követõen, a felszá-
moló székhelyén.

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba és birtokba
adás feltétele.

A nem nyertes pályázónak a felszámoló a bánatpénzt az
eredményhirdetést követõen haladéktalanul visszafizeti.

A vételárba a hitelezõi követelés beszámítására nincs
lehetõség.

A TREND Gazdasági Képviseleti Kft. (cégjegyzék-
száma: [01 09 865447]; székhely: 1024 Budapest, Lö-
võház u. 16/B II. 17.) mint a FLÓRA TRADE PAN-
NÓNIA Termelõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
„f. a.” (cégjegyzékszáma: [06 09 010769]; székhely: 6758
Röszke, Tanya 17.) a Csongrád Megyei Bíróság 11. Fpk.
06-07 000325/9. számú végzésében kijelölt felszámolója

nyilvános pályázaton

értékesíteni hirdeti meg az alábbi ingatlanok tulajdon-
jogát:

I. Szeged, külterület, 02105/4. hrsz. szám alatt található
benzinkút megnevezésû ingatlan (a régi 5-ös fõútvonal
Szeged–Röszke közötti szakaszán található).

Irányár: 7 500 000 Ft + áfa bruttó 9 000 000 Ft.
A terület nagysága: 4643 m2 földterület „kivett” benzin-

kút mûvelési ágú ingatlan, amelybõl az épület hasznos
alapterülete 51 m2.

Bánatpénz: 1 000 000 Ft.
II. Röszke, külterület 0231/17. hrsz. alatt található ben-

zinkút megnevezésú ingatlan (a régi 5-ös fõútvonal Sze-
ged–Röszke közötti szakaszán található).

Irányár: 17 000 000 Ft + áfa bruttó 20 400 000 Ft.
A terület nagysága: 6303 m2 földterületû „kivett” ben-

zinkút mûvelési ágú ingatlan, melybõl az épület hasznos
alapterülete 125 m2.

Bánatpénz: 2 000 000 Ft.
A pályázóknak a bánatpénzt készpénzben a TREND

Gazdasági Képviseleti Kft., Csongrád Megyei Képviselete
pénztárában, vagy a felszámoló szervezet nevén nyitott a
K & H Bank Nyrt.-nél vezetett 10200483-36111448-
00000000 számú bankszámlaszámra „FLÓRA TRADE
PANNÓNIA” megjegyzéssel kell letétbe helyeznie. A be-
fizetésnek meg kell érkeznie a pályázat beadási határide-
jéig. A kiíró ezzel az összeggel a bánatpénz szabályai sze-
rint rendelkezik.

A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban, ,,FLÓRA
TRADE PANNÓNIA” felirattal kell benyújtani a TREND
Gazdasági Képviseleti Kft. Csongrád Megyei Képvisele-
téhez (6722 Szeged, Jósika u. 41.) postai úton vagy szemé-
lyesen.

A pályázat beadása: legkésõbb a Cégközlönyben való
megjelenését (2008. június 12.) követõ 30. napon 12 óráig.

Bontás: a beadástól számított 10 napon belül.
A pályázók a bontástól számított 10 napon belül értesí-

tést kapnak az eredményrõl.
A pályázatnak az ajánlaton túl tartalmaznia kell a pályá-

zó nevét, címét, adószámát, bankszámlaszámát, aláírási
címpéldányát, a bánatpénz befizetését igazoló banki bi-
zonylatát. Magánszemély pályázó esetén szükséges még
személyiigazolvány-másolat és a pályázat két tanúval tör-
tént hitelesítése.

A pályázatban egyértelmûen meg kell határozni mind a
nettó, mind pedig a bruttó vételárat. Meg kell jelölni a pá-
lyázatban a fizetés határidejét és az esetleges biztosíté-
kokat.

A pályázati ajánlatban 60 napos ajánlattételi kötöttséget
kell vállalni. Az ajánlati árat készpénzben vagy banki át-
utalással kell megfizetni, beszámításra vonatkozó ajánla-
tokat nem fogadunk el.

A pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent el-
adási kötelezettséget. A felszámoló megfelelõ ajánlat hiá-
nyában dönthet úgy, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja.

Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános pá-
lyázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándék-
ról nyilatkozatot tesznek.

A beérkezett pályázatok borítékainak bontása közjegy-
zõ jelenlétében történik meg.

Részletes információ dr. Balázs Gabriella felszámoló-
biztostól [6722 Szeged, Jósika u. 41.; tel.: 06 (62) 543-206
vagy a 06 (30) 983-1223] kérhetõ, munkanapokon 8–16
óra között.

Az EC-CONT Gazdaság-Ellenõrzõ és Vagyonértékelõ
Kft. (cégjegyzékszám: [01 09 712191]; székhely: 1064
Budapest, Rózsa u. 71.; levelezési cím: 8901 Zalaeger-
szeg, Pf. 514) mint a WEST-SIDE Ingatlan Iroda Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „f. a.” (Cg.:
[20 06 032920]; 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 20/A;
adószáma: [27673647-2-20]), Zala Megyei Bíróság
3. Fpk. 20-03-020298/6. számú, 2004. január 20-án jog-
erõre emelkedett végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján kívánja értékesíteni az adós gazdálkodó szervezet tu-
lajdonát képezõ alábbi vagyontárgyait:
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– a zalaegerszegi 3135/5/A/5. hrsz. alatti, 129 m2 alap-
területû, „tetõtér” megnevezésû ingatlant és a hozzá tarto-
zó tulajdoni hányadot, amely természetben, 8900 Zala-
egerszeg, Eötvös u. 4. szám alatti társasházban található.

Irányár: 3 500 000 Ft + áfa.
– A zalaegerszegi 3135/5/A/1. hrsz. alatti, 74 m2 alap-

területû, „pinceszint” megnevezésû ingatlant és a hozzá
tartozó tulajdoni hányadot, amely természetben, 8900 Za-
laegerszeg, Eötvös u. 4. szám alatti társasházban található.

Irányár: 3 000 000 Ft + áfa.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket az EC-CONT Kft., 8901
Zalaegerszeg, Pf. 514 címre kér „WEST-SIDE Bt. f. a.
VÉTELI AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt borítékban sze-
mélyesen vagy postai úton eljuttatni.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, cí-
mét, az azonosítására alkalmas további adatokat, az aján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatko-
zatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a
vételár fedezetének igazolását; vállalkozás, illetve társa-
ság ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, székhelyét, az
azonosítására alkalmas további adatokat, hatályos cégki-
vonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k)
aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötött-
ség vállalásáról, valamint a vételár fedezetének igazolását.

Az ajánlatok beérkezésének idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. jú-
nius 12.) számított 20. nap 12 óra.

Az értékesítésre kerülõ ingatlanok – idõpont-egyezte-
tést követõen – megtekinthetõk. Az értékesítésre kerülõ
vagyontárgyakkal kapcsolatos további információ a fel-
számoló szervezet munkatársától, dr. Porkoláb Sándor
felszámolóbiztostól a 06 (30) 411-5426-os telefonszá-
mon 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 pályázatok esetén az ajánlattevõk között
nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek fel-
tételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztve-
võkkel a felszámoló ismerteti.

A felszámoló felhívja az érdekelteket az elõvásárlási
jog gyakorlására.

A CSABAHOLDING Kft. (cégjegyzékszáma:
[01 09 683720]; 1146 Budapest, Thököly út 59/A I. 3.)
mint az Esztergály és Családja Piacszervezõ és Keres-
kedõ Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [13 09 087905];
2100 Gödöllõ, Incsõ, Erdészház hrsz. 6978/31.) adós kije-
lölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
alábbi ingatlanát:

Gödöllõ belterület 6978/63. hrsz. alatt nyilvántartott,
természetben a 2100 Gödöllõ, Hun u. 3. szám alatti, kivett
lakóház és udvar megjelölésû, 996 m2 alapterületû ingat-
lan, amely becsértéke: nettó 35 000 000 Ft.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyról információt és
tájékoztatást ad dr. Németh Norbert felszámolóbiztos a
450-0433-as telefonszámon.

A pályázaton történõ részvétel feltétele 700 000 Ft-nak
(hétszázezer forintnak) megfelelõ bánatpénz befizetése, il-
letve az errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csa-
tolása. A bánatpénz befizetése 2008. július 9-ig történhet a
CSABAHOLDING Kft. bankszámlájára: CIB Bank Rt.
10700165-04411402-52000001. A bánatpénz a vételárba
beszámít, sikertelen pályázat esetén 8 banki napon belül,
kamatmentesen visszafizetésre kerül.

A pályázatokat tértivevényes levéllel a felszámoló bu-
dapesti székhelyére – CSABAHOLDING Kft., 1146 Bu-
dapest, Thököly út 59/A I. 3. – kérjük megküldeni vagy
személyesen beadni munkanapokon 10 órától 13 óráig.
A borítékra írják rá: ,,ESZTERGÁLY Kft. f. a. Pályázat”.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2008. július 10.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázni kívánt ingat-
lan megjelölését, az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodó
szervezet esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, a
cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát má-
solatban, a nettó ajánlati ár egyértelmû meghatározását, a
fizetés módját, az ajánlat érvényességi idejét, amely nem
lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt követõ 30 nap.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében tör-
ténik a fenti benyújtási határidõt követõ 5 munkanapon
belül. A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl
ezen idõponttól számított 5 munkanapon belül értesítést
kapnak.

Azonos, vagy a legjobb ajánlati ártól 10 százalékon be-
lüli árat ajánlók között a felszámoló ártárgyalást tart.

A szerzõdés megkötésének határideje: 2008. augusz-
tus 31.

A felszámoló fenntartja magának a jogát, hogy a pályá-
zatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítsa.
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A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mû-
ködõ Részvénytársaság (Cg.: [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) mint a Dreamhouse-Wood Kft. „f. a.” (Cg.:
[19 09 507254]; 8226 Alsóörs, Füredi u. 28.) a Veszprém
Megyei Bíróság 6. Fpk. 19-07-000479/5. számú végzésé-
vel kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján, figyelemmel a többször módosított 1991. évi IL. tör-
vény nyilvános értékesítésre vonatkozó szabályaira, érté-
kesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát
képezõ:

– Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V személygépjármû (gyár-
tási év: 1999) 1 200 000 Ft,

– használt faipari gépek (gérvágó, dekopír fûrész, kör-
fûrész, kompresszor) 100 000 Ft,

– használt Fujitsu notebook és HP 2550 L nyomtató
50 000 Ft
+ áfa vételáron.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos véte-
li ajánlatokat kér benyújtani, melyeket VECTIGALIS Zrt.,
8200 Veszprém, Egyetem u. 9. szám alatti címre ,,Dream-
house-Wood VÉTELI AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt bo-
rítékban kér postai úton vagy személyesen eljuttatni.

A vételi ajánlatok beérkezésének határideje legké-
sõbb jelen hirdetmény Cégközlönyben való közzétételé-
tõl (2008. június 12.) számított 15. nap 12 óra. A felszá-
moló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl
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 hitelt érdemlõ igazolását és a bánat-
pénz befizetésének igazolását, vállalkozás, illetve társaság
ajánlattevõ esetében: a pályázó nevét, székhelyét, az azo-
nosítására alkalmas további adatokat, hatályos cégkivona-
tát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k) aláírá-
si címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizeté-
si feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség
vállalásáról, valamint a vételár fedezetének hitelt érdemlõ
igazolását és a bánatpénz befizetésének igazolását.

A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerzõ pályázó
az eladóval szemben beszámítással nem élhet.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor. Megfelelõ,
azonos értékû pályázatok esetén a felszámoló az ajánlatte-
võk között mindenképp ártárgyalást tart, melynek feltéte-
leit a résztvevõkkel elõzetesen ismerteti.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot
megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánít-
hatja, és új pályázatot írhat ki.

További információ Szegõné Kemerle Judit felszá-
molóbiztostól a 06 (88) 413-370-es telefonszámon szerez-
hetõ be.

Az AGROBRÓKER Zrt. (Cg.: [01 10 042636]; 1182 Bu-
dapest, Lipótvár u. 27.; dél-magyarországi irodája: 6500
Baja, Petõfi-sziget 20.) mint felszámoló a „FAKTOR-
ÉPÍTÕ” Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [03 09 108746];
6500 Baja, Szt. Antal u. 101.) tulajdonában lévõ vagyon-
elemét

nyilvános pályázat

útján kínálja megvásárlásra:
Baja belterület, lakás megjelölésû, hrsz. 999/4., 68,83

m2, 17188/192018 tulajdoni hányad.
Természetben Baja, Kölcsey u. 42/A I. 6. Állapota:

60%-os készültségi szintû.
Az ingatlan irányára: 10 800 000 Ft.
A vagyonelem vételárát további 20% áfa terheli.
Az értékesítésre az 1991. évi XLIX. törvény 49/A. §-a

irányadó.
Az 1991. évi XLIX. törvény 49/C. §-ában meghatáro-

zott elõvásárlásra jogosultak az elõvásárlási jogukat e pá-
lyázat keretében gyakorolhatják, az elõvásárlási jogukat
igazoló dokumentumok másolatát legkésõbb az ered-
ményhirdetésig kell bemutatni. A vételárat egy összegben,
a szerzõdés megkötésétõl számított 15 napon belül átuta-
lással kell teljesíteni. A bánatpénz az áfával növelt irányár
10%-a. A tulajdonjogot vagy más vagyoni értékû jogot
szerzõ fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben
nem élhet beszámítással.

Eladó a vagyonelemek tulajdonjogát per-, teher- és
igénymentesen adja át, de azok állapotát, használhatóságát
nem szavatolja, a kellékszavatosságot kizárja.

Az ajánlatokat magyar nyelven, 1 példányban, ,,FAK-
TOR-ÉPÍTÕ Szolgáltató Kft. f. a. pályázat” felirattal ellá-
tott zárt borítékban,

2008. június 30-án 13 óra és 14 óra között

a felszámoló dél-magyarországi irodájában (6500 Baja,
Petõfi-sziget 20.) személyesen vagy meghatalmazott útján
lehet benyújtani. A pályázat átvételérõl átvételi elismer-
vényt ad a felszámoló.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: az ajánlott nettó vé-
telárat.

A pályázó szerzõdéskötéséhez, ingatlan-nyilvántartási
bejegyzéshez szükséges minden adatát. Társas vállalkozás
esetében hiteles formában csatolni kell: az aláírási címpél-
dányt, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot.

Nyilatkozatot kell csatolnia:
– 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról;
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– arról, hogy az utólagosan, esetlegesen felderített
– felszámoló elõtt nem ismert – környezeti károk elhárítá-
sát az adásvételi szerzõdésben is vállalja;

– arról, hogy a pályázó elfogadja, hogy az ingatlan
adásvételi szerzõdés elkészítésében a felszámoló által
megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a
véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a + áfa.

A pályázaton való részvétel feltétele a bánatpénz elõze-
tesen igazolt megfizetése. A felszámoló a bánatpénzt ak-
kor tekinti megfizetettnek, ha az a pályázat leadásának ha-
táridejéig az AGROBRÓKER Zrt. 10700354-25081000-
52000001 sz. számláján jóváírásra került, vagy a helyszí-
nen készpénzben megfizették.

A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat
esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszautalásra
kerül. A pályázatok bontására 2008. július 2-án 13 órakor,
a benyújtás helyszínén közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A pályázatbontáson azok a pályázók, akik a pályázatot ha-
táridõben adták le és a bánatpénzt a kiírásnak megfelelõen
igazoltan megfizették, részt vehetnek.

A pályázati ajánlatok az ajánlatok nagyságrendje alap-
ján kerülnek elbírálásra. Azonos, vagy a legjobb ajánlati
ártól 10%-on belüli árat ajánlók között ártárgyalás megtar-
tására kerül sor 2008. július 2-án 13 óra 15 perckor, majd
ezt követõen a felszámoló eredményt hirdet.

Az elõvásárlásra jogosultak az elõvásárlási jognyilatko-
zatukat a véglegesen kialakult ár ismeretében, az ered-
ményhirdetést követõ 15 napon belül a pályázókra is érvé-
nyes bánatpénz átutalásával és annak igazolásával a fel-
számoló bajai irodájában nyújthatják be.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot
minden indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. Je-
len felhívás a kiíró részére nem jelent értékesítési kötele-
zettséget.

Az értékesítéssel kapcsolatban további tájékoztatást ad
Taschner Attila felszámolóbiztos [telefon/fax: 06 (79)
421-353, 06 (20) 328-9011]. Az értékesítésre meghirdetett
ingatlan elõzetesen egyeztetett idõpontban megtekinthetõ.

Az AGROBRÓKER Zrt. (Cg.: [01 10 042636]; 1182 Bu-
dapest, Lipótvár u. 27.; dél-magyarországi irodája: 6500
Baja, Petõfi-sziget 20.) mint felszámoló az ADACSI
FRÍZ FARMER-TEJ Tejtermelõ, Felvásárló és Érté-
kesítõ Szövetkezet „f. a.” (Cg.: [03 02 100246]; 6097
Kunadacs, Alsóadacs 10.) tulajdonában lévõ vagyonele-
mét elsõ

nyilvános pályázat

útján kínálja megvásárlásra:

1. A Ceglédi Tejipari Rt. „f. a.” (2700 Cegléd, Ipartele-
pi út 5.) szemben fennálló 154 876 443 Ft tõke és járulékai
bírósági ítéleten alapuló követelését.

A vételár: 4 millió Ft.
2. Toyota Hi-Ace Panel Van 2.5 D4-D Long IFN-822

frsz., gyártási év 2002. október hó, futott km: ~150 000
km. A kocsi több helyen sérült, javításra szorul.

A gépkocsi irányára: 1 600 000 Ft + áfa.
Az értékesítésre az 1991. évi XLIX. törvény 49/A. §

irányadó.
Az elõvásárlásra jogosultak jogukat az 1991. évi XLIX.

törvény 49/C. § szerint gyakorolhatják. Az elõvásárlási jo-
gukat igazoló dokumentumok másolatát legkésõbb az
eredményhirdetésig kell bemutatni. A vételárat egy
összegben, a szerzõdés megkötésétõl számított 15 napon
belül átutalással kell teljesíteni. A bánatpénz az irányár
10%-a. A tulajdonjogot vagy más vagyoni értékû jogot
szerzõ fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben
nem élhet beszámítással.

Az ajánlatokat magyar nyelven 1 példányban,
,,ADACSI FRÍZ f. a. pályázat” felirattal ellátott zárt borí-
tékban,

2008. június 30-án 13 óra és 14 óra

között a felszámoló dél-magyarországi irodájában (6500
Baja, Petõfi-sziget 20.) személyesen vagy meghatalmazott
útján lehet benyújtani. A pályázat átvételérõl átvételi elis-
mervényt ad a felszámoló.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, szék-
helyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, hatá-
lyos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztség-
viselõ(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat,
a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánla-
ti kötöttség vállalásáról. A vételár fedezetének igazolását,
illetve az 1. sorszámú vagyonelemre benyújtott pályázat
esetén vételár fedezetének igazolását, illetve a PSZÁF en-
gedélymásolatát (csak követelésvásárlásnál). A pályázó
elfogadja, hogy a követelés átruházását ügyvéd által ellen-
jegyzett okiratba foglalják, melynek elkészítését a felszá-
molóbiztos által megjelölt ügyvéd végzi. Az ügyvédi mun-
kadíj a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a + áfa.

A pályázaton való részvétel feltétele a bánatpénz elõze-
tesen igazolt megfizetése. A felszámoló a bánatpénzt ak-
kor tekinti megfizetettnek, ha az a pályázat leadásának ha-
táridejéig az AGROBRÓKER Zrt. 10700354-25081000-
52000001 sz. számláján jóváírásra került, vagy a helyszí-
nen készpénzben megfizették.

A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat
esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszautalásra
kerül. A pályázatok bontására 2008. július 2-án 12 óra
30 perckor, a benyújtás helyszínén közjegyzõ jelenlétében
kerül sor. A pályázatbontáson azok a pályázók, akik pályá-
zatot határidõben adták le és a bánatpénzt a kiírásnak meg-
felelõen igazoltan megfizették, részt vehetnek.

A pályázati ajánlatok az ajánlatok nagyságrendje alap-
ján kerülnek elbírálásra. Azonos, vagy a legjobb ajánlati
ártól 10%-on belüli árat ajánlók között ártárgyalás megtar-
tására kerül sor 2008. július 2-án 12 óra 45 perckor, majd
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ezt követõen a felszámoló eredményt hirdet. Az elõvásár-
lásra jogosultak az elõvásárlási jognyilatkozatukat a vég-
legesen kialakult ár ismeretében, az eredményhirdetést kö-
vetõ 15 napon belül a pályázókra is érvényes bánatpénz át-
utalásával és annak igazolásával a felszámoló bajai irodá-
jában nyújthatják be. A kiíró fenntartja magának a jogot,
hogy a pályázatot minden indoklás nélkül eredménytelen-
nek nyilvánítsa. Jelen felhívás a kiíró részére nem jelent
értékesítési kötelezettséget.

Az értékesítéssel kapcsolatban további tájékoztatást
ad Taschner Attila felszámolóbiztos [telefon/fax: 06 (79)
421-353]. A gépkocsi elõzetesen egyeztetett idõpontban
megtekinthetõ, a meghirdetett követelést alátámasztó bíró-
sági ítélet pedig a felszámoló irodájában.

A DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó
Kft. (cégjegyzékszám: [01 09 679649]; 1072 Budapest,
Dob u. 52.) mint az M.Projekt Plussz Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Kft. „f. a.” (cégjegyzékszám: [01 09 703577];
1126 Budapest, Királyhágó tér 2.) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós tulajdonát képezõ, Dombóvár,
5178. hrsz.-ú, természetben 7200 Dombóvár, Kernen tér 4.
szám (Dombóvár–Gunarasfürdõ) alatti ingatlanon, befeje-
zés elõtt álló, 39 lakásos társasházban található lakásokat,
szabadtéri parkolóval. Az értékesítés történhet egyben és
külön-külön lakásonként. A készültségi fok 95%. Lehetõ-
ség van arra, hogy a vevõ fejezze be az építkezést, vagy a
felszámoló fejezi be. A kiíró a használatbavételi engedély-
hez szükséges mûszaki nyilatkozatokat (tanúsítvány, kivi-
telezõi nyilatkozatok) kiadja.

Irányár egyben történõ értékesítés esetén: bruttó
390 000 000 forint.

Lakásonkénti értékesítés esetén a felszámolónál lévõ ár-
jegyzék alapján, a lakás kiválasztását követõen.

Az árjegyzékben nem foglaltatnak benne a kialakított
szabadtéri parkolóhelyek.

A lakásokat, miután elsõ értékesítésûek, áfafizetési kö-
telezettség terheli.

A bánatpénz – melynek befizetése feltétele a pályázaton
való részvételnek – egyben történõ értékesítés esetén
39 000 000 forint, lakásonkénti értékesítés esetén lakáson-
ként 1 000 000 forint, melyet az ajánlatot tevõnek vételi
szándéka bizonyítására az ajánlattétel benyújtásának ha-
táridejéig be kell fizetnie az M.Projekt Plussz Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft. „f. a.” Magyarországi Volksbank
Zrt.-nél vezetett 14100110-53944549-01000004 számú
számlájára vagy a házipénztárba (1072 Budapest, Dob u.
52. II. 9.).

További érdeklõdés: Szabó Zsolt, telefon: 06 (1)
343-5835; 06 (30) 343-5835.

A pályázatokat feladó nélküli zárt borítékban kell leadni
személyesen a DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõd-
tanácsadó Kft., 1072 Budapest, Dob u. 52. II. 9. szám alatti
irodájában,

2008. június 30-án 11 óra 45 percig

„M.Projekt Plussz Kft. f. a. ajánlat” megjelöléssel.

Az írásban benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, azonosító adatait,
– cég esetén a cégjegyzékszámot, 3 hónapnál nem ré-

gebbi cégmásolatot, aláírási címpéldányt,
– a megvásárolni kívánt vagyontárgyat, vagyoncsopor-

tot a bruttó vételi ár egyértelmû megjelölésével,
– az ajánlott fizetési feltételeket,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a 90 napos ajánlati kötöttség vállalását.
A pályázat bontására 2008. június 30-án közjegyzõ je-

lenlétében kerül sor.
A felszámoló fenntartja azt a jogát, hogy:
– megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredmény-

telennek nyilvánítsa;
– a legjobb ajánlattevõkkel további tárgyalásokat foly-

tasson;
– a megfelelõ, azonos értékû – a vételár vonatkozásá-

ban legfeljebb 10%-kal eltérõ – ajánlatot benyújtó pályá-
zók között ártárgyalás alapján döntsön.

Az árversenyre a bontást követõen, 2008. július 3-án
12 óra 30 perckor kerülhet sor a felszámoló székhelyén.

A felszámoló ezúton hívja fel a jogszabályon alapuló
elõvásárlási joggal rendelkezõket, hogy elõvásárlási jogu-
kat az ajánlati feltételek teljesítésével az eredményhirdetés
helyszínén és idõpontjában gyakorolhatják.

Eredményhirdetés: 2008. július 3-án 13 órakor a felszá-
moló székhelyén.

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba és birtokba
adás feltétele.

A nem nyertes pályázónak a felszámoló a bánatpénzt az
eredményhirdetést követõen haladéktalanul visszafizeti.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; székhely: 1075 Budapest, Kazinczy
u. 24–26.) mint felszámoló a Bauweb Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 693397]; 1089 Budapest, Börzsöny u. 15.) tulajdo-
nában lévõ, az alábbiakban bemutatott vagyoni eszközö-
ket kínálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra:

1. Vegyi anyagok (41 tétel) – áfa nélkül értelme-
zett – irányára 80 000 Ft, a bánatpénz 8000 Ft.
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2. Mûszaki eszközök (152 tétel) – áfa nélkül értelme-
zett – irányára 3 600 000 Ft, a bánatpénz 360 000 Ft.

3. Irodai eszközök (57 tétel) – áfa nélkül értelme-
zett – irányára 120 000 Ft, a bánatpénz 12 000 Ft.

4. Szakmai tanulmányok (4 darab) – áfa nélkül értelme-
zett – irányára 8 000 000 Ft, a bánatpénz 800 000 Ft.

A bánatpénzt a Bauweb Kft. „f. a.” Szentgál és Vidéke
Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11112394 szá-
mú számlájára utalják át.

A vételárat 20% áfa terheli. A vagyoni eszközökre kü-
lön-külön is, azonban csak az egyes sorszámok alatt felso-
rolt tételek összességére lehet ajánlatot tenni. A felszá-
moló a vagyoni eszközök összességére tett ajánlatokat
elõnyben részesíti.

A megvásárlásra felkínált vagyoni eszközökért kellék-
szavatosságot nem vállalunk.

A vételárat egy összegben, a szerzõdés megkötésétõl
számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. A be-
számítást a csõdtörvény kizárja.

A felszámolás az 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõ-
pontú felszámolásokra vonatkozó, többször módosított
1991. évi XLIX. törvény szerint folyik.

A pályázaton való részvétel feltétele a bánatpénz elõze-
tesen igazolt megfizetése. A bánatpénz akkor tekinthetõ
megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlaszámon az
ajánlattételi határidõ elõtt 24 órával jóváírták. A pályázati
eljárás részletes feltételeit feltételfüzet állapítja meg,
amely tartalmazza a megvásárlásra felkínált vagyoni esz-
közök rövid bemutatását. A feltételfüzet a felszámoló
székhelyén, munkanapokon 9–12, pénteken 11 óráig meg-
tekinthetõ, illetve megvásárolható. A pályázati ajánlatban
75 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy ma-
gyar nyelvû példányban, zárt, a pályázóra való utalás nél-
küli, ,,Bauweb Kft. f. a. pályázat” jeligével feliratozott bo-
rítékban,

2008. június 27-én 10 és 11 óra

között, a felszámoló székhelyén nyújtsák be. A pályázati
ajánlatokat 2008. július 1-jén a benyújtás helyszínén,
11 órakor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályázat-
bontáson azok az érdeklõdõk, akik a bánatpénzt a kiírás
szerint megfizették és határidõben ajánlatot nyújtottak be,
részt vehetnek.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfe-
lelõ ajánlat, de a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár a
legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályá-
zók között közjegyzõ jelenlétében köteles nyilvános ártár-
gyalást tartani.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányá-
ban a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

További felvilágosítással Kissné Ágics Ilona felszámo-
lóbiztos [telefon: 06 (1) 321-4210] készséggel áll rendel-

kezésre. Az értékesítésre meghirdetett vagyoni eszközök
elõzetesen egyeztetett idõpontban megtekinhetõk.

A TM-LINE Zrt. (Cg.: [01 10 045659]; székhelye: 1092
Budapest, Ferenc krt. 40.) felszámoló

árverés

útján értékesíteni kívánja a BÁBOLNA Mezõgazdasági
Termelõ, Fejlesztõ és Kereskedelmi Zrt. „f. a.”
(Cg.: [11 10 001395]; székhelye: 2943 Bábolna, Erzsébet
u. 7/A), adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képezõ:

– mezõgazdaságban használatos erõ- és munkagépek,
valamint

– egyéb mezõgazdasági kiegészítõ gépek és berende-
zések,

– kéziszerszámok és egyéb berendezés jellegû tárgyak.

Árverési idõpontja:

2008. június 30., 10 óra.

Árverésre jelentkezés helye: 2943 Bábolna, Erzsébet
u. 7/A.

Az árverésre jelentkezni 8 órától van lehetõség, a bánat-
pénz egyidejû megfizetésével. Az árverésen csak az vehet
részt, aki a bánatpénzt befizette.

Árverés helye: 2943 Bábolna, Rákóczi út 108/1. hrsz.
gépmûhely és gépudvar.

Az árverésre kerülõ vagyontárgyakat, valamint becsér-
téküket a tenderfüzet tartalmazza, tekintettel azok nagy
számára. Az árverési szabályzatot és az eljárás rendjét a
tenderfüzet tartalmazza, valamint kifüggesztésre kerül az
adós cég központi címén és ott átvehetõ.

Az árverésre a vagyontárgyak egyenként kerülnek érté-
kesítésre.

A vagyontárgyak összértéke: nettó 40 000 000 Ft.
A tenderfüzet 25 000 Ft vételáron megvásárolható, illet-

ve megtekinthetõ az 1092 Budapest, Ferenc krt. 40. II. 16.
szám alatt, valamint az adós cég Bábolna, Erzsébet u. 7.
szám alatti székhelyén, munkaidõben.

A vagyontárgyak megtekinthetõek: 2008. május 23-án,
24-én és 25-én 9–13 óráig.

Érdeklõdni: Somogyi Ferenc felszámolóbiztostól, a 06
(30) 641-6871-es telefonszámon lehet.

A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [01 10 045659]; székhely: 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40.; levelezési cím: 7603 Pécs, Pf. 121), a RELÁCIÓ
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[20 09 067772]; székhely: 8900 Zalaegerszeg, Alsóerdei
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u. 5/C) a Zala Megyei Bíróság 1. Fpk. 20-07-020251. szá-
mú végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós társaság tulajdonát képe-
zõ követelését, mely egy hivatallal szemben 79 198 euró
összeg erejéig áll fenn.

Irányár: 10 000 000 Ft.
A követelés, mint kifejezetten bizonytalan követelés,

amely értékéért, behajthatóságáért, illetve érvényesíthetõ-
ségéért a kiíró felelõsséget nem vállal, illetõleg a Ptk.
330. §-ában meghatározott kezesi felelõsségét kifejezetten
kizárja.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-
latokat kér benyújtani, melyeket a TM-LINE Zrt., 1092
Budapest, Ferenc krt. 40., 1540 Budapest, Pf. 136, vala-
mint a 7621 Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve 7603 Pécs,
Pf. 121 címekre vár, ,,RELÁCIÓ Kft. f. a. vételi ajánlat”
megjelöléssel, kettõs, zárt borítékban, személyesen vagy
postai úton eljuttatni.

A pályázati eljárás részletes feltételeit feltételfüzet álla-
pítja meg. A feltételfüzet – titoktartási nyilatkozat egyide-
jû aláírása mellett – a felszámoló székhelyén munkanapo-
kon 9–12 óráig megtekinthetõ, illetve megvásárolható,
4000 Ft + áfa áron. Az ajánlat érvényességének feltétele
50 000 Ft bánatpénz elõzetes megfizetése, felszámoló
Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett 12072507-00370600-
00100009 számú bankszámlájára. A pályázati ajánlatban
75 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.

A vételárnak a bánatpénzen felüli részét az engedmé-
nyezési szerzõdés megkötését követõ 8 napon belül, átuta-
lással kell megfizetni. A beszámítás lehetõségét az 1991.
évi IL. tv. 49. § (4) bekezdése kizárja.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét,
székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megaján-
lott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, a vételár fede-
zetének igazolását.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. jú-
nius 12.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap 12 óra.
A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvéte-
lérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõen
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfele-
lõ ajánlat, de a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár a leg-
magasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló köteles a
pályázók között nyilvános ártárgyalást tartani. A követe-
léssel kapcsolatban harmadik személynek nincs elõvásár-
lási joga. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára
nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat
hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

További információ a felszámoló szervezet munkatár-
sától, dr. Horváth Szilárd felszámolóbiztostól a 06 (30)
660-1662-es, valamint a 06 (72) 520-627-es telefonszámo-
kon kapható.

A BAREX Gazdasági Tanácsadó, Kereskedõ és Szol-
gáltató Kft. (Cg.: [04 09 000901]; székhelye: 5540
Szarvas, Kossuth u. 18.) mint a HUNGARODAUNEN
Korlátolt Felelõsségû Társaság „v. a.” (Cg.:
[04 09 001247]; székhelye: 5500 Gyomaendrõd, VI. kerü-
let, 540.) kijelölt vagyonrendezõje,

nyilvános pályázatot

hirdet a társaság tulajdonát képezõ alábbi ingatlan értéke-
sítésére.

– Gyomaendrõd külterület, 088/2. helyrajzi szám alatt
felvett, kivett gazdasági épület és udvar mûvelési ágú in-
gatlan. A területen természetben egy épület (tollüzem) és
egy elbontott istálló alapja helyezkedik el.

Területe: 1,4443 m2.
A terület a település belterületétõl cca. 2 km távolságra

helyezkedik el, részleges közmûellátottsággal rendelke-
zik.

A tollüzemet jelenleg egy tollfeldolgozással foglalkozó
társaság bérli. Az üzemben több nagyméretû, a bérlõ tulaj-
donát képezõ tollválogató gép található, melyek kiszerelé-
se jelentõs költséggel jár.

Az ingatlan irányára: 10 200 000 Ft.
Általános feltételek:
Az elõvásárlásra jogosultak a pályázat beadásának ha-

táridejéig írásban jelenthetik be e jog gyakorlására vonat-
kozó szándékukat a vagyonrendezõnél.

A pályázatokat ,,HUNGARODAUNEN Kft. vagyon-
rendezés alatt vételi ajánlat” jeligével, zárt borítékban,
írásban lehet benyújtani a BAREX Kft. székhelyén (5540
Szarvas, Kossuth u. 18.) személyesen vagy postai úton

2008. június 27-én 12 óráig.

A személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl a va-
gyonrendezõ elismervényt állít ki.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ nevét, címét, telefon- és telefaxszámát,

bankszámlaszámát (gazdasági társaság és szövetkezet ese-
tén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, valamint a
cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát),

– az ajánlati árat a megvásárolni kívánt ingatlanra,
– a fizetés módját és határidejét, valamint a megfizetés

biztosítékait,
– az ajánlattévõ nyilatkozatát, hogy ajánlatához annak

benyújtásától számított 30 napig, illetve az ártárgyaláson
módosított ajánlatához az ártárgyalás napjától számított
30 napig kötve van (ajánlati kötöttség).
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A pályázaton való részvétel feltétele az irányár
10%-ának bánatpénzként való átutalása vagy befizetése a
BAREX Kft.-nek a Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt.-nél
vezetett 10201006-50000311 számú számlájára.

Az átutalás vagy befizetés jóváírásának legkésõbb
2008. június 27-én 12 óráig meg kell történnie.

A bánatpénz a vevõnél a vételárba beszámít, a többi pá-
lyázónak pedig a pályázatok elbírálását követõ nyolc na-
pon belül visszautalásra kerül. A pályázatokat a beadási
határidõt követõ három munkanapon belül közjegyzõ
bontja fel és arról okiratot készít.

A vagyonrendezõ a pályázatok értékelését és annak
eredményét – a pályázatok bontását követõ nyolc napon
belül – jegyzõkönyvbe foglalja. A vagyonrendezõ a pályá-
zat eredményérõl az összes pályázót – legkésõbb az ered-
mény megállapításának napjától számított öt napon belül –
értesíti.

A vagyonrendezõ fenntartja magának a jogot ahhoz,
hogy:

– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot érvényte-
lennek nyilvánítsa, és új pályázat kiírásáról döntsön,

– a benyújtott pályázatok pontosítására a pályázót írás-
ban felszólítsa,

– a legjobb ajánlatot tevõkkel további tárgyalásokat
folytasson.

Amennyiben az ingatlan megvásárlására több megfele-
lõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb
10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, úgy a vagyonrendezõ a
pályázók között nyilvános ártárgyalást tart, melynek felté-
teleit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen közli a fe-
lekkel.

Elfogadott ajánlat esetén a vevõvel az adásvételi szerzõ-
dés a pályázatok értékelését, illetve – amennyiben annak
megtartására sor kerül – a nyilvános ártárgyalást követõ
30 napon belül kerül megkötésre. A vevõnek a vételárat
banki átutalás útján kell megfizetni, beszámításra nincs le-
hetõség.

Az ingatlan elõzetes egyeztetés után a helyszínen meg-
tekinthetõ.

További felvilágosítás dr. Molnár Erika vagyonrende-
zõtõl kérhetõ a 06 (66) 313-597-es telefonszámon.

A DUNA AUDIT Könyvszakértõi Iroda Kft. (Cg.:
[01 09 162918]; nyíregyházi iroda: 4400 Nyíregyháza,
Jókai tér 3. II. 7.; e-mail cím: k.szer-va-ker@chello.hu
mint a Kiss és Társai Acélkereskedelmi és Feldolgozó
Kft. „f. a.” (Cg.: [15 09 066084]; 4400 Nyíregyháza, Kõ-
ris u. 29.) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság által
kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a társaság alábbi ingatlanát:

I. Ingatlan
Az ingatlan Nyíregyháza 6843/23. hrsz.-on fekvõ „üze-

mi terület” megnevezésû, 2510 m2 területû telekrész, mely
a valóságban Nyíregyháza, Derkovits u. 106. sz. alatt talál-
ható.

Az ingatlanon egy db csarnoképület található, melynek
alapterülete a toldásokkal együtt 1810 m2.

A csarnok egy egység telep része (a volt Vasipari Szö-
vetkezet telepe), mely telep komplex közmûvel ellátott,
így a megosztások után ezen ingatlan is részlegesen köz-
mûvesített lett.

A csarnok szokványos acélszerkezetû magastetõs épü-
let, két hajós, hosszanti irányú tetõbevilágítóval. Az ingat-
lanhoz tartozó udvari telekrész betonburkolattal ellátott.

Az ingatlan jelenleg bérlet formájában van hasznosítva,
a vevõ döntése, hogy a bérleti szerzõdést meghosszabbítja
vagy felmondja.

Irányár: 36 000 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 2 000 000 Ft.
Az általános forgalmi adót az új áfatörvény szerint kell

megfizetni.
II. A pályázaton való részvétel feltétele
– A pályázatot postai úton, kettõs borítékban kell be-

nyújtani a pályázatot kiíró DUNA AUDIT Kft., nyíregyhá-
zi iroda (4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II. 7.) címére, a bo-
rítékon tüntessék fel, hogy ,,Pályázat a Kiss és Társai Kft.
f. a. vagyontárgyaira”.

– A pályázat beérkezésének határideje:

2008. június 27. (péntek) 12 óra.

– Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a
pályázat elbírálására közjegyzõ jelenlétében kerül sor, a
beküldési határidõt követõ 8 napon belül.

– A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy meg-
felelõ ajánlat hiányában bármely pályázatot indoklás nél-
kül eredménytelennek nyilvánítson.

– Amennyiben egyazon vagyontárgyra több – a vételár
vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ – árajánlat ér-
kezik, a felszámoló ártárgyalást tûz ki, melynek idõpontjá-
ról és helyérõl az érintett feleket írásban értesíti.

– Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelé-
sével módosíthatóak.

– A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás
Varga Zsolttól kérhetõ, a 06 (42) 500-077-es vagy a 06
(20) 464-7505-ös telefonszámon.

– A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait
(társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy
érkeztetett társasági szerzõdést, aláírási címpéldányt), a
pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazá-
sát, az ajánlott vételárat, amelyen felül vevõ köteles fizetni
a szerzõdéskötés költségeit.

– A nyertes pályázóval az adásvételi szerzõdést 8 na-
pon belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba beszámít,
eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül visszafize-

2008/25. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3667



tésre kerül. A teljes vételárat a szerzõdéskötést követõ
8 napon belül kell megfizetni.

– A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendel-
kezõk figyelmét, hogy az elõvásárlási jog gyakorlására irá-
nyuló szándékukat a pályázat benyújtásának idõpontjáig
írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.

– A pályázat érvényességének feltétele, hogy a megje-
lölt bánatpénz a pályázat benyújtásának idõpontjáig befi-
zetésre kerüljön a Kiss és Társai Kft. „f. a.” MKB Bank
Rt.-nél vezetett 10300002-27001822-00003285 számú
számlájára.

– A meghirdetett vagyontárgyak elõzetesen egyeztetett
idõpontban megtekinthetõk.

A CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ ZRt.
(Cg.: [01 10 045271]; 1075 Budapest, Károly krt. 3/A;
telephely: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.) mint a
HALMAABLAK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(Cg.: [03 09 109820]; 6440 Jánoshalma, Kisszállási
u. 7.) felszámolója a felszámolási eljárásban

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós gazdálkodó szervezet ingó és
ingatlan vagyonát a pályázati útmutatóban felsoroltak
szerint.

Irányár: 17 320 000 Ft.
A vagyontárgyak elõzetes egyeztetés után megtekint-

hetõk a felszámoló irodájában (6000 Kecskemét, Árpád
krt. 4.).

Pályázni lehetõség szerint egyben lehet a pályázati tájé-
koztatóban felsorolt eszközökre. A pályázati tájékoztató
térítésmentesen átvehetõ a felszámoló szervezet irodá-
jában.

A vételárat egy összegben, szerzõdéskötéskor kell meg-
fizetni, készpénzben, vagy banki átutalással.

Az eszközöket a felszámoló per-, teher- és igénymente-
sen értékesíti.

A pályázónak a vagyontárgyakra benyújtott pályázat
esetén a megpályázott vagyon irányárának 5 százalékát
bánatpénzként be kell fizetni a felszámoló pénztárába
(Kecskemét, Árpád körút 4.).

A bánatpénz vétel esetén beszámításra kerül, eredmény-
telen pályázat esetén az eredményhirdetéstõl számított
5 napon belül visszafizetésre kerül.

A felszámoló a bánatpénz után kamatot nem fizet.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó adatait (cég, név, székhely, 30 napnál nem

régebbi cégkivonat, adószám, egyéni vállalkozó esetén a
vállalkozói igazolvány másolati példánya, magánszemély
esetén adóazonosító, telefon- és faxszám, valamint a kép-
viselõ aláírási címpéldánya),

– a megpályázott vagyontárgyért felajánlott vételár
összegét, megjelölve a + áfát,

– a fizetési feltételeket, a vételár fedezetének igazolá-
sára alkalmas dokumentumokat,

– a bánatpénz letéti igazolását,
– a 60 napos ajánlati kötöttség vállalását.
Az írásos pályázati ajánlatokat személyesen, zárt bo-

rítékban ,,HALMAABLAK Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. f. a. PÁLYÁZAT” megjelöléssel, a felszámoló
irodájába (Kecskemét, Árpád krt. 4.) kell benyújtani,
melynek beérkezési határideje:

2008. június 27. (péntek) 12 óra.

A pályázatokat a határidõt követõ három munkanapon
belül közjegyzõ bontja fel, melyrõl jegyzõkönyv készül.

A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges ártár-
gyalásra, a döntés kihirdetésére 30 napon belül kerül sor a
felszámoló székhelyén.

A felszámoló a pályázat eredményérõl az összes pályá-
zót értesíti.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredmény-

telennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön,
– a pályázatok pontosítására a pályázót felszólítsa,
– az ajánlattevõkkel azonos ajánlat esetén további tár-

gyalásokat folytasson.
Elfogadott ajánlat esetén a vevõvel az adásvételi szerzõ-

dés az eredményhirdetéstõl számított 30 napon belül kerül
megkötésre.

A felszámoló beszámítást nem fogad el.
E pályázat kiírására a felszámolási eljárásokra vonatko-

zó, többször módosított 1991. évi XLIX. törvény alapján
kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ Puchardt Gyõzõné felszámolóbiztostól a 06 (76)
486-606-os telefonszámon.

Elõzetes telefonos egyeztetés alapján a vagyontárgyak
megtekinthetõk a fentebb megjelölt helyszínen.

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen mû-
ködõ Részvénytársaság (Cg.: [01 10 044074]; székhelye:
1051 Budapest Mérleg u. 12. V. 7–8., korábbi székhely:
7621 Pécs, Mátyás király u. 21.; levelezési cím: 7601 Pécs,
Pf. 378) mint a PÁPAI HÚS Élelmiszeripari Feldolgozó
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság „f. a.” (Cg.:
[19 10 500053]; 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.) Veszprém
Megyei Bíróság 4. Fpk. 19-06-000522/6. számú végzésé-
vel kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet
2 233 424 E Ft kifejezetten kétes követelésállományát.

3668 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/25. szám



A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vé-
teli ajánlatokat kér benyújtani a VECTIGALIS Zrt. buda-
pesti, pécsi, veszprémi (8200 Veszprém, Egyetem u. 9.)
vagy zalaegerszegi (8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 13.)
irodájába ,,PÁPAI HÚS KÖVETELÉS VÉTELI AJÁN-
LAT” megjelöléssel. Az ajánlatokat kettõs zárt borítékban
személyesen, postai vagy egyéb küldeményként kérjük el-
juttatni. A felszámoló a személyesen benyújtott pályáza-
tok átvételérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2008. június 30-a 12 óra.

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,
székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat,
hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ
tisztségviselõ/k aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vé-
telárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 na-
pos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a vételár fede-
zetének hitelt érdemlõ igazolását, továbbá igazolást arról,
hogy az értékesítéshez kapcsolódó tenderfüzetet megvásá-
rolta.

A tenderfüzet a VECTIGALIS Zrt. veszprémi irodájá-
ban vásárolható meg 500 000 Ft + áfa vételárért.

További információ a felszámoló szervezet munkatár-
sától, Szegõné Kemerle Judittól a 06 (88) 413-370-es tele-
fonszámon 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 eredményrõl jegyzõkönyv ké-
szül, melyet adós bármely hitelezõje megtekinthet. Az
ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló az ér-
dekelteket írásban értékesíti. A felszámoló a pályázatot
megfelelõ ajánlatok hiányában eredménytelennek nyilvá-
níthatja és új pályázatot írhat ki.

Megfelelõ pályázatok esetén az ajánlattevõk között
nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek feltételeit az ár-
tárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a fel-
számoló ismerteti.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot
megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánít-
hatja és új pályázatot írhat ki. Az elõvásárlási jog gyakor-
lása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyel-
mét arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a
pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

Kereskedelmi képviseletek megszûnése

Az Adriatiq Islands Group magyarországi közvet-
len kereskedelmi képviseletének (Cg.: [01 12 073826];
székhelye: 1037 Budapest, Máramaros út 56.) alapítója,
az Adriatiq Islands Group Plc. (Zagreb, Savska cesta
106) 2008. május 8-ai határozatával döntött magyaror-
szági kereskedelmi képviseletének megszüntetésérõl.

A képviselet felhívja hitelezõit, hogy a követeléseket a
Cégközlönyben való közzétételtõl (2008. június 12.) szá-
mított harminc napon belül jelentsék be a kereskedelmi
képviselet címén az 1997. évi CXXXII. törvény 30. §-a
szerint.

A Tatschl Quality Food GmbH Magyarországi Fiók-
telep (Cg.: [01 17 000469]; székhely: 1186 Budapest, Be-
sence u. 11.) alapítója, a Tatschl Quality Food GmbH
2008. május 19-ei hatállyal elhatározta magyarországi
fióktelepének megszüntetését, az alapító felhívja a fiókte-
lep esetleges hitelezõit, hogy követeléseiket a Cégköz-
lönyben való megjelenést (2008. június 12.) követõ 30 na-
pon belül a fióktelepnél jelentsék be.

Az OFFICINA CF FRANCI S.p.A. magyarországi
fióktelepének (Cg.: [01 17 000310]; székhely: 1165 Bu-
dapest, Arany János u. 53/B) alapítója az OFFICINA CF
FRANCI S.p.A. (székhely: 23868 Valmadrera, [LC],
Via Alle Fornaci 27, Olaszország, képviseli: Patrizia
Franci) 2008. május 22-én hozott alapítói határozattal
elhatározta a magyarországi képviselet jogutód nélküli
megszüntetését.

Felhívjuk a hitelezõk figyelmét, hogy az 1997. évi
CXXXII. tv. 23. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak ér-
telmében esetleges követeléseiket az OFFICINA CF
FRANCI S.p.A. magyarországi fióktelepének jelentsék be
a Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. június 12.)
számított 30 napon belül. Tájékoztatjuk továbbá a hitele-
zõket, hogy a jelen felhívást megelõzõen keletkezett és
ezen idõpontig esedékessé nem vált követeléseik után biz-
tosítékra tarthatnak igényt az alábbiak szerint: a hitelezõk
a hirdetmény közzétételétõl számított 30 napos jogvesztõ
határidõn belül jogosultak bejelenteni, ha a képviselet jog-
utód nélküli megszûnésével összefüggésben biztosítékra
tartanak igényt.
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Bélyegzõk érvénytelenítése

Az ALTEK Tégla- és Cserépipari Kft. alábbi szövegû 1-es és 3-as sorszámú bélyegzõi 2008. június 6-án elvesztek.
A bélyegzõk használata ettõl az idõponttól érvénytelen.

A bélyegzõk szövege:

ALTEK-KFT.
Betoncserépgyár

5400 Mezõtúr, Szolnoki út 81.
Adószám: 11505750-2-16

-1-

ALTEK-KFT.
Betoncserépgyár

5400 Mezõtúr, Szolnoki út 81.
Adószám: 11505750-2-16

-3-

A Hogg Robinson Magyarország Kft. alábbi szövegû, 5-ös sorszámú bélyegzõje elveszett.

A bélyegzõ szövege:

HRG HUNGARY
Hogg Robinson Magyarország Kft.
H-1139 Budapest, Teve u. 1/a-c.

Adósz.: 10382460-2-41
5.

A bélyegzõ használata 2008. februártól érvénytelen.
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A Közlöny Könyvek címû kommentársorozat alapjául eredetileg a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó elektronikus jogszabály-
gyûjteményében, a Hivatalos Jogszabálytár CD-n megjelent aktuális törvénymagyarázatok szolgáltak. Az új sorozat kötetei egyszerre
elméleti és gyakorlati kézikönyvek, amelyek közül nem egy ma már önálló szakkönyvként, egyetemi tankönyvként is elismert. Céljuk,
hogy a jogalkalmazást segítõ, közérthetõ információkat kedvezõ áron, a lehetõ legszélesebb kör számára tegyék elérhetõvé.

A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA
a Közlöny Könyvek kommentársorozatán belül öt külön kötetben jelenik meg, követve a polgári jog hagyományosan kialakult felosz-
tását, figyelemmel az oktatásban megszokott rendszerezésre, és a kezelhetõség, használhatóság szempontjaira is. Az öt kötet egy-
idejû megrendelése vagy megvásárlása esetén jelentõs árkedvezmény kapható.

A kötetek tematikája:

I. A személyek joga
Szerzõk: dr. Nótári Tamás, dr. Péterfalvy Attila,
dr. Sándor István
Szerkesztette: dr. Török Gábor és dr. Boóc Ádám
Terjedelem: 344 oldal
Ára: 2990 Ft

II. Dologi jog
Szerzõk: dr. Nótári Tamás, dr. Pap Gergely, dr. Zsadon Péter
Szerkesztette: dr. Török Gábor és dr. Boóc Ádám
Terjedelem: 344 oldal
Ára: 2990 Ft

III. Kötelmi jog – Általános rész
Szerzõk: dr. Czuczai Jenõ, dr. Dósa Ágnes, dr. Kapa Mátyás,
dr. Méhes Tamás, dr. Sárközy Szabolcs, dr. Ujlaki Tamás
Szerkesztette: dr. Török Gábor és dr. Boóc Ádám
Terjedelem: 840 oldal
Ára: 4536 Ft

IV. Kötelmi jog – Különös rész
Szerzõk: dr. Basa Ildikó, dr. Boóc Ádám,
dr. Czuczai Jenõ, dr. Dömötör László,
dr. Ferenczy Endre, dr. Méhes Tamás,
dr. Nótári Tamás, dr. Pázmándi Kinga, dr. Teiner Gábor,
prof. dr. Török Gábor, dr. Ujlaki Tamás
Szerkesztette: dr. Török Gábor és dr. Boóc Ádám
Terjedelem: 550 oldal
Ára: 3150 Ft

V. Öröklési jog
Szerzõk: dr. Boóc Ádám, dr. Czuczai Jenõ,
dr. Imre T. Miklós, dr. Nótári Tamás
Szerkesztette: dr. Török Gábor és dr. Boóc Ádám
Terjedelem: 320 oldal
Ára: 2625 Ft

Az öt kötet kedvezményes ára egyszerre történõ megvásárlás esetén 16 291 Ft helyett 13 033 Ft.
A kötetek megvásárolhatók 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: kozlony-
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
Vagy megrendelhetõk az alábbi megrendelõszelvényen:

MEGRENDELÉS

Megrendelem a Polgári törvénykönyv magyarázatának alábbi köteteit:

� I. A személyek joga (2990 Ft) ..... példányban.

� II. Dologi jog (2990 Ft) ..... példányban.

� III. Kötelmi jog – Általános rész (4536 Ft) ..... példányban.

� IV. Kötelmi jog – Különös rész (3150 Ft) ..... példányban.

� V. Öröklési jog (2625 Ft) ..... példányban.

� Az öt kötet együtt (13 033 Ft) ..... példányban.

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 átutaljuk.

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

08.1868 – 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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