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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A  Kor mány
184/2008. (VII. 18.) Korm.

ren de le te

 az egyes sza bály sér té sek rõl szó ló 
218/1999. (XII. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

A sza bály sér té sek rõl szó ló 1999. évi LXIX. tör vény
166. §-ában ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö -
vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

Az egyes sza bály sér té sek rõl szó ló 218/1999. (XII. 28.)
Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Ren de let) 3. § (1) be kez -
dé sé nek c) és d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[Aki a fel ügye le te alatt álló ku tyát]
„c) száj ko sár és pó ráz nél kül köz for gal mú köz le ke dé si

esz kö zön – vak ve ze tõ, il let ve moz gás kor lá to zot ta kat
 segítõ ku tya ki vé te lé vel – szál lít ja, 

d) élel mi szer-el áru sí tó üz let be, köz für dõ te rü le té re vagy 
ját szó tér re – vak ve ze tõ, il let ve moz gás kor lá to zot ta kat se -
gí tõ ku tya ki vé te lé vel – be en ged, il le tõ leg be visz,”
[har minc ezer fo rin tig ter je dõ pénz bír ság gal sújt ha tó.]

2. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé se elõtt el kö ve tett sza -
bály sér té sek mi att in du ló vagy fo lya mat ban lévõ el já rá -
sok ban is al kal maz ni kell. 

(2) A ren de let 
a) 72. § (1) be kez dé sé ben „a cse lek ményt cse kély

mennyi sé gû áru ra, vagy” szö veg rész he lyé be a „az áru ér -
té ke a száz ezer fo rin tot nem ha lad ja meg, vagy húsz ezer
fo rin tot meg nem ha la dó”,

b) 75. § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban az
„50 000 Ft-ot” szö veg rész he lyé be „száz ezer fo rin tot” 
szö veg lép.

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

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

A Kor mány
185/2008. (VII. 18.) Korm.

ren de le te

az egész ség ügyi szol gál ta tás gya kor lá sá nak ál ta lá nos
fel té te le i rõl, va la mint a mû kö dé si en ge dé lye zé si

el já rás ról szó ló 
96/2003. (VII. 15.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

A Kor mány az egész ség ügy rõl szó ló 1997. évi CLIV.
tör vény 247. § (1) be kez dés b) pont já ban fog lalt fel ha tal -
ma zás alap ján, az Al kot mány 35. § (1) be kez dés b) pont já -
ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va az aláb bi a kat ren -
de li el: 

1. §

Az egész ség ügyi szol gál ta tás gya kor lá sá nak ál ta lá nos
fel té te le i rõl, va la mint a mû kö dé si en ge dé lye zé si el já rás ról
szó ló 96/2003. (VII. 15.) Korm. ren de let (a továbbiak -
ban: R.) 2. § (1) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]

„c) egész ség ügyi köz szol gál ta tá sért fe le lõs szerv: a he -
lyi ön kor mány za tok ról szó ló 1990. évi LXV. tör vény 8. §
(4) be kez dé se alap ján az egész ség ügyi alap el lá tá sért fe le -
lõs te le pü lé si ön kor mány zat, to váb bá az egész ség ügyi
 ellátórendszer fej lesz té sé rõl szó ló 2006. évi CXXXII. tör -
vény alap ján az egész ség ügyi szak el lá tá sért fe le lõs te le pü -
lé si és me gyei ön kor mány zat, il le tõ leg köz pon ti ál lam -
igaz ga tá si szerv mint köz fi nan szí ro zott egész ség ügyi szol -
gál ta tó fenn tar tó ja,”

2. §

Az R. 7. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(2) A mû kö dé si en ge dély ki adá sá ra

a) fek võ be teg-szak el lá tást, men tést, be teg szál lí tást, vér -
el lá tást, ha e mo di a lí zist és sejt- és szö vet ban ki, va la mint
bio ban ki te vé keny sé get nyúj tó egész ség ügyi szol gál ta tó
ese tén a re gi o ná lis in té zet,

b) az a) pont ban fel nem so rolt egész ség ügyi szol gál ta -
tá sok ese té ben – ide ért ve az egy na pos se bé sze ti és a kú ra -
sze rû en vé gez he tõ el lá tá sok szak mai fel té te le i rõl szó ló
16/2002. (XII. 12.) ESZCSM ren de let 3. § (1) be kez dé sé -
ben és 6. § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott el lá -
tást is – a kis tér sé gi in té zet,

c) az a) és b) pont sze rin ti szol gál ta tá so kat egy ide jû leg
vég zõ egész ség ügyi szol gál ta tó ese tén a re gi o ná lis in té zet

jo go sult.”
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3. §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt kivétell el –
a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép hatályba.

(2) Az 1–2. §, va la mint a (3)–(5) be kez dés e ren de let ki -
hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha tály ba az zal, hogy e ren -
del ke zé se ket a ha tály ba lé pé sük kor fo lya mat ban lévõ
ügyekben is alkalmazni kell.

(3) Ha tá lyát vesz ti az R. 11. § (2) be kez dés e) és i) pont -
ja az zal, hogy az e pon tok ban fog lal tak kal össze füg gés ben
az R. 14. § (1) be kez dé sé ben fog lal ta kat nem kell al kal -
maz ni az e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en ki adott
mû kö dé si en ge dé lyek vo nat ko zá sá ban.

(4) Az R.
a) 2. § (1) be kez dés j) pont já ban a „vá ro si (fõ vá ro si ke -

rü le ti), il let ve a me gyei (fõ vá ro si)” szö veg rész he lyé be a
„re gi o ná lis, il let ve kis tér sé gi” szö veg,

b) 7. § (3) és (4) be kez dé sé ben, 11. § (1) és (5) be kez dé -
sé ben, 12. § (1) és (7) be kez dé sé ben, 13. §-ában, 15. §
(1) be kez dé sé ben, va la mint 16. § (3) be kez dé sé ben a „vá -
ro si” szö veg rész he lyé be „kis tér sé gi”, a „me gyei” szö veg -
rész he lyé be a „re gi o ná lis” szö veg
lép.

(5) Az R. 7. § (4) be kez dé se a „mû kö dé si en ge délyt”
szö veg részt kö ve tõ en a „– fi gye lem mel a (2) be kez dés
c) pont já ban fog lal tak ra –” szö veg gel egé szül ki.

(6) Az or szá gos te le pü lés ren de zé si és épí té si kö ve tel -
mé nyek rõl szó ló 253/1997. (XII. 20.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról szó ló 182/2008. (VII. 14.) Korm. ren de let 52. § 
(2) be kez dé sé ben az „51. § (3) és (6) be kez dé se” szö veg -
rész he lyé be az „51. § (3) és (7) be kez dé se” szöveg lép.

(7) Az 1–2. §, va la mint a (4)–(7) be kez dés e ren de let
 kihirdetését kö ve tõ ha to dik na pon ha tá lyát veszti.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

88/2008. (VII. 18.) FVM
rendelete

az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó mûveletek
közbeni védelmére vonatkozó 1/2005/EK rendelet

végrehajtásáról

Az ál lat egész ség ügy rõl szó ló 2005. évi CLXXVI. tör -
vény 47. § (2) be kez dés 21. pont já ban ka pott fel ha tal ma -

zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz -
ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1. § d) pont já ban ka pott fel adat kö röm ben
el jár va – a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz -
ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 133/2008. (V. 14.) Korm.
ren de let 1. § a) pont já ban ka pott fel adat kör ben el já ró köz -
le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

(1) Az ál la tok nak a szál lí tás és a kap cso ló dó mû ve le tek
köz be ni vé del mé rõl, va la mint a 64/432/EGK és a
93/119/EK irány elv és az 1255/97/EK ren de let mó do sí tá -
sá ról szó ló, 2004. de cem ber 22-i 1/2005/EK ta ná csi
 rendelet (a to váb bi ak ban: 1/2005/EK ren de let) 2. cikk
f) pont ja sze rin ti il le té kes ha tó ság a Ma gyar Köz tár sa ság
te kin te té ben – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – Me zõ -
gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal il le té kes te rü le ti szer ve
(a to váb bi ak ban: ál lat egész ség ügyi ha tó ság).

(2) Az ál lat egész ség ügyi ha tó ság

a) köz úti for ga lom ban a kü lön jog sza bály sze rint köz -
úti el len õr zés re jo go sult ha tó ság gal foly ta tott kö zös el len -
õr zés ke re té ben,

b) az a) pont alá nem tar to zó eset ben ön ál ló an el jár va

jo go sult vizs gál ni a na vi gá ci ós rend szer, va la mint a
 menetíró ké szü lék ál tal tá rolt ada to kat arra vo nat ko zó an,
hogy az 1/2005/EK ren de let ben fog lalt fel té te lek tel je sül -
nek-e. Az ál lat egész ség ügyi ha tó ság, va la mint a kü lön jog -
sza bály sze rint köz úti el len õr zés re jo go sult ha tó sá gok
Együtt mû kö dé si Meg ál la po dás ban rög zí tik az a) pont
 szerinti kö zös el len õr zés vég re haj tá sát biz to sí tó tech ni kai
kér dé se ket.

2. §

Az 1/2005/EK ren de let 2. cikk p) pont ja sze rin ti ható -
sági ál lat or vos nak a Ma gyar Köz tár sa ság te kin te té ben az
ál lat egész ség ügyi ha tó ság ál tal ki je lölt ha tó sá gi ál lat or vos
vagy jo go sult ál lat or vos mi nõ sül.

3. §

(1) Az 1/2005/EK ren de let 17. cik ke sze rin ti ha tó sá gi
kép zést és vizs gáz ta tást az ál lat egész ség ügyi ha tó ság vég -
zi. Az ok ta tá si anya got, a vizs gáz ta tás mód ját és a vizs ga -
kér dé se ket a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz -
ter hagy ja jóvá.

(2) Az ál lat egész ség ügyi ha tó ság a ki adott ké pe sí té si
 bizonyítványokat nyil ván tart ja és ha von ta össze sí tést küld
a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont já nak.
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4. §

Az 1/2005/EK ren de let 26. cikk (6) be kez dé se sze rin ti
ide ig le nes el til tás idõ tar ta ma leg fel jebb 1 év.

5. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de tést kö ve tõ 8. na pon lép
 hatályba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az ál lat szál lí tás ál lat vé del mi sza bá lya i ról szó ló
52/2003. (VIII. 15.) GKM–FVM együt tes ren de let, va la -
mint 

b) az ál lat szál lí tás ál lat vé del mi sza bá lya i ról szó ló
52/2003. (VIII. 15.) GKM–FVM együt tes ren de let mó do -
sí tá sá ról szó ló 73/2003. (XI. 13.) GKM–FVM együt tes
ren de let.

(3) Ez a ren de let az ál la tok nak a szál lí tás és a kapcso -
lódó mû ve le tek köz be ni vé del mé rõl, va la mint a
64/432/EGK és a 93/119/EK irány elv és az 1255/97/EK
ren de let mó do sí tá sá ról szó ló, 2004. de cem ber 22-i
1/2005/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges
ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

89/2008. (VII. 18.) FVM
rendelete

a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának
és felhasználásának engedélyezésérõl, valamint

a növényvédõ szerek csomagolásáról, jelölésérõl,
tárolásáról és szállításáról szóló

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról

A nö vény vé de lem rõl szó ló 2000. évi XXXV. tör vény
65. § (2) be kez dés c) pont já ban és (3) be kez dés a) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a (3) be kez dés a) pont -
ja vo nat ko zá sá ban a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz -
ter rel egyet ér tés ben – a föld mû ve lés ügyi és vidékfejlesz -
tési mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1. § c) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va, a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

(1) A nö vény vé dõ sze rek for ga lom ba ho za ta lá nak és
fel hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sé rõl, va la mint a nö vény vé -

dõ sze rek cso ma go lá sá ról, je lö lé sé rõl, tá ro lá sá ról és szál lí -
tá sá ról szó ló 89/2004. (V. 15.) FVM ren de let (a to váb bi ak -
ban: R.) 45. § (1) be kez dés a) pont 1. al pont ja  helyébe
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[a Ta nács 1991. jú li us 15-i 91/414/EGK irány el ve a
 növényvédõ sze rek for ga lom ba ho za ta lá ról, va la mint az
en nek mó do sí tá sá ról szó ló,]

„1. a Ta nács 1997/57/EK, 2004/66/EK és 2005/25/EK,
va la mint a Bi zott ság 1993/71/EGK, 1994/37/EK,
1994/79/EK, 1995/35/EK, 1995/36/EK, 1996/12/EK,
1996/46/EK, 1996/68/EK, 2000/80/EK, 2001/21/EK,
2001/28/EK, 2001/36/EK, 2001/47/EK, 2001/49/EK,
2001/87/EK, 2001/99/EK, 2001/103/EK, 2002/18/EK,
2002/37/EK, 2002/48/EK, 2002/64/EK, 2002/81/EK,
2003/5/EK, 2003/23/EK, 2003/31/EK, 2003/39/EK,
2003/68/EK, 2003/70/EK, 2003/79/EK, 2003/81/EK,
2003/82/EK, 2003/84/EK, 2003/112/EK, 2003/119/EK,
2004/20/EK, 2004/30/EK, 2004/58/EK, 2004/97/EK
irány elv vel mó do sí tott 2004/60/EK, 2004/62/EK,
2004/63/EK, 2004/64/EK, 2004/65/EK, 2004/71/EK,
2004/99/EK, 2005/2/EK, 2005/3/EK, 2005/34/EK,
2005/53/EK, 2005/54/EK, 2005/57/EK, 2005/58/EK,
2005/72/EK, 2006/5/EK, 2006/6/EK, 2006/10/EK,
2006/16/EK, 2006/19/EK, 2006/39/EK, 2006/45/EK,
2006/76/EK, 2006/41/EK, 2006/64/EK, 2006/74/EK,
2006/75/EK, 2006/85/EK, 2006/131/EK, 2006/132/EK,
2006/133/EK, 2006/134/EK, 2006/135/EK, 2006/136/EK,
2007/5/EK, 2007/6/EK, 2007/21/EK, 2007/25/EK,
2007/31/EK, 2007/50/EK és 2007/52/EK irány el vei.”

(2) Az R. 45. § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ t)–w) pon tok -
kal egé szül ki:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ha tá ro za tok nak
való meg fe le lést szol gál ja:]

„t) a Bi zott ság 2007/442/EK ha tá ro za ta (2007. jú -
nius 21.) az egyes ha tó anya gok nak a 91/414/EGK ta ná csi
irány elv I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról
és az e ha tó anya go kat tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek
 engedélyének vissza vo ná sá ról,

u) a Bi zott ság 2007/553/EK ha tá ro za ta (2007. au gusz -
tus 2.) a mo no kar ba mid-di hid ro gén szul fát nak és a di me ti -
pin nek a 91/414/EGK ta ná csi irány elv I. mel lék le té be tör -
té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az e ha tó anya go kat tar tal -
ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé nek vissza vo ná sá ról,

v) a Bi zott ság 2007/628/EK ha tá ro za ta (2007. szep -
tem ber 19.) a me to mil nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

w) a Bi zott ság 2007/629/EK ha tá ro za ta (2007. szep -
tem ber 20.) a trif lu ra lin nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv 
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról.”
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(3) Az R. 45. §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de let nek

való meg fe le lést szol gál ja:
A Bi zott ság 647/2007/EK ren de le te (2007. jú ni us 12.)

a 91/414/EGK ta ná csi irány elv 8. cik ké nek (2) bekezdé -
sében em lí tett mun ka prog ram ne gye dik sza ka sza vég -
rehajtásának to váb bi rész le tes sza bá lya i ról szó ló
2229/2004/EK ren de let mó do sí tá sá ról.”

2. §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek A. ré sze e ren de let
1. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul.

(2) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek B. ré sze e ren de let
2. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul.

(3) Az R. 10. szá mú mel lék le té nek A. ré sze e ren de let
3. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul.

3. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti:

a) az R. 1. szá mú mel lék le te B. ré szé nek 10. (ali fás zsír -
sav), 14. (at ra zin), 21. (be no mil), 23. (ben szul tap), 24. (be -
ta-ci per met rin), 29. (bór sav), 33. (bu ti lát), 36. (cik lo át),
44. (daph ne o laj), 53. (dik lórp rop), 57. (di me ti pin),
67. (EPTC), 81. (fip ro nil), 88. (flu met szu lam), 98. (gyan -
ta), 99. (gyógy nö vény ki vo nat), 102. (he xa zi non),
110. (jáz mon sav), 119. (ka su ga mi cin), 120. (kát rány),
126. (klór fa ci non), 139. (len olaj), 143. (man du la olaj),
153. (me ti da ti on), 154. (me ti la zin fosz), 159. (me to mil),
164. (nap ta lam), 165. (nap ra for gó o laj), 175. (p-di klór-
ben zol), 183. (pi ri mi fosz-me til), 190. (pro met rin (sa zin),
204. (ré zo xi ki no lát), 210. (Si, Ca, Al-só), 214. (szó ja le ci -
tin), 222. (ter mé sze tes gyan ta), 237. (trif lu ra lin),
243. (vink lo zo lin), 247. (me zot ri on), és 248. (spi no zad)
sora, va la mint

b) az R. 10. szá mú mel lék le te A. ré szé nek „Ak ril amid
mo no po li mer”, „Atp lus 300 DF”, „De me ti lált rep ce olaj”,
„De na tu rált szesz”, „Fe hér olaj (CAS: 8042-47-5)”,
„Gyap jú zsír”, „Ku ko ri ca olaj”, „Mész”, „No nil fe nol-po li -
gli kol éter”, „Pa raf fin vi asz”, „Po li gli kol-szár ma zék”,
„ Polivinil-polimer”, „Pro pil-al ko hol”, „Tri ton X-45”,
„Vas(III)-komp lex”, „Va ze lin olaj (CAS: 92145-74-4)”
szö veg ré sze, va la mint

c) a nö vény vé dõ sze rek for ga lom ba ho za ta lá nak és fel -
hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sé rõl, va la mint a nö vény vé dõ
sze rek cso ma go lá sá ról, je lö lé sé rõl, tá ro lá sá ról és szál lí tá -
sá ról szó ló 89/2004. (V. 15.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról
szó ló 96/2005. (X. 27.) FVM ren de let 2. szá mú mel lék le te
I. ré szé nek 1. pont ja.

4. §

Ez a ren de let az Eu ró pai Unió kö vet ke zõ jogi ak tu sa i -
nak való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Bi zott ság 647/2007/EK ren de le te (2007. jú -
nius 12.) a 91/414/EGK ta ná csi irány elv 8. cik ké nek
(2) be kez dé sé ben em lí tett mun ka prog ram ne gye dik sza ka -
sza vég rehajtásának to váb bi rész le tes sza bá lya i ról szó ló
2229/2004/EK ren de let mó do sí tá sá ról,

b) a Bi zott ság 2007/50/EK irány el ve (2007. au gusz -
tus 2.) a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek a bef lu bu ta mid
és a Spo dop te ra exi gua sejt mag po li hed ró zis-ví rus ha tó -
anyag ként való fel vé te le cél já ból tör té nõ mó do sí tá sá ról,

c) a Bi zott ság 2007/52/EK irány el ve (2007. au gusz -
tus 16.) a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek az etop ro fosz,
a pi ri mi fosz-me til és a fip ro nil ha tó anyag ként való felvé -
tele cél já ból tör té nõ mó do sí tá sá ról,

d) a Bi zott ság 2007/442/EK ha tá ro za ta (2007. jú -
nius 21.) az egyes ha tó anya gok nak a 91/414/EGK ta ná csi
irány elv I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról
és az e ha tó anya go kat tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek
 engedélyének vissza vo ná sá ról,

e) a Bi zott ság 2007/553/EK ha tá ro za ta (2007. au gusz -
tus 2.) a mo no kar ba mid-di hid ro gén szul fát nak és a di me ti -
pin nek a 91/414/EGK ta ná csi irány elv I. mel lék le té be tör -
té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az e ha tó anya go kat tar tal -
ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé nek vissza vo ná sá ról,

f) a Bi zott ság 2007/628/EK ha tá ro za ta (2007. szep tem -
ber 19.) a me to mil nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

g) a Bi zott ság 2007/629/EK ha tá ro za ta (2007. szep -
tem ber 20.) a trif lu ra lin nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv 
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 89/2008. (VII. 18.) FVM rendelethez

Az R. 1. szá mú mel lék le té nek „A.” ré sze a kö vet ke zõ 161–165. so rok kal egé szül ki:

[Sor szám EU Nr.
Ha tó anyag

meg ne ve zé se Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ sze rek
új ra ér té ke lé sé nek

ha tár ide je
Le já rat idõ pont ja Spe ci á lis elõ írá sok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

„161. 161 etop ro fosz CAS-szám:
13194-48-4
CI PAC-szám: 218

O-etil S,S-dip ro -
pil fosz for di ti o át

>940 g/kg 2007. 10. 01. 2008. 04. 01. 2011. 09. 30. 2017. 09. 30. A. RÉSZ
Ta la jon csak fo nál fé reg ölõ és ro var ölõ szer ként való
hasz ná la ta en ge dé lyez he tõ. Az en ge dé lye ket hi va tá sos
 felhasználókra kell kor lá toz ni.
B. RÉSZ
Ami kor az en ge dé lye zõ ha tó ság olyan ké rel me ket bí rál el, 
me lyek arra irá nyul nak, hogy en ge dé lyez ze az etop ro foszt 
tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek nek a bur go nyán kí vü li fel -
hasz ná lá sát, kü lö nös fi gyel met kell for dí ta nia a Tv.
14. §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ra, va la mint e ren de let
16. §-a (1) be kez dé sé nek c)–e) pont ja i ban meg ha tá ro zott
kri té ri u mok ra, és mi e lõtt ilyen en ge délyt ad ki, meg kell
gyõ zõd nie ar ról, hogy az összes szük sé ges adat és in for -
má ció ren del ke zés re áll.
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott egy sé ges el vek
al kal ma zá sa ér de ké ben fi gye lem be kell ven ni az Élel mi -
szer lánc- és Ál lat-egész ség ügyi Ál lan dó Bi zott ság ál tal
2007. már ci us 16-án vég le ge sí tett, az etop ro fosz ra vo nat -
ko zó fe lül vizs gá la ti je len tés nek és kü lö nö sen an nak I. és
II. füg ge lé ké nek a kö vet kez te té se it.
Ezen át fo gó ér té ke lés ben az en ge dé lye zõ ha tó ság nak
 különös fi gyel met kell for dí ta nia a kö vet ke zõk re:
– a szer ma ra dé kok és a fo gyasz tók ét ke zé si ex po zí ci ó já -
nak ér té ke lé se a meg en ge dett szer ma ra dék-ha tár ér té kek
jö võ be li fe lül vizs gá la tá ra való te kin tet tel,
– a szer rel fog lal ko zók biz ton sá ga. Az en ge dé lye zett
 alkalmazási fel té te lek nek meg fe le lõ egyé ni vé dõ fel sze re -
lés és lég zés vé dõ fel sze re lés hasz ná la tát és egyéb koc ká -
zat csök ken tõ in téz ke dé se ket – pl. zárt szál lí tá si rend szer
al kal ma zá sa a szer for gal ma zá sa kor – kell elõ ír ni uk,
– a ma da rak, em lõ sök, vízi szer ve ze tek, va la mint a sé rü -
lé keny (ál la po tú) fel szí ni és fel szín alat ti vi zek kü lön jog -
sza bály sze rin ti vé del mé re. Az en ge dé lye zés fel té te lei
 között olyan koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé sek nek is sze re -
pel ni ük kell, mint a puf fer zó nák ki ala kí tá sa és a gra nu lá -
tu mok ta laj ba tör té nõ tel jes be dol go zá sa.
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[Sor szám EU Nr.
Ha tó anyag

meg ne ve zé se Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ sze rek
új ra ér té ke lé sé nek

ha tár ide je
Le já rat idõ pont ja Spe ci á lis elõ írá sok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

162. 162  pi ri mi fosz-me til CAS-szám:
29232-93-7
CI PAC-szám: 239

O-2-di etil-ami no-
6-me til pi ri mi din-
4-yl
O,O-di me til fosz -
fo ro ti o át

>880 g/kg 2007. 10. 01. 2008. 04. 01. 2011. 09. 30. 2017. 09. 30. A. RÉSZ
Fel hasz ná lá sa csak ro var ölõ szer ként, be ta ka rí tás utá ni
 tárolásra en ge dé lyez he tõ.
B. RÉSZ
Ami kor az en ge dé lye zõ ha tó ság a pi ri mi fosz-me tilt tar tal -
ma zó nö vény vé dõ sze rek nek az üres ga bo na rak tá rak ban
au to ma ti zált rend sze rek hez tör té nõ al kal ma zá sán kí vü li
fel hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sé re irá nyu ló ké rel me ket
 bírál el, kü lö nös fi gyel met kell for dí ta nia a Tv. 14. §-a
(1) be kez dé sé nek c) pont já ra, va la mint e ren de let 16. §-a
(1) be kez dé sé nek c)–e) pont ja i ban meg ha tá ro zott kri té ri u -
mok ra, és mi e lõtt ilyen en ge délyt ad ki, meg kell gyõ zõd -
nie ar ról, hogy az összes szük sé ges adat és in for má ció
ren del ke zés re áll.
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott egy sé ges el vek
al kal ma zá sa ér de ké ben fi gye lem be kell ven ni az Élel mi -
szer lánc- és Ál lat-egész ség ügyi Ál lan dó Bi zott ság ál tal
2007. már ci us 16-án vég le ge sí tett, a pi ri mi fosz-me til re
vo nat ko zó fe lül vizs gá la ti je len tés nek és kü lö nö sen an nak
I. és II. füg ge lé ké nek a kö vet kez te té se it.
Ezen át fo gó ér té ke lés ben az en ge dé lye zõ ha tó ság nak
 különös fi gyel met kell for dí ta nia a kö vet ke zõk re:
– a szer rel fog lal ko zók biz ton sá ga. Az en ge dé lye zett
 alkalmazási fel té te lek nek meg fe le lõ egyé ni vé dõ fel sze re -
lés – be le ért ve a lég zés vé dõ fel sze re lést,
– hasz ná la tát és az ex po zí ció mér sék lé sé re koc ká zat csök -
ken tõ in téz ke dé se ket kell elõ ír ni uk,
– a fo gyasz tók ét ke zé si ex po zí ci ó ja a meg en ge dett szer -
ma ra dék-ha tár ér té kek jö võ be li fe lül vizs gá la tá ra való
 tekintettel.
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[Sor szám EU Nr.
Ha tó anyag

meg ne ve zé se Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ idõ pont ja

A nö vény vé dõ sze rek
új ra ér té ke lé sé nek

ha tár ide je
Le já rat idõ pont ja Spe ci á lis elõ írá sok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

163. 163 fip ro nil CAS-szám:
120068-37-3
CI PAC-szám: 581

(±)-5-ami no-
1-(2,6-dik lór-

α,α,α-tri flu or-
pa ra to lil)-4-tri -
fluormetil-szulfi -
nilpirazol-3-kar-
bo nit ril

≥950 g/kg 2007. 10. 01. 2008. 04. 01. 2011. 09. 30. 2017. 09. 30. A. RÉSZ
Fel hasz ná lá sa csak ro var ölõ szer ként, ve tõ mag csá vá zás -
hoz en ge dé lyez he tõ. A ve tõ mag be vo ná sát ki zá ró lag spe -
ci á lis ve tõ mag csá vá zó lé te sít mé nyek ben le het vé gez ni.
E lé te sít mé nyek nek az el ér he tõ leg jobb tech ni ká kat kell
al kal maz ni uk an nak biz to sí tá sá ra, hogy a tá ro lás, szál lí tás 
és al kal ma zás so rán ne sza ba dul jon ki por fel hõ.
B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott egy sé ges el vek
al kal ma zá sa ér de ké ben fi gye lem be kell ven ni az Élel mi -
szer lánc- és Ál lat-egész ség ügyi Ál lan dó Bi zott ság ál tal
2007. már ci us 16-án vég le ge sí tett, a fip ro nil ra vo nat ko zó
fe lül vizs gá la ti je len tés nek és kü lö nö sen an nak I. és
II. füg ge lé ké nek a kö vet kez te té se it.
Ezen át fo gó ér té ke lés ben az en ge dé lye zõ ha tó ság nak
 különös fi gyel met kell for dí ta nia a kö vet ke zõk re:
– a for gal ma zott sze rek cso ma go lá sa, az ag go da lom ra
okot adó fo to deg ra dá ci ós ter mé kek lét re jöt té nek elkerü -
lése ér de ké ben,
– a fel szín alat ti víz szennye zõ po ten ci ál, kü lö nö sen, ha a
szennye zést me ta bo li tok okoz zák, mert ezek ne he zeb ben
bom la nak le, mint a ki in du lá si ve gyü let, ha a ha tó anya got 
a kü lön jog sza bály sze rint ér zé keny ta laj adott sá gú te rü le -
te ken al kal maz zák,
– a mag evõ ma da rak és em lõ sök, a vízi szer ve ze tek,
a nem cél-ízelt lá bú ak és a mé ze lõ mé hek vé del me,
– meg fe le lõ esz kö zök hasz ná la ta, biz to sít va a nagy fo kú
ta laj ba jut ta tást, és az al kal ma zás alat ti ki öm lés mi ni ma li -
zá lá sát.
Az en ge dé lye zés fel té te lei kö zött szük ség sze rint koc ká -
zat csök ken tõ in téz ke dé sek nek is sze re pel ni ük kell.

164. 164  bef lu bu ta mid CAS-szám:
113614-08-7
CI PAC-szám: 662

(RS)-N-ben zil-2-
(4-fluor-3-tri -
fluormetilfenoxi)
bu tán amid

≥970 g/kg 2007. 12. 01. 2008. 06. 01. 2009. 05. 31. 2017. 11. 30. A. RÉSZ
Ki zá ró lag gyom ir tó szer ként való hasz ná la ta en ge dé lyez -
he tõ.
B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott egy sé ges el vek
ér vé nye sí té se ér de ké ben fi gye lem be kell ven ni a bef lu bu -
ta mid ról szó ló, az Élel mi szer lánc- és Ál lat-egész ség ügyi
Ál lan dó Bi zott ság ál tal 2007. má jus 15-én vég le ge sí tett
fe lül vizs gá la ti je len tés ben és kü lö nö sen an nak I. és
II. füg ge lé ké ben fog lalt kö vet kez te té se ket.
Az át fo gó ér té ke lés so rán az en ge dé lye zõ ha tó ság nak
– kü lö nös fi gyel met kell for dí ta nia a vízi szer ve ze tek vé -
del mé re.
Az al kal ma zás fel té te lei kö zött szük ség ese tén koc ká zat -
csök ken tõ in téz ke dé sek nek is sze re pel ni ük kell.

165. 165 Spo dop te ra exi -
gua sejt mag po li -
hed ró zis-ví rus

CI PAC-szám:
Nem be so rolt

Nem alkalmaz -
ható.

2007. 12. 01. 2008. 06. 01. 2009. 05. 31. 2017. 11. 30. A. RÉSZ
Ki zá ró lag a ro var ölõ szer ként való hasz ná lat en ge dé lye -
zett.
B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott egy sé ges el vek
ér vé nye sí té se ér de ké ben fi gye lem be kell ven ni a Spo dop -
te ra exi gua NPV-rõl szó ló, az Élel mi szer lánc- és  Állat-
egész ség ügyi Ál lan dó Bi zott ság ál tal 2007. má jus 15-én
vég le ge sí tett fe lül vizs gá la ti je len tés ben és kü lö nö sen
 annak I. és II. füg ge lé ké ben fog lalt kö vet kez te té se ket.”
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2. szá mú mel lék let a 89/2008. (VII. 18.) FVM ren de let hez

1. Az R. 1. szá mú mel lék le te „B.” ré szé nek 86. sora he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nr. Ha tó anyag neve CAS-szám  Meg jegy zés]

„86.  flu fen zin (dif lo vi da zin) 162320-67-4 4. lis ta, nél kü löz he tet len hasz nálat”

2. Az R. 1. szá mú mel lék le te „B.” ré szé nek 168. sora he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nr. Ha tó anyag neve CAS-szám  Meg jegy zés]

„168. N-fe nil-ftá la min sav 4727-29-1 4. lis ta, nél kü löz he tet len hasz nálat”

3. Az R. 1. szá mú mel lék le te „B.” ré szé nek 177. sora he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nr. Ha tó anyag neve CAS-szám  Meg jegy zés]

„177. pa raf fin olaj 8012-95-1 4. lis ta, nél kü löz he tet len hasz nálat”

4. Az R. 1. szá mú mel lék le te „B.” ré szé nek 213. sora he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nr. Ha tó anyag neve CAS-szám  Meg jegy zés]

„213.  di a to ma föld (szi lí ci um di oxid) – 4. lis ta”

5. Az R. 1. szá mú mel lék le te „B.” ré szé nek 215. sora he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nr. Ha tó anyag neve CAS-szám  Meg jegy zés]

„215. szul kot ri on (klór me zu lon) 99105-77-8 3. lis ta”

6. Az R. 1. szá mú mel lék le te „B.” ré szé nek 245. sora he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nr. Ha tó anyag neve CAS-szám  Meg jegy zés]

„245.  zsír sav (pe lar gon sav) 112-05-0 4. lis ta”

7. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek „B.” ré sze a kö vet ke zõ 251. sor ral egé szül ki:

[Nr. Ha tó anyag neve CAS-szám  Meg jegy zés]

„251. fe hér olaj 8042-47-5 4. lis ta”

3. szá mú mel lék let a 89/2008. (VII. 18.) FVM ren de let hez

Az R. 10. szá mú mel lék le te „A.” ré szé nek „Ás vá nyi olaj” szö veg ré sze he lyé be „Egyes ás vá nyi ola jok” szö veg rész,
„Eo xi lált izo de cil al ko hol” szö veg ré sze he lyé be „Eto xi lált izo de cil al ko hol” szö veg rész, „Flu ri la zol (CAS:
121776-33-8)” szö veg ré sze he lyé be „Fu ri la zol (CAS: 121776-33-8)” szö veg rész, „Po li ak ril amid-ko po li mer” szö veg ré -
sze he lyé be „Po li ak ril amid” szö veg rész, „Szí ne zõ anyag” szö veg ré sze he lyé be „Ti tán-di oxid” szö veg rész lép, egy ide jû -
leg „Egyes zsír sa vak”, „Gyan ta (ter mé sze tes gyan ta)”, „Len olaj”, „Man du la olaj” so rok kal egé szül ki.
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

90/2008. (VII. 18.) FVM 
ren de lete

a ta laj vé del mi terv ké szí té sé nek rész le tes sza bá lya i ról

A ter mõ föld vé del mé rõl szó ló 2007. évi CXXIX. tör -
vény 66. § (2) be kez dés b) és c) pont já ban, a nö vény vé de -
lem rõl szó ló 2000. évi XXXV. tör vény 65. § (3) be kez dés
b) pont já ban, a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si,
 valamint ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé -
sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl szó ló
2007. évi XVII. tör vény 81. § (3) be kez dés a) pont já ban,
a szak ér tõi mû kö dés sel kap cso la tos egyes kér dé sek sza bá -
lyo zá sá ról szó ló 24/1971. (VI. 8.) Korm. ren de let 2. §
(2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, va la mint
a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl szó ló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1. § a), c) és j) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

(1) A ter mõ föld vé del mé rõl szó ló 2007. évi
CXXIX. tör vény (a to váb bi ak ban: Tfvt.) 49. § (3) be kez -
dé sé ben és az 50. §-ában fel so rolt, ter mõ föl dön foly ta tott
me zõ gaz da sá gi te vé keny sé gek kel, il let ve be avat ko zá sok -
kal, va la mint a ter mõ föld igény be vé te lé vel járó vagy arra
ha tást gya kor ló be ru há zá sok kal kap cso la tos ta laj vé del mi
kö ve tel mé nyek meg ha tá ro zá sá hoz ta laj vé del mi terv ké szí -
té se szük sé ges a kö vet ke zõ esetekben:

a) a sa va nyú, a szi kes és a ho mok ta la jok ja ví tá sá hoz,
b) a me zõ gaz da sá gi célú te rep ren de zés hez,
c) szõ lõ, gyü mölcs, bo gyós gyü mölcs, il let ve – ha jog -

sza bály úgy ren del ke zik – egyéb ül tet vé nyek te le pí té sé -
hez,

d) a ter mõ föl dön tör té nõ, 400 m2-t meg ha la dó be ru há -
zá sok meg va ló sí tá sa so rán a hu mu szos ter mõ ré teg men té -
sé hez,

e) a me zõ gaz da sá gi célú hasz no sí tást le he tõ vé tevõ re -
kul ti vá ci ó hoz, új ra hasz no sí tás hoz,

f) az ön tö zés hez,
g) a híg trá gya ter mõ föl dön tör té nõ fel hasz ná lá sá hoz az

ál lat tar tás so rán ke let ke zõ egyéb szer ves trá gya ki vé te lé vel,
h) a szenny víz és szenny víz iszap me zõ gaz da sá gi fel -

hasz ná lá sá hoz,
i) a me zõ gaz da sá gi te rü le tek víz ren de zé sé hez,
j) a nem me zõ gaz da sá gi ere de tû, nem ve szé lyes hul la -

dé kok ter mõ föl dön tör té nõ fel hasz ná lá sá hoz,
k) az eró zió el le ni mû sza ki ta laj vé del mi be avat ko zá sok 

meg va ló sí tá sá hoz.

(2) A ta laj vé del mi terv ké szí té sé nek ál ta lá nos tar tal mi
kö ve tel mé nye it az 1. mel lék let, rész le tes tar tal mi és szak -
mai kö ve tel mé nye it a 2. mel lék let tar tal maz za.

(3) A me zõ gaz da sá gi ter me lés so rán ke let ke zõ nem
 veszélyes hul la dé kok ter mõ föl dön tör té nõ fel hasz ná lá sá -
nak en ge dé lye zé se ta laj vizs gá lat és a fel hasz ná lás ra ke rü lõ 
hul la dék bel tar tal mi vizs gá la ta (a to váb bi ak ban: egy sze rû -
sí tett ta laj vé del mi terv) alap ján tör té nik.

(4) Egy sze rû sí tett ta laj vé del mi ter vet kell ké szí te ni a
szenny vi zek és szenny víz isza pok me zõ gaz da sá gi fel hasz -
ná lá sá nak és ke ze lé sé nek sza bá lya i ról szó ló 50/2001.
(IV. 3.) Korm. ren de let sze rin ti szenny víz iszap-kom poszt
ter mõ föl dön tör té nõ fel hasz ná lá sá hoz.

(5) Az egy sze rû sí tett ta laj vé del mi ter vet a 3. mel lék let
sze rint kell el ké szí te ni.

2. §

(1) Amennyi ben az 1. § (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti
te vé keny ség nél a le ter melt hu mu szos ta laj te rí té se a
2. mel lék let 2.4. pont já ban meg ha tá ro zott vas tag sá got
meg ha lad ja, ab ban az eset ben a be avat ko zás te rep ren de -
zés nek mi nõ sül, ezért az 1. § (1) be kez dés b) pont ja sze -
rinti me zõ gaz da sá gi célú te rep ren de zés en ge dé lye zé sé hez
elõ írt ta laj vé del mi ter vet kell el ké szí te ni.

(2) Az 1. § (1) be kez dés f) pont já ban fog lalt te vé keny -
ség en ge dé lye zé si el já rá sá ban a víz kész let já ru lék ki szá mí -
tá sá ról szó ló 43/1999. (XII. 26.) KHVM ren de let sze rin ti
or szá gos aszály ide jén a ta laj vé del mi ter vet a 2. mel lék let
2.6. pont já ban elõ írt ön tö zõ víz vizs gá lat he lyet te sí ti.

(3) A ta laj vé del mi ter vet meg ala po zó vizs gá la to kat a
2. és 3. mel lék let Füg ge lé ké ben meg ha tá ro zott szab vá -
nyok sze rin ti vagy az az zal egyen ér té kû, akk re di tált mód -
szer al kal ma zá sá val kell el vé gez ni. A ta laj min ta vé tel nek
a 4. mel lék let ben elõ írt szak mai kö ve tel mény nek kell meg -
fe lel nie.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti vizs gá la to kat csak az arra
akk re di tált la bo ra tó ri u mok vé gez he tik.

(5) Az 1. § (1) és (3) be kez dé sé ben fog lalt te vé keny sé -
gek en ge dé lye zé sé hez 5 év nél nem ré geb bi ta laj vé del mi
ter vet kell be nyúj ta ni. Amennyi ben az adott te rü le ten a
 talajvédelmi terv el ké szí té se és a ké re lem be nyúj tá sa
 között el telt idõ szak ban bár mely, en ge dély hez kö tött te vé -
keny sé get foly tat tak, a ta laj vé del mi ha tó ság az ott foly ta -
tott te vé keny ség jel le ge sze rint a 2. vagy 3. mel lék let ben
meg ha tá ro zot tak alap ján in do kolt pa ra mé te rek re vonat -
kozó el len õr zõ vizs gá la tok el vég zé sét ír hat ja elõ.

(6) Az 1. § (1) be kez dés g), h) és j) pont ja i ban, va la mint
az 1. § (3) be kez désében meg ha tá ro zott  tevékenységek
ugyan azon te rü le ten tör té nõ to váb bi foly ta tá sa cél já ból az
is mé telt en ge dély meg ala po zá sá hoz az e ren de let 5. mel -
lék let ben meg ha tá ro zot tak sze rin ti el len õr zõ vizs gá la to kat 
tar tal ma zó ta laj vé del mi terv ké szí té se szük sé ges. Az ön tö -
zés ta laj ra és ta laj víz re gya ko rolt ha tá sá nak el len õr zé se
5 éven ként szin tén az 5. mel lék let ben meg ha tá ro zot tak
sze rint tör té nik.
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3. §

(1) Az 1. § (1) és (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott te vé -
keny sé gek en ge dé lye zé sé hez szük sé ges ta laj vé del mi ter -
vet az a ter mé sze tes sze mély ké szít het, aki a me zõ- és
 erdõgazdálkodási, va la mint az élel mi szer-ipa ri te vé keny -
ség hez kap cso ló dó szak ér tõi mû kö dés en ge dé lye zé sé vel
kap cso la tos el já rás ról szó ló 61/1994. (XI. 8.) FM ren de let -
ben meg ha tá ro zot tak sze rint a ta laj vé del mi ter vek ké szí té -
sé re vo nat ko zó ér vé nyes szak ér tõi en ge déllyel rendel -
kezik.

(2) Jogi sze mély és jogi sze mé lyi ség nél kü li szer ve zet
ta laj vé del mi ter vet az (1) be kez dés ben fog lalt fel té te lek -
nek meg fe le lõ al kal ma zott ja, tag ja vagy szer zõ dé ses jog -
vi szony alap ján meg bí zott szak ér tõ je út ján ké szít het.

4. §

A ta laj vé del mi terv ben sze rep lõ ta laj ta ni ada to kat a
 talajvédelmi ha tó ság a ta laj ta ni adat bá zi sá ban rög zí ti.

5. §

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

(2) A (3) be kez dés, va la mint a 6., 7. és 8. § ezen ren de let 
ha tály balé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyu kat vesz tik. E be kez -
dés e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 2. na pon ha tá lyát
vesz ti.

(3) E ren de let ha tály balé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a ta laj ta ni szak vé le mény ké szí té sé nek rész le tes sza -
bá lya i ról szó ló 29/2006. (IV. 10.) FVM ren de let.

(4) A ren de let ren del ke zé se it a ha tály ba lé pést kö ve tõ en
in dult el já rá sok ban kell al kal maz ni.

6. § 

(1) A me zõ- és er dõ gaz dál ko dá si, va la mint az élel mi -
szer-ipa ri te vé keny ség hez kap cso ló dó szak ér tõi mû kö dés
en ge dé lye zé sé vel kap cso la tos el já rás ról szó ló 61/1994.
(XI. 8.) FM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 2. § (8) bekez -
dése he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) A ta laj vé del mi terv-ké szí tés szak te rü let re szak ér tõi 
te vé keny ség re jo go sí tó en ge délyt az a sze mély kap hat, aki
ag rár tu do má nyi vagy ker té sze ti egye te men szer zett ta laj -
ta ni, kör nye zet gaz dál ko dá si, táp anyag-gaz dál ko dá si, il let -
ve ag ro ké mi ai irá nyult sá gú szak mér nö ki vég zett ség gel
ren del ke zik, és a ké re lem be adá sát meg elõ zõ tíz éven be lül 
a szak irány nak meg fe le lõ öt éves szak mai gya kor la tot
 szerzett.”

(2) Az R. 1. szá mú mel lék le té ben a Ter mõ föld ta laj vé -
del me cím szó alat ti fel so ro lás he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

„Ter mõ föld ta laj vé del me
Ta laj vé del mi terv ké szí té se ta laj ja ví tá sá hoz
Ta laj vé del mi terv ké szí té se me zõ gaz da sá gi célú te rep -

ren de zés hez
Ta laj vé del mi terv ké szí té se ül tet vé nyek te le pí té sé hez
Ta laj vé del mi terv ké szí té se a hu mu szos ter mõ ré teg

men té sé hez,
Ta laj vé del mi terv ké szí té se me zõ gaz da sá gi célú hasz -

no sí tást le he tõ vé tevõ re kul ti vá ci ó hoz, új ra hasz no sí tás -
hoz,

Ta laj vé del mi terv ké szí té se ön tö zés hez
Ta laj vé del mi terv ké szí té se híg trá gya ter mõ föl dön tör -

té nõ fel hasz ná lá sá hoz
Ta laj vé del mi terv ké szí té se szenny víz, szenny víz iszap

és szenny víz iszap kom poszt me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá -
sá hoz 

Ta laj vé del mi terv ké szí té se me zõ gaz da sá gi te rü le tek
víz ren de zé sé hez

Ta laj vé del mi terv ké szí té se eró zió el le ni mû sza ki ta laj -
vé del mi be avat ko zá sok meg va ló sí tá sá hoz  

Ta laj vé del mi terv ké szí té se nem ve szé lyes hul la dé kok
me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sá hoz

Ta la jok fi zi kai ké mi ai és bi o ló gi ai ter he lés el le ni vé del me
Ta laj vé dõ föld hasz ná lat
Nagy mé ret ará nyú ta laj tér kép-ké szí tés”

7. §

(1) A ter més nö ve lõ anya gok en ge dé lye zé sé rõl, tá ro lá -
sá ról, for gal ma zá sá ról és fel hasz ná lá sá ról szó ló 36/2006.
(V. 18.) FVM ren de let (a to váb bi ak ban: FVM ren de let)
7. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A kü lön jog sza bály sze rin ti men tett hu mu szos ter -
mõ ré teg ter més nö ve lõ anyag ként ön ma gá ban nem en ge -
dé lyez he tõ, de ter mesz tõ kö zeg elõ ál lí tá sá hoz an nak
össze te võ je ként fel hasz nál ha tó és az így elõ ál lí tott anyag
ter més nö ve lõ anyag ként en ge dé lyez he tõ.”

(2) Az FVM ren de let 16. § (6) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(6) Zárt ter mesz tõ be ren de zé sek bõl a ter mesz té si cik -
lus(ok) be fe je zé se után ki ke rü lõ, e ren de let elõ írá sai
 szerint en ge dé lye zett ter més nö ve lõ anya gok (gom ba kom -
poszt, ter mesz tõ kö zeg) me zõ gaz da sá gi te rü le ten tör té nõ
fel hasz ná lá sa a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott egy -
sze rû sí tett ta laj vé del mi terv re ala po zott ta laj vé del mi ha tó -
sá gi en ge déllyel le het sé ges. Ezen anya gok tá ro lá sá ra,
 kiszerelésére hasz nált ta laj ide gen anya gok me zõ gaz da sá gi 
te rü let re nem jut tat ha tók ki.”

8. §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból a
szak ta nács adá si szol gál ta tá sok igény be vé te lé hez nyúj tan -
dó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl szó ló 52/2007.
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(VI. 28.) FVM ren de let 1. szá mú mel lék le té ben a „Ta laj -
vé de lem” cím szó alat ti szak ta nács adói szol gál ta tá si jegy -
zék he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„
 

Azo no sí tó 
kód

   SZAKTANÁCSADÓI
SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉK

 Cél te rü let a
ren de let 3. §-a

sze rint

 Ta laj vé de lem  

 Tvc1 Eró zió el le ni vé del met, te rep ren -
de zést meg ala po zó ta nács adás

 (1) c)

 Tvc2 Híg trá gya ki jut ta tást megala pozó
ta nács adás

 (1) c)

 Tvc3 Be ru há zás ese tén a hu mu szos ter -
mõ ré teg men té sé hez szük séges
ter ve zé si ta nács adás

 (1) c)

 Tvc4 Re kul ti vá ci ós terv ké szí té sé hez
ta nács adás

 (1) c)

 Tvc5 Szak sze rû ta laj min ta vé tel
(GPS-es je lö lés sel), rajz zal egy be -
köt ve

 (1) c)

 Tvc6 Szenny víz iszap me zõ gaz da sá gi
fel hasz ná lá sát meg ala po zó
 tanácsadás

 (1) c)

 Tvc7 Ta laj ja ví tást meg ala po zó ta nács -
adás

 (1) c)

 Tvc8 Ön tö zés meg va ló sí tá sá hoz szük -
sé ges ta nács adás

 (1) c)

 Tvc9 Ül tet vény te le pí tést meg ala po zó
ta nács adás

 (1) c)

 Tvc10 Víz ren de zést meg ala po zó
 tanácsadás

 (1) c)

 Tva1 Ta laj- és víz vé de lem 23.2 (köl -
csö nös meg fe lel te tés 2., 3. és
4. kö ve tel mény)

 (1) a)

 Tva2 He lyes me zõ gaz da sá gi és kör nye -
ze ti ál la pot el éré sé hez szük sé ges
fel té te lek, he lyes gaz dál ko dá si
gya kor lat 23.7

 (1) a)

 Tvb1 Mun ka biz ton ság  (1) b)

”

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

1. mel lék let 
a 90/2008. (VII. 18.) FVM ren de let hez

A ta laj vé del mi terv ké szí té sé re vo nat ko zó
ál ta lá nos kö ve tel mé nyek

A ta laj vé del mi ter ve ket min den eset ben a kö vet ke zõk
sze rint kell össze ál lí ta ni:

1. Elõ lap: 
tar tal maz za a ta laj vé del mi terv meg ne ve zé sét, ké szí té -

sé nek dá tu mát, ké szí tõ jé nek ne vét és cí mét, szak ér tõi nyil -
ván tar tá si szá mát, va la mint a ta laj vé del mi terv szá mát.

2.  Elõz mé nyek:
– a terv cél já nak is mer te té se, a ter ve zett te vé keny ség

rész le tes be mu ta tá sa szük sé ges sé gé nek in do ko lá sa,
– rö vid tá jé koz ta tás az érin tett te rü le ten ko ráb ban en ge -

dé lye zett te vé keny sé gek alap já ul szol gá ló ta laj ta ni szak -
vé le mé nyek rõl, ta laj vé del mi ter vek rõl.

3.  Ál ta lá nos ada tok:
– a föld hasz ná ló, a be ru há zó, il let ve a meg ren de lõ neve, 

címe (föld bér let ese tén a tu laj do nos ada tai is),
– a te le pü lés meg ne ve zé se, a vizs gá lat ba vont te rü let

nagy sá ga, in gat lan-nyil ván tar tás sze rin ti mû ve lé si ága,
hely raj zi szá ma, szük ség ese tén blokk azo no sí tó ja, par cel la 
azo no sí tó ja és/vagy sa rok pon tok ko or di ná tái, tény le ges
hasz no sí tá si mód ja,

– a te vé keny ség te rü le tén lévõ ta laj vé del mi lé te sít mé -
nyek is mer te té se,

– min ta vé tel he lye, ide je, mód ja, vizs gált anya gok meg -
ne ve zé se, ta laj min ták, il let ve a vizs gált anyag ból szár ma -
zó min ták da rab szá ma.

4. A te rü let föld raj zi, dom bor za ti és ta laj ta ni jellem -
zése:

– a te rü let rö vid ta laj ta ni, dom bor za ti, ég haj la ti és víz -
raj zi jel lem zé se,

– a vizs gá lat ba vont te rü let konk rét hely szí ni és/vagy
 laboratóriumi vizs gá la tok ra ala po zott ta laj ta ni jel lem zé se.

5. A ter ve zett te vé keny ség meg va ló sí tá sá nak fel té te lei:
min den eset ben ja vas la tot kell ten ni 
– a ter ve zett te vé keny ség meg va ló sít ha tó sá gá ra, 
– az al kal maz ha tó mód sze rek re, va la mint 
– a szük sé ges já ru lé kos be avat ko zá sok ra, kü lö nö sen az

eró zió el le ni vé de lem re, mély la zí tás ra, víz ren de zés re.

6. Mel lék le tek:
– a ter ve zett be avat ko zás sal érin tett te rü let el he lyez ke -

dé sét tar tal ma zó át né ze ti tér kép 1:50 000 vagy 1:100 000
mé ret arány ban, 

– a te rü let adott sá ga it jel lem zõ to po grá fi ai vagy a kü lön
jog sza bály ban fog lalt or to fo to ala pú Me PAR egye di fi zi -
kai blokk tér kép a ta laj min ta vé tel, il let ve a ta laj szel vé nyek
he lyé nek fel tün te té sé vel, a vizs gált te rü let le ha tá ro lá sá val
1:10 000 vagy an nál na gyobb mé ret arány ban,

– a 2. vagy 3. mel lék let sze rin ti ta laj vé del mi ter vek tí pu -
son kén ti kö ve tel mény rend sze ré nél fel tün te tett tér ké pi
mel lék le te tek 1:10 000 vagy an nál na gyobb mé ret arány -
ban,

– akk re di tált la bo ra tó ri um ál tal ki ál lí tott ta laj vizs gá la ti
jegy zõ könyv, ki vé ve, ha e ren de let a ta laj la bo ra tó ri u mi
vizs gá la tá tól el te kint,
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– ahol e ren de let ter hel he tõ sé gi szá mí tást, ki jut ta tá si dó -
zis meg ha tá ro zá sát írja elõ, csa tol ni kell a fel hasz ná lás ra
ke rü lõ anyag akk re di tált la bo ra tó ri um ál tal ki ál lí tott vizs -
gá la ti jegy zõ köny vét, il let ve ter més nö ve lõ anyag fel hasz -
ná lá sa kor an nak meg ne ve zé sét és a fel hasz ná lás ra vo nat -
ko zó szá mí tás ered mé nyét tar tal ma zó ada to kat,

– a ta laj vé del mi terv ké szí té sé nek jo go sult ság ra vo nat -
ko zó szak ér tõi nyi lat ko za tot, va la mint a szak ér tõi en ge -
dély má so la tát.

2. mel lék let 
a 90/2008. (VII. 18.) FVM ren de let hez

Az 1. § (1) bekez dés sze rin ti te vé keny sé gek
en ge dé lye zé sé hez szük sé ges ta laj vé del mi ter vek

rész le tes tar tal mi és szak mai kö ve tel mé nyei

1. Va la mennyi terv tí pus ké szí té sé nél be tar tan dó kö ve -
tel mé nyek

a) Ha a te vé keny ség eró zió ál tal ve szé lyez te tett te rü le tet 
érint, min den eset ben ja vas la tot kell ten ni az eró zió vé de -
lem bi o ló gi ai és ag ro tech ni kai mód sze re i nek al kal ma zá sá -
ra (kü lö nös te kin tet tel a ta laj fe dett sé gé nek biz to sí tá sá ra). 

b) A ta laj vé del mi terv cél já tól, il let ve a ta laj ál la po tá tól
füg gõ en ja vas la tot kell ten ni mély la zí tás ra. A mély la zí tás
kü lö nö sen in do kolt tö mõ dött, kö tött, rossz víz gaz dál ko dá -
sú ta la jo kon, a ta la jok mé lyebb szint je i ben a víz át eresz -
tést, nö vény fej lõ dést gát ló ré te gek (mész kõ pad, glej,
össze ce men tált ka vics stb.) elõ for du lá sa ese tén, a ter mõ -
föl dön vég zett föld mun ká kat és több éves ön tö zést köve -
tõen, lágy szá rú éve lõ kul tú rák fel szá mo lá sa vagy fel újí tá -
sa so rán, to váb bá a ta laj eró zió el le ni vé del me ér de ké ben.

A mély la zí tás in do kolt sá ga meg ál la pít ha tó a ta laj vé del -
mi terv hez fel tárt ta laj szel vény hely szí ni vizs gá la tá val,
 illetve a ta laj szel vény bõl vett ta laj min ták aláb bi ak sze rin ti
spe ci á lis vizs gá la tá val, vagy ma xi mum 5 hek tá ron ként
vég zett ta laj el len ál lás mé rés sel.

Amennyi ben me li o ra tív mély la zí tás (50 cm-nél mé -
lyebb) szük sé ges, az adott célú ter vet, il let ve a hely szí ni
vizs gá la to kat a kö vet ke zõk kel kell ki egé szí te ni:

– ta laj szel vény vizs gá la ta ese tén spe ci á lis vizs gá la ti kö -
ve tel mény a ge ne ti kai szin ten kén ti tér fo gat tö meg mé rés,
va la mint az össz po ro zi tás meg ha tá ro zá sa leg alább 70 cm
mély sé gig,

– a mély la zí tás szük sé ges sé gé nek in dok lá sán kí vül
 javaslatot kell ten ni a la zí tás ma xi má lis mély sé gé re, irá -
nyá ra, is mer tet ni kell a la zí tás mély sé gét be fo lyá so ló vagy
ki zá ró té nye zõ ket, és szük ség ese tén a la zí tó ké sek távol -
ságát.

Amennyi ben a fen ti vizs gá la tok alap ján mély la zí tás
szük sé ges, az adott ta laj vé del mi terv hez mel lé kel ni kell
még az aláb bi a kat:

– a la zí tá si mély sé ge ket és irá nyo kat fel tün te tõ tér kép -
váz la tot, 

– a mély la zí tás szük sé ges sé gét alá tá masz tó vizs gá la ti
ered mé nye ket.

2. Ta laj vé del mi ter vek ké szí té sé nek rész le tes elõ írá sai

2.1. Ta laj ja ví tá si ta laj vé del mi ter vek

2.1.1. Sa va nyú ta la jok ja ví tá sát meg ala po zó talajvé -
delmi terv

A ta laj ja ví tás in do kolt, ha a ta laj 0–30 cm-es ré te gé ben
– a pH(H2O) ki sebb mint 6,8 és a hid ro li tos aci di tás na -

gyobb, mint 6,0,
– ho mok ta la jok ese té ben (KA<30) amennyi ben a

pH(H2O) ki sebb, mint 6,8 és a hid ro li tos aci di tás na gyobb,
mint 4,0.

Hely szí ni ta laj min ta vé tel sza bá lyai:
El té rõ ta laj fol ton ként, de leg alább 5 hek tá ron ként a

 kijelölt par cel la át ló ja men tén 20 rész min tá ból kép zett
 átlagmintát kell ven ni a mû velt ré teg bõl (0–30 cm), va la -
mint pont min tát kell ven ni jel lem zõ he lyen az al ta laj ból
(30–60 cm). 

Ta laj min ták la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta:
Min den eset ben vizs gá lan dó:
– kém ha tás pH(H2O),
– kém ha tás pH(KCl),
– kö tött sé gi szám (KA),
– hu musz tar ta lom (%),
– hid ro li tos aci di tás (y1).
Szak ma i lag in do kolt eset ben vizs gá lan dó:
– ki cse ré lõ dé si sa va nyú ság (y2), ha a pH(H2O) ki sebb,

mint 5,
– összes kar bo nát tar ta lom (CaCO3 %),
– Mg tar ta lom.

2.1.2. Szi kes ta la jok ja ví tá sát meg ala po zó ta laj vé del mi
terv

A ta laj ja ví tás in do kolt
a) me sze zé ses szik ja ví tás ese tén, ha
– a 0–30 cm-es ta laj ré teg ben a pH(H2O) ki sebb, mint

6,8 és a hid ro li tos aci di tás na gyobb, mint 5,0,
– a víz ben old ha tó összes só tar ta lom na gyobb, mint 0,2%,
– a kö tött sé gi szám (KA) na gyobb, mint 30,
– az old ha tó és ki cse rél he tõ Na+ na gyobb mint

1,0 mgeé/100 g ta laj;
b) gipsz ezés sel ja vít ha tó szi kes ta la jok ese tén, ha
– a fel szí ni és az alat ta levõ (50 cm-ig) ta laj ré teg ben a

pH(H2O) ér té ke na gyobb, mint 8,0, il let ve a fe nolf ta le in
lú gos ság na gyobb, mint 0,05%,

– a víz ben old ha tó összes só tar ta lom na gyobb, mint 0,2%,
– a kö tött sé gi szám (KA) na gyobb, mint 30,
– az old ha tó és a ki cse rél he tõ Na+ na gyobb, mint

1,0 mgeé/100 g ta laj.

Hely szí ni ta laj min ta vé tel sza bá lyai:
150 cm mély sé gû ta laj szel vényt kell fel tár ni ja ví tan dó

ta laj fol ton ként, de leg alább 5 hek tá ron ként. A ta laj szel -
vény ge ne ti kai szint je i bõl ta laj min tát kell ven ni. A ta laj víz 
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vi szo nyok meg ál la pí tá sa mel lett szük ség ese tén ta laj víz
min tát kell ven ni.

Ta laj min ták la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta:

Min den eset ben vizs gá lan dó:

– kém ha tás pH(H2O),

– víz ben old ha tó összes só tar ta lom (%),

– fe nolf ta le in lú gos ság,

– összes kar bo nát tar ta lom (CaCO3 %), vagy hid ro li tos
aci di tás (y1),

– kö tött sé gi szám (KA),

– hu musz tar ta lom (%),

– bá zis cse re vizs gá lat.

Szak ma i lag in do kolt eset ben vizs gá lan dó:

– 1:5 vi zes ta laj ki vo nat ból a só tar ta lom és só össze té tel
(0,2 % víz ben old ha tó só tar ta lom fe lett),

– ta laj víz só tar tal ma és só össze té te le.

2.1.3. Ho mok ta la jok ja ví tá sát meg ala po zó ta laj vé del mi
terv

A ho mok ta la jok ja ví tá sa in do kolt, ha a szán tó föl di
 növénykultúrákkal hasz no sí tott te rü le ten a 0–30 cm-es,
 állókultúrák te le pí té sé nél a 0–60 cm-es ta laj ré teg át la gá -
ban a ta laj

– a me cha ni kai össze té tel vizs gá la ta sze rint 10%-nál ki -
sebb le isza pol ha tó részt tar tal maz,

– összes hu musz tar tal ma ki sebb, mint 1%.

Hely szí ni ta laj min ta vé tel sza bá lyai:

El té rõ ta laj fol ton ként, de leg alább 5 hek tá ron ként fúrt
át lag min tát kell ven ni a 0–30 és 30–60 cm-es ta laj ré teg bõl.

Ta laj min ták la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta:

Min den eset ben vizs gá lan dó:

– me cha ni kai össze té tel,

– hu musz tar ta lom (%),

– kém ha tás pH(H2O),

– összes kar bo nát tar ta lom (CaCO3 %) vagy hid ro li tos
aci di tás (y1).

Szak ma i lag in do kolt eset ben vizs gá lan dó:

– ki cse ré lõ dé si sa va nyú ság (y2).

A 2.1.1–2.1.3. pon tok sze rin ti ta laj ja ví tá si ta laj vé del mi
ter vek tar tal mi kö ve tel mé nyei:

A terv nek tar tal maz nia kell

– a ta laj ja ví tás szük sé ges sé gé nek meg ál la pí tá sát,

– a ja va solt ta laj ja ví tó anyag meg ne ve zé sét,

– a szük sé ges ha tó anyag dó zist te rü let egy sé gen ként
(t/ha),

– az összes ja ví tó anyag szük ség le tet ha tó anyag ban ton -
ná ban,

– a ta laj ja ví tás ki vi te li tech no ló gi á ját.

Mel lék let ként csa tol ni kell va la mennyi (2.1.1–2.1.3.)
ta laj ja ví tá si ta laj vé del mi terv hez:

– al kal mas mé ret ará nyú tér kép váz la tot a ja ví tan dó te rü -
let egy ség ja ví tó anyag dó zi sa sze rin ti le ha tá ro lás sal.

2.2. Me zõ gaz da sá gi célú te rep ren de zést meg ala po zó
ta laj vé del mi terv

A me zõ gaz da sá gi célú te rep ren de zés kö ré be tar toz nak
mind azon – nem ter mesz tés tech no ló gi ai – föld mun kák és
az azok hoz kap cso ló dó ki egé szí tõ be avat ko zá sok (hu mu -
szos ter mõ ré teg vé del me, ta laj ja ví tás, eró zió el le ni vé de -
lem stb.), ame lyek a ter ve zett me zõ gaz da sá gi célú föld -
hasz ná lat meg va ló sí tá sá hoz szük sé ge sek és a ter mesz te ni
kí vánt kul tú rák igé nyét ki elé gí tõ, tar tós fel szí ni for mák
 kialakításával hoz zá já rul nak a ta laj ter mé keny sé gé nek
meg óvá sá hoz és op ti má lis fel té te le ket te rem te nek a kor -
sze rû ter mesz tés tech no ló gia gaz da sá gos al kal ma zá sá hoz.

A me zõ gaz da sá gi célú te rep ren de zé sek ese té ben alap -
ve tõ irány elv, hogy – ki vé te les ese tek tõl el te kint ve – föld -
tö meg egyen leg gel (azaz je len tõs föld hi ány vagy föld -
több let nél kül) meg old ha tók le gye nek.

Ha a ter ve zett te vé keny ség hez a ter ve zett he lyi le ter me -
lés ki sebb, mint ami a fel töl tés hez szük sé ges, a fel töl tés hez 
fel hasz nál ni kí vánt föl det meg kell min táz ni, laborató -
riumban meg vizs gál ni és a terv ben mi nõ sí te ni szük sé ges.
A fel töl tés pót lá sá hoz fel hasz ná lan dó föld mi nõ sé ge az
ere de ti vel meg egye zõ, vagy an nál jobb fi zi kai és ké mi ai
ta laj tu laj don sá gok kal ren del ke zõ le het.

Je len tõs föld több let le ter me lés sel járó ter ve zett te vé -
keny ség ese tén be kell mu tat ni a föld több let ke let ke zé sé -
nek in do kát. Ha a me zõ gaz da sá gi igé nye ket ki elé gí tõ fel -
szín ki ala kí tá sa ezt nem te szi szük sé ges sé, a föld mun kák
el vég zé se nem ja va sol ha tó.

Me zõ gaz da sá gi célú te rep ren de zés nek kell te kin te ni
– az eró zió el le ni vé de ke zés föld mû vei ki ala kí tá sá nak,
– a szint vo na las mû ve lést aka dá lyo zó te rep tár gyak

meg szün te té sé nek,
– a ta laj mû ve lés, nö vény ápo lás és be ta ka rí tás gé pe i nek 

jó mi nõ sé gû mun ka vég zé sé hez, biz ton sá gos és bal eset -
men tes üze mel te té sé hez igé nyelt fel szí ni for ma ki ala kí tá -
sá nak,

– a ká ros víz bõ ség bõl szár ma zó fel szí ni víz össze fo lyá -
sok meg szün te té sé nek,

– a nö vény kul tú ra biz ton sá gos ter mesz té sé hez szük sé -
ges lég moz gást biz to sí tó fel szí ni for ma lét re ho zá sá nak,

– a fe lü le ti ön tö zés gé pe i nek és esz kö ze i nek za var ta lan
és biz ton sá gos mû kö dé sét biz to sí tó fel szí ni for ma lét re ho -
zá sá nak,

– a gaz da sá gi nö vé nyek ered mé nyes ter mesz té sét biz -
to sí tó ter mõ ré teg lét re ho zá sá nak
fel szín ala kí tó föld mun ká it.

Me zõ gaz da sá gi célú te rep ren de zés csak ab ban az eset -
ben ja va sol ha tó, ha az nem jár ter mõ te rü let csök ke nés sel,
ki vé ve a te ra szí ro zást.

Me zõ gaz da sá gi célú te rep ren de zést ki zá ró okok:
– ha a te rep ren de zést kö ve tõ en 1,5 m-nél ma ga sab ban

he lyez ked ne el az át la gos ta laj víz szint (ez a ter ve zett hasz -
no sí tás tól füg gõ en vál toz hat),

– ha a te rep ren de zést kö ve tõ en a fel sõ 1 m-es ré teg ben
mész kõ pad, ho mok kõ, kõ vagy ka vics ré teg, va la mint szi -
kes, sós, to váb bá gle jes ta laj szint he lyez ked ne el,
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– ha te rep ren de zés után a te rü let ter mé keny sé ge csök -
ken ne.

Hely szí ni ta laj min ta vé tel sza bá lyai:
– A ta laj szel vény fel tá rá sok he lyét és mély sé gét min -

den eset ben a dom bor za ti vi szo nyok és a ter ve zett új te rep
(mû te rep) ha tá roz za meg az zal, hogy egy szel vény leg fel -
jebb 5 ha te rü le tet jel le mez het.

– A ta laj szel vényt leg alább olyan mé lyen kell fel tár ni,
hogy a ter ve zett mû te rep alatt 1,5 m mély sé gig is mer tek
 legyenek a ta laj tu laj don sá gok. Rög zí te ni kell a meg ütött
ta laj víz szint mély sé gét.

– Min ta vé tel szük sé ges a nye sés, to váb bá a fel töl tés
 helyén.

Ta laj min ták la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta:
Min den eset ben vizs gá lan dó:
– kém ha tás pH(H2O),
– víz ben old ha tó összes só tar ta lom (%),
– összes kar bo nát tar ta lom (CaCO3 %) vagy hid ro li tos

aci di tás (y1),
– me cha ni kai össze té tel,
– hu musz tar ta lom (%).
Szak ma i lag in do kolt eset ben vizs gá lan dó:
– fe nolf ta le in lú gos ság,
– ki cse ré lõ dé si sa va nyú ság (y2),
– to xi kus ele mek, szer ves szennye zõk mennyi sé ge,
– föld hi á nyos te rep ren de zés ese tén a te rü let re be szál lí -

tás ra ke rü lõ föld anyag ké mi ai és fi zi kai pa ra mé te rei szár -
ma zá si he lyen ként.

Tar tal mi kö ve tel mé nyek:
A terv nek tar tal maz nia kell
– a me zõ gaz da sá gi célú te rep ren de zést ki zá ró vagy kor -

lá to zó oko kat,
– a ma xi má lis meg en ged he tõ nye sé si mély sé get,
– ja vas la tot a fel töl tés fel té te le i re,
– a kap cso ló dó ki egé szí tõ fel ada tok is mer te té sét.

Mel lék let ként csa tol ni kell:
– al kal mas mé ret ará nyú tér kép váz la tot a mezõgazda -

sági célú te rep ren de zés re ja va solt te rü le ten a meg en ged he -
tõ ma xi má lis nye sé si mély ség meg ál la pí tá sá val, le ha tá ro -
lá sá val,

– föld hi á nyos me zõ gaz da sá gi célú te rep ren de zés ese -
tén, a te rü let re be szál lí tás ra ke rü lõ föld anyag mi nõ sé gé re
vo nat ko zó, akk re di tált la bo ra tó ri um ál tal ki ál lí tott vizs gá -
la ti jegy zõ köny vet.

A 25 cm-t meg ha la dó vas tag sá gú hu mu szos ta laj te rí té -
se me zõ gaz da sá gi célú te rep ren de zés nek mi nõ sül (lásd e
mel lék let 2.4. pont ja). 

2.3. Ül tet vény te le pí tést meg ala po zó ta laj vé del mi terv

Ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik, 1500 m2-nél
na gyobb szõ lõ- és gyü mölcs, va la mint 500 m2-nél na -

gyobb bo gyós gyü möl csû ül tet vény te le pí té se ese tén a kö -
vet ke zõ szak mai tar ta lom mal ren del ke zõ ta laj vé del mi terv 
ké szí té se szük sé ges. 

Hely szí ni ta laj min ta vé tel sza bá lyai:
Ta laj fol ton ként, de leg alább 5 hek tá ros te rü let egy sé -

gen ként 1 db 150 cm-es ta laj szel vény fel tá rá sa, ge ne ti kai
szin ten ként vagy ré te gen ként min ta vé tel, ta laj víz vi szo -
nyok meg ál la pí tá sa.

A ta laj táp anyag-el lá tott sá gá nak meg ál la pí tá sá hoz 5 hek -
tá ron ként, de par cel lán ként leg alább 1 db át lag min tát kell
ven ni szõ lõ-, és gyü mölcs-ül tet vé nyek nél a 0–30 és
30–60 cm-es ré teg bõl, bo gyó sok nál a 0–20 és 20–40 cm-es
ta laj ré teg bõl.

Ta laj min ták la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta:
a) szel vény min ták ból vég zen dõ la bo ra tó ri u mi vizsgá -

latok:
aa) min den eset ben vizs gá lan dó:
– kém ha tás pH(H2O),
– kö tött sé gi szám (KA),
– összes kar bo nát tar ta lom (CaCO3 %) vagy hid ro li tos

aci di tás (y1),
– víz ben old ha tó összes só tar ta lom (%),
– hu musz tar ta lom (%),
ab) szak ma i lag in do kolt eset ben:
– fe nolf ta le in lú gos ság,
– le isza pol ha tó rész,
– ki cse ré lõ dé si sa va nyú ság (y2),
– bá zis cse re vizs gá lat,
– gyö kér ne mes szõ lõ ese té ben fi lo xé rá val szem be ni

im mu ni tás vizs gá lat,
– fi zi o ló gi ás mész tar ta lom;
b) át lag min tá ból vég zen dõ la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok:
– a ta laj bõ ví tett táp anyag-tar ta lom vizs gá la ta

/pH(KCl), hu musz tar ta lom, KA, víz old ha tó összes só,
CaCO3 %, NO3+ NO2-N, P2O5, K2O, Na, Mg, SO4-S, Mn,
Zn, Cu,

Tar tal mi kö ve tel mé nyek:
A terv nek tar tal maz nia kell
– az adott kul tú ra te le pí tés re való al kal mas sá gát (az

egyes ál ló kul tú rák te le pí té sét ki zá ró ta laj ta ni pa ra mé te rek
ha tár ér té ke it az 1. táb lá zat tar tal maz za),

– ja vas la tot a ta laj vé del mi be avat ko zá sok ra és az alap -
trá gyá zás mér té ké re, le he tõ sé ge i re, (szük ség ese tén ja vas -
la tot a ta laj ja ví tás el vég zé sé re),

– mély for ga tás ma xi má lis mély sé gét.

Mel lék let ként csa tol ni kell:
– al kal mas mé ret ará nyú tér kép váz la tot a te le pí tés re

 alkalmas te rü le tek le ha tá ro lá sá val,
– a 2.1 pont ban meg ha tá ro zot tak alap ján in do kolt eset -

ben ta laj ja ví tá si ter vet.
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Az ál ló kul tú rák te le pí té sét ki zá ró ta laj ta ni pa ra mé te rek ha tár ér té kei
1. táb lá zat

Ál ló kul tú ra megnevezése
Ter mõ ré teg
vas tag ság

(cm)

Ta laj víz szint mély sé ge a fel szín tõl (cm)xx Le isza pol ha tó
rész
%

pH vízben
Víz ben ol dott

összes só
%

Szó da -
lu gos ság

%

CaCO3

%

Hu musz -
tar ta lom

%Homok Vályog Agyag

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Alma tör pe nö ve ke dé sû ala nyon <80 <120 <150 <180 <10
>80

<4,7
>8,7

>0,10 >0,05 >25 <0,5

Al ma gyen ge nö ve ke dé sû ala nyon <100 <120 <150 <180 <10
>80

<4,7
>8,7

>0,10 >0,05 >25 <0,5

Al ma kö zép erõs nö ve ke dé sû ala nyon <120 <130 <180 <200 <10
>80

<4,7
>8,7

>0,10 >0,05 >25 <0,5

Kör te tör pe nö ve ke dé sû ala nyon <80 <120 <150 <180 <25
>80

<4,7
>8,7

>0,10 >0,05 >20 <0,5

Kör te gyen ge nö ve ke dé sû ala nyon <100 <120 <150 <180 <25
>80

<4,7
>80

>0,10 >0,05 >20 <0,5

Kör te kö zép erõs nö ve ke dé sû ala nyon <120 <130 <180 <200 <10
>80

<4,7
>8,7

>0,10 >0,05 >20 <0,5

Birs <100 <120 <150 <180 <25
>80

<4,7
>8,7

>0,10 >0,05 >20 <0,5

Szil va <80 <100 <120 <140 <10
>80

<5,0
>8,8

>0,15 >0,06 >30 <0,5

Cse resz nye <120 <150 <180 <200 <10
>70

<5,5
>8,5

>0,10 >0,04 >30 <0,5

Meggy <120 <150 <180 <200 <10
>80

<5,5
>8,7

>0,15 >0,05 >30 <0,5

Õszi ba rack ke se rû man du la ala nyon <80 <150 <170 <200 <10
>80

<5,5
>8,7

>0,10 >0,05 >30 <0,5

Õszi ba rack egyéb ala nyon <80 <150 <170 <200 <10
>80

<5,5
>8,7

>0,10 >0,05 >20 <0,5

Kaj szi ba rack <100 <150 <180 <200 <10
>80

<5,5
>8,7

>0,10 >0,04 >30 <0,5

Dió Jug lans re gia ala nyon <150 <150 <170 <200 <15
>70

<5,5
>8,5

>0,10 >0,05 >20 <0,5

Dió Jug lans nig ra ala nyon <150 <150 <170 <200 <25
>70

<5,5
>8,5

>0,10 >0,05 >20 <0, 5

Mo gyo ró <50 <100 <120 <150 <10
>80

<5,5
>8,7

>0,10 >0,05 >30 <0,5

Gesz te nye <100 <150 <170 <200 <10
>80

<4
>6,5

>0,10 >0,00 >0 <0,5

2
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Ál ló kul tú ra megnevezése
Ter mõ ré teg
vas tag ság

(cm)

Ta laj víz szint mély sé ge a fel szín tõl (cm)xx Le isza pol ha tó
rész
%

pH vízben
Víz ben ol dott

összes só
%

Szó da -
lu gos ság

%

CaCO3

%

Hu musz -
tar ta lom

%Homok Vályog Agyag

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Ri bisz ke (pi ros, fe hér, fe ke te) <60 <80 <100 <120 <20
>80

<5,0
>8,5

>0,10 >0,05 >15 <0,5

Kösz mé te/Eg res <50 <80 <100 <120 <15
>70

<5,0
>8,0

>0,10 >0,01 >10 <0,5

Mál na Fe ke te ber ke nye <60 <80 <100 <120 <15
>70

<5,0
>8,0

>0,15 >0,01 >10 <0,5

Sza mó ca <50 <70 <80 100 <10
>60

<5,0
>8,0

>0,15 >0,05 >15 <0,5

Szõ lõ (olt vány) <100 <130 <150 <180 <8
>80

<5,5
>8, 8

>0,15 >0,06 >30x <0,5

Szõ lõ (sa ját gyö ke rû)* <100 <130 <150 <180 <8
>80

<5,5
>8, 8

>0,15 >0,06 – <0,5

Ho mok tö vis <80 <100 <120 <140 <8
>60

<5,5
>8,8

>0,15 >0,04 >20 <0,5

Áfo nya <50 <70 <80 <100 <10
>60

<4,0
>5,5

>0,10 >0,00 >0 <0,5

Kiwi <100 <120 <140 <160 <20
>60

<5,0
>7,5

>0,10 >0,00 >5 <0,5

Bo dza <100 <120 <150 <160 <10
>80

<5,0
>8,7

>0,15 >0,05 >30 <0,5

* Ha az im mu ni tá si ér ték szám a for ga tá si mély ség át la gá ban vagy ez alatt a mi ni má lis ter mõ ré teg vas tag sá gon (1 m) be lül bár mely szint ben vagy ré teg ben ki sebb, mint 75, sa ját gyö ke rû szõ lõ nem te le pít he tõ.
x Fi zi o ló gi ás mész (Ma gyar mész fok).
xx  Ve ge tá ci ós idõ szak alatt 90%-ban az évi leg ma ga sabb ta laj víz szint, ha a ta laj víz nem tar tal maz ká ros sót. Ká ros só tar ta lom ese tén egye di meg ha tá ro zás szük sé ges.



2.4. Hu mu szos ta laj ré teg men té sét meg ala po zó ta laj vé -
del mi terv

 A hu mu szos ter mõ ré teg gel ren del ke zõ, a be ru há zás so -
rán össze sen a 400 m2-t meg ha la dó be épí tés re ke rü lõ föld -
te rü let igény be vé te le ese tén –, kü lö nö sen ipar i, me zõ gaz -
da sá gi, te le pü lés fej lesz té si, köz le ke dé si, bá nyá sza ti, víz -
ügyi be ru há zá sok – va la mint egyéb te vé keny sé gek so rán
föld mun kák vég zé se kor hu mu szos ta laj ré teg men té sét
meg ala po zó ta laj vé del mi ter vet kell ké szí te ni.

A hu mu szos ta laj ré teg men té sé re irá nyu ló ta laj vé del mi
terv a be ru há zás en ge dé lye zé se cél já ból ké szí tett – a hu -
mu szos ter mõ ré teg le ter me lé sé vel, meg men té sé vel, hasz -
no sí tá sá val, to váb bá a te rü let hely re ál lí tá sá val kap cso la tos 
mun ká la to kat tar tal ma zó– terv rész (a to váb bi ak ban: hu -
musz men té si terv rész) meg ala po zá sá ra szol gál oly mó don, 
hogy meg ha tá roz za egy részt a men ten dõ hu mu szos ta laj
mély sé gét és mi nõ sé gét, ja vas la tot tesz a men ten dõ hu mu -
szos ta laj mennyi sé gé re, va la mint – a ter ve zõ vel, be ru há -
zó val egyez tet ve – a men tett hu musz hasz no sít ha tó sá gá -
nak mód já ra.

A men ten dõ hu mu szos ta laj tény le ges mennyi sé gét a ta -
laj vé del mi terv, va la mint a hossz- és ke reszt szel vény ada -
tai alap ján kell a hu musz men té si terv ré szek ben meg ha tá -
roz ni.

Az át me ne ti de po ná lást kö ve tõ en a hasz no sí tás le het
töb bek kö zött:

– az ere de ti hely szí nen ter mõ ré teg ki ala kí tá sa, a te rü let
hely re ál lí tá sa,

– a hu mu szos ta laj hasz no sí tá sa arra al kal mas me zõ gaz -
da sá gi te rü le ten,

– a hu mu szos ta laj hasz no sí tá sa te rep ren de zés hez, an -
nak hu mu szos ter mõ ré te ge ként,

– fel hasz ná lás re kul ti vá ci ó ra hul la dék le ra kók, med dõ,
fel ha gyott bá nyák, köz te rü le tek stb. te rü le tén, mint fel szí -
ni hu mu szos ter mõ ré teg.

A föld mun kák so rán men tett hu mu szos ter mõ ré teg a
föld mun kák so rán ke let ke zõ vagy egyéb mé lye dé sek, bá -
nya göd rök, táj se bek stb. fel töl té sé re nem al kal maz ha tó.

Ha a hu mu szos ta laj – nem hely ben, de – mezõgazda -
sági te rü le ten tör té nõ hasz no sí tá sa sze re pel a ter ve zõi cé -
lok kö zött, és azt a hu mu szos ter mõ ré teg mi nõ sé gi pa ra -
mé te rei le he tõ vé te szik, ab ban az eset ben a fel hasz ná lás
mód ja sze rint kell meg vizs gál ni a hasz no sí tás ra ki je lölt
me zõ gaz da sá gi te rü le te ket. Hu mu szos ta laj te rí té se csak
ha son ló, vagy an nál ked ve zõt le nebb fi zi kai és ké mi ai ta -
laj tu laj don sá gok kal ren del ke zõ te rü le ten vé gez he tõ, ahol
a te rí tés ered mé nye kép pen a mi nõ sé gi tu laj don sá gok vál -
to zá sa a je len le gi nél ked ve zõbb ál la po to kat biz to sít, vagy
a vál to zás nem mér he tõ. Az el te rí tett hu mu szos ta laj anya -
got az ere de ti hu mu szos szint tel össze kell dol goz ni, mû -
vel ni, te hát a te rí tés ma xi mum 25 cm vas tag ság ban va ló sít -
ha tó meg. Ter mõ föld ese té ben a 25 cm-t meg ha la dó vas -
tag sá gú hu mu szos ta laj te rí té se me zõ gaz da sá gi célú te rep -
ren de zés nek mi nõ sül.

Te rep ren de zés re való hasz no sí tás ese tén a 2.2. pont ban
le ír tak sze rint me zõ gaz da sá gi célú te rep ren de zé si ta laj vé -
del mi terv el ké szí té se kö te le zõ.

A hu mu szos ta laj ré teg an nak mi nõ sé ge alap ján men tés -
re ér de mes

a) min den eset ben, ha
– mély sé ge leg alább 20 cm,
– hu musz tar tal ma na gyobb, mint 1,0%,
– ta laj ide gen és szennye zõ anya got nem tar tal maz,
– kém ha tá sa nem szél sõ sé ges, azaz a vi zes szusz pen zi ó -

ban mért pH ér té ke 5,0 és 8,7 kö zöt ti, va la mint
– a ta laj, víz ben old ha tó só tar tal ma 0,15%-nál ki sebb;
b) fel té te le sen, ha
– hu musz tar tal ma < 1,0%,
– szén sa vas mész tar tal ma ma ga sabb 20%-nál,
– a kör nye zõ, ked ve zõt le nebb adott sá gú te rü le tek ta la -

já nak ked ve zõt len tu laj don sá gai mér sé kel he tõk,
– bá nyá szat tal vagy egyéb mó don ron csolt ta la jok re -

kul ti vá ci ó ja so rán ki elé gí tõ mi nõ sé gû hu mu szos ter mõ ré -
teg a szük sé ges mennyi ség ben nem áll ren del ke zés re. 

Hely szí ni ta laj min ta vé tel sza bá lyai:
A hu mu szos ta laj ré teg mély sé gé nek meg ha tá ro zá sa a

be avat ko zás sal érin tett te rü le ten a be ru há zás jel le gé nek
meg fe le lõ sû rû ség gel fúrt szel vény bõl tör té nik. A min ta -
vé tel leg fel jebb 5 ha-t, vo na las lé te sít mé nyek nél 500 m-t
jel le mez het. A min tát a hu mu szos ta laj szin tek bõl kell
szed ni la bo ra tó ri u mi vizs gá lat cél já ból.

Amennyi ben a men tés re ke rü lõ hu mu szos ta laj a be ru -
há zás hely szí nén (hely ben) meg fe le lõ mó don hasz no sít ha -
tó és a ta laj ere de ti hu mu szos szint jé vel együtt leg fel jebb
100 cm vas tag hu mu szos ta laj ré teg ki ala kí tá sa va ló sul
meg, a fel hasz ná lás ra ter ve zett te rü let ta la já nak laborató -
riumi vizs gá la tá tól el le het te kin te ni.

 A hasz no sí tás ra ki je lölt me zõ gaz da sá gi te rü le ten a hu -
mu szos ter mõ ré teg hasz no sí tá si mód já tól füg gõ en el té rõ
ta laj fol ton ként kell min tát ven ni, azon ban a min ta vé tel
leg fel jebb 5 hek tárt jel le mez het.

Ta laj min ták la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta:
Min den eset ben vizs gá lan dó:
– hu musz tar ta lom (%),
– fi zi kai fé le ség (kö tött ség vagy le isza pol ha tó rész),
– kém ha tás pH(H2O),
– összes kar bo nát tar ta lom (CaCO3 %) vagy hid ro li tos

aci di tás (y1),
– víz ben old ha tó összes só tar ta lom (%).
Szak ma i lag in do kolt eset ben vizs gá lan dó:
– fe nolf ta le in lú gos ság,
– táp anyag-el lá tott ság,
– összes to xi kus elem tar ta lom,
– szer ves szennye zõk vizs gá la ta,
– ki cse ré lõ dé si sa va nyú ság (y2).

Tar tal mi kö ve tel mé nyek:
A terv nek tar tal maz ni kell
– a ta laj hu mu szos ré te gé nek vas tag sá gát cm-ben,
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– a men tés re ér de mes hu mu szos ré teg vas tag sá go kat
cm-ben,

– a men ten dõ hu mu szos ta laj anyag mi nõ sé gi jel lem zé -
sét, mennyi sé gé re vo nat ko zó ja vas la tot,

– a hu mu szos ré teg men té sé re irá nyu ló mun ka fo lya ma -
tok sor rend jét,

– a de pó nia eró zió, túl ned ve se dés és gyo mo so dás el le ni
vé del mé nek meg ha tá ro zá sát,

– ja vas la tot a men ten dõ hu mu szos ter mõ ré teg hasz no sí -
tá sá ra,

– ja vas la tot a mun ka fo lya ma tok so rán igény be vett me -
zõ gaz da sá gi te rü le tek hely re ál lí tá sá ra.

Mel lék let ként csa tol ni kell:
– al kal mas mé ret ará nyú tér kép váz la tot a men ten dõ hu -

mu szos ter mõ ré teg vas tag sá gok le ha tá ro lá sá val,
– a fel hasz ná lás ra ter ve zett te rü le tek rõl ké szült szint vo -

na las hely szín raj zot, a fel hasz ná lás mód ja sze rint.

2.5. Me zõ gaz da sá gi célú hasz no sí tást le he tõ vé tévõ re -
kul ti vá ci ót, új ra hasz no sí tást meg ala po zó ta laj vé del mi
terv

Re kul ti vá ci ót meg ala po zó ta laj vé del mi ter vet kell ké -
szí te ni azok ra a be avat ko zá sok ál tal érin tett, össze sen
400 m2-nél na gyobb te rü le tek re, il let ve a ta laj fel szín meg -
bon tá sá val járó, 500 mé tert meg ha la dó vo na las lé te sít mé -
nyek – így kü lö nö sen a víz-, szenny víz-, gáz-, elekt ro mos-
és te le fon ve ze té kek – fek te té si mun kái ese té ben, ame lyek
a me zõ gaz da sá gi hasz ná lat tól el té rõ be avat ko zá sok miatt
ká ro sod tak és a re kul ti vá ci ós mû ve le te ket kö ve tõ en újra
me zõ gaz da sá gi célú hasz no sí tás ra ke rül nek.

Hely szí ni ta laj min ta vé tel sza bá lyai:
A hely szí ni ta laj fel vé te le zés sza bá lya it a meg lé võ, il let -

ve a vár ha tó ká ro so dás jel le ge ha tá roz za meg. Föld mun -
kák kal járó be avat ko zás ese tén a te rü let he te ro ge ni tá sá tól
füg gõ en ta laj fol ton ként, de leg alább 5 hek tá ron ként kell
ta laj fú rás ból min tát ven ni.

Ta laj fel szín meg bon tá sá val járó vo na las lé te sít mé nyek
– így kü lö nö sen a víz-, szenny víz-, gáz-, elekt ro mos- és te -
le fon ve ze té kek – fek te té si mun kái ese té ben 500 mé te ren -
ként a hu mu szos ter mõ ré teg vas tag sá gát fú rás sal kell meg -
ál la pí ta ni. Ez eset ben a ta laj min ta vé tel tõl és a la bo ra tó ri u -
mi vizs gá lat tól el le het te kin te ni, mi vel a hu mu szos ter mõ -
ré teg hely ben ke rül fel hasz ná lás ra.

Ta laj min ták la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta:
Min den eset ben vizs gá lan dó:
– kém ha tás pH(H2O),
– kö tött sé gi szám (KA),
– hu musz tar ta lom (%),
– összes kar bo nát tar ta lom (CaCO3 %) vagy hid ro li tos

aci di tás (y1),
– víz ben ol dott összes só.
Szak ma i lag in do kolt eset ben:
– bá zis cse re vizs gá lat,
– ta laj tö mö rö dött ség vizs gá lat,

– fel té te le zett szennye zés függ vé nyé ben a szennye zett -
ség vizs gá la ta.

Tar tal mi kö ve tel mé nyek:
A terv nek tar tal maz nia kell
– an nak be mu ta tá sát, hogy a te vé keny ség mi lyen tí pu sú

ta laj ká ro so dást okoz vagy oko zott,
– a re kul ti vá ció cél ja i nak, in do ka i nak meg ha tá ro zá sát,
– a re kul ti vá ció so rán szük sé ges mun ka mû ve le te ket,

azok sor rend jét, a szük sé ges ag ro tech ni kai be avat ko zá so -
kat (mû sza ki és bi o ló gi ai re kul ti vá ci ós sza ka szok rész le te -
zé se) szük ség sze rin ti tér ké pi meg je le ní tés sel,

– a men tés re ér de mes hu mu szos ré teg vas tag sá gok meg -
ha tá ro zá sát,

– az eset le ge sen fel sza ba du ló al ta laj el he lye zé sé re vo -
nat ko zó ja vas la tot.

Mel lék let ként csa tol ni kell:
– szint vo na las tér kép váz la tot a hu mu szos ter mõ ré -

teg-vas tag sá gok le ha tá ro lá sá val.
Ron csolt fel szí ne ken ki ala kí tott mû te re pek ese tén a

2.2. pont sze rin ti me zõ gaz da sá gi célú te rep ren de zést meg -
ala po zó ta laj vé del mi terv tar tal mi kö ve tel mé nyei az irány -
adók.

2.6. Ön tö zé si ta laj vé del mi terv

A terv ké szí té se in do kolt a kü lön jog sza bály1 sze rin ti
házi víz igényt meg ha la dó víz hasz ná lat ese tén.

Hely szí ni ta laj min ta vé tel sza bá lyai:
El té rõ ta laj fol ton ként, de leg alább 10 hek tá ron ként ta -

laj szel vényt kell fel tár ni. A ta laj szel vény ge ne ti kai szint -
jeibõl, vagy ré te ge i bõl min tát kell ven ni. 2 mé ter mély sé -
gen be lül, a kü lön jog sza bály sze rin ti nit rát ér zé keny te rü -
le ten 5 mé te ren be lül meg kell ha tá roz ni a ta laj víz mély sé -
gét és az el ér he tõ ta laj víz bõl min tát kell ven ni. Cse peg te tõ
ön tö zés ki vé te lé vel az el té rõ fi zi kai, víz gaz dál ko dá si tu laj -
don sá gok kal ren del ke zõ ta laj fol to kon ki je lölt úgy ne ve zett 
„jel lem zõ ta laj szel vény bõl” (leg fel jebb 50 hek tá ron ként,
de leg alább 1 szel vény bõl) boly ga tat lan ta laj min tát kell
gyûj te ni.

Hely szí ni vizs gá la tok:
– cse peg te tõ ön tö zés ki vé te lé vel a ta laj víz nye lõ és víz -

ve ze tõ ké pes sé gé nek meg ha tá ro zá sa,
– a ta laj víz szint át la gos mély sé gé nek meg ha tá ro zá sa,
– víz ren de zett sé gi ál la pot fel mé ré se,
– ta laj el len ál lás mé ré se in do kolt eset ben.

172/1996. (V. 22.) Korm. ren de let.
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La bo ra tó ri u mi vizs gá la tok:
a) ta laj min ták la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta:
aa) min den eset ben vizs gá lan dó az összes min tá ból:
– kém ha tás pH(H2O),
– kö tött sé gi szám (KA),
– hu musz tar ta lom (%),
– összes kar bo nát-tar ta lom (CaCO3 %) vagy hid ro li tos

aci di tás (y1),
– víz ben ol dott összes só,
ab) jel lem zõ szel vé nyek bõl vizs gá lan dó pa ra mé te rek:
– me cha ni kai össze té tel,
– tér fo gat tö meg,
– pF sor,
ac) szak ma i lag in do kolt eset ben vizs gá lan dó:
– vi zes ki vo nat,
– bá zis cse re-vizs gá lat,
– ta laj víz vizs gá lat,
– mor zsa-víz ál lé kony ság a szán tott ré teg bõl,
ad) szá mí tás sal meg ha tá ro zott pa ra mé te rek (ki vé ve cse -

peg te tõ ön tö zés ese tén):
– össz po ro zi tás,
– dif fe ren ci ált po ro zi tás,
– le ve gõ ka pa ci tás,
– re la tív le ve gõ tar ta lom,
– víz-le ve gõ arány,
– só ma xi mum mély sé ge (in do kolt eset ben),
– víz ház tar tá si mér leg,
– kri ti kus ta laj víz szint meg ha tá ro zá sa (in do kolt eset -

ben),
– só for gal mi szá mí tá sok (in do kolt eset ben);
b) ön tö zõ víz, ta laj víz la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta: 
az ön tö zõ víz mi nõ sé gét az aláb bi jel lem zõk és pa ra mé -

te rek alap ján kell meg ha tá roz ni:
ba) fi zi kai jel lem zõk: 
– hõ mér sék let, szín, szag, hor da lé kos ság,
– ve ze tõ ké pes ség,

bb) ké mi ai pa ra mé te rek:
– ka ti o nok: Fe2+, Al3+, Ca2+, Mg2+, Na+, K+; 
– ani o nok: CO3

2-, HCO3
-, NO3

-, SO4
2-, Cl- , Bór,

bc) szá mí tott pa ra mé te rek:
– nát ri um ad szorp ci ós arány (SAR ér ték),
– szi ke se dé si há nya dos,
– mag né zi um szá za lék,
– ani on sze rin ti víz tí pus,
– ka ti on sze rin ti víz tí pus.

 Tar tal mi kö ve tel mé nyek:
A terv nek tar tal maz ni kell
– a ta laj víz vi szo nyok jel lem zé sét, szük ség ese tén a kri -

ti kus ta laj víz szint meg ál la pí tá sát,
– az ön tö zõ víz mi nõ sí té sét, szük ség ese tén az ön tö zõ víz

mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ra vo nat ko zó ja vas la tot,
– ja vas la tot az egy szer re ki ad ha tó ön tö zõ víz mennyi sé -

gé re, in ten zi tá sá ra, gya ko ri sá gá ra,
– ja vas la tot az ön tö zés ha té kony sá gát ja ví tó be avat ko -

zá sok ra.

Mel lék let ként csa tol ni kell:
– 1:10 000 mé ret ará nyú ta laj tér ké pet,
– az ön tö zés le he tõ sé gét, fel té te le it tar tal ma zó kar tog ra -

mot,
– szem el osz lá si gör bét (in do kolt eset ben),
– az ön tö zõ víz mi nõ sé gé re vo nat ko zó, akk re di tált la bo -

ra tó ri um ál tal ki ál lí tott vizs gá la ti jegy zõ köny vet.
Cse peg te tõ ön tö zés ki vé te lé vel mel lé kel ni kell még:
– víz gaz dál ko dá si kar tog ra mot,
– kri ti kus ta laj víz kar tog ra mot (in do kolt eset ben),
– ta laj víz kar tog ra mot (in do kolt eset ben),
– pF gör bét, víz ház tar tá si mér le get szá mí tás sal.
Az ön tö zõ víz mi nõ sé gét és hasz no sít ha tó sá gá nak mód -

ját a 2–4. táb lá za tok ban fog lal tak sze rint kell meghatá -
rozni. 
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Az ön tö zõ víz fel hasz nál ha tó sá ga 
2. táb lá zat

Használhatóság Víztípus
Összes lúgosság EC 

mS/cm-1
Talajvízgazd.

kategória
SAR-érték

Szóda
egyenértékSzum. anion

1 2 3 4 5 6 7

a) Min den eset ben hasz nál -
ha tó

kar bo ná tos 
hid ro gén-kar bo ná tos  
ke vert ani on tí pu sú

≥ 0,5 ≤  0,625 1, 2, 3, 4, 
5, 6

< 1,5
< 1,8

 ≥ 0,49 ≥ 0,780 1, 2, 3, 4, 
5, 6

< 2,8
< 3,2
< 3,4

b) Az 1, 2, 3 víz gaz dál ko-
dá sú ta la jok ese tén hasz -
nál ha tó

kar bo nát-hid ro gén-kar bo -
ná tos  ke vert tí pu sú

≥  0,5 0,625–0,810 1, 2, 3 < 1,5

 ≥   0,49 0,780–1,05 1, 2, 3 < 2,8
< 3,2

c) Az 1, 2 víz gaz dál ko dá sú 
ka te gó ri á jú ta la jok ese tén
hasz nál ha tó

kar bo nát-hid ro gén-kar bo -
ná tos  ke vert ani on tí pu sú

≥ 0,5 0,810–1,00 1, 2 < 1,5

≤ 0,49 1,05–1,25 1, 2 < 2,8

d) Az 1 víz gaz dál ko dá si
ka te gó ri á jú ta laj ese tén
hasz nál ha tó

kar bo nát-hid ro gén-kar bo -
ná tos  ke vert ani on tí pu sú

≥ 0,5 1,00–1,25 1 < 1,5

≤ 0,49 1,25–1,56 1 < 2,8

e1) Ké mi ai ja ví tás után
hasz nál ha tó

kar bo nát-
hid ro gén-kar bo ná tos

≥ 0,5 ≤  0,375 1, 2, 1,6–2,8 1,5–2,0

3, 4 1,6–3,2 1,5–2,5

5, 6 1,8–3,4 1,5–2,5

e2) Ké mi ai ja ví tás után ese -
ten ként hasz nál ha tó

kar bo nát-hid ro gén-
kar bo ná tos

≥ 0,5 0,375–0,625 1, 2 1,6–2,8 > 2,0

3, 4 1,6–3,2 > 2,5

5, 6 1,6–3,4 > 2,5

f1) Hí gí tá sos víz ja ví tás után 
hasz nál ha tó min den eset -
ben

ke vert ani on tí pu sú ≤  0,49 0,780–1,56 1, 2, 3, < 6,5

4, 5, 6,

f2) Hí gí tá sos víz ja ví tás után 
ese ten ként hasz nál ha tó

ke vert ani on tí pu sú ≤  0,49 1,56–3,12 1, 2, 3, 4 < 6,5

g1) Szi kes ta la jon hasz nál -
ha tó, ha ta laj ja ví tást nem
vé gez nek (szi kes le ge lõk -
nél)

kar bo nát-hid ro gén-kar bo -
ná tos  ke vert ani on tí pu sú

≤ 0,49 < 1,25 6, 7 < 10,7

≥ 0,5 < 1,00 6, 7 < 6,5

g2) Szi kes ta la jok ese tén
fel té te le sen hasz nál ha tó, ha 
ta laj ja ví tást nem vé gez nek

kar bo nát-hid ro gén-kar bo -
ná tos  ke vert ani on tí pu sú

≥ 0,5 > 1,00 7 > 6,5

≤  0,49 > 1,25 7 > 10,7
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Az ön tö zõ víz mi nõ sí té se az ol dott sók faj tá ja sze rint 

3. táb lá zat 

A cse peg te tõ ön tö zé si mód víz mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i nek fõbb mu ta tói 
az el tö mõ dés ve szé lye szem pont já ból

4. táb lá zat  
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Kationok 

 
[Na+] 

______________ 

Ó [kation] 
 

[Mg2+] 
_____________________ 

[Ca2+ + Mg2+] 
a víz típusa 

< 0,35 
< 0,35 
< 0,5 

0,35-0,5 
0,50-0,65 

> 0,55 
> 0,65 

< 0,25 
0,25-0,5 
0,5-1,0 
< 0,5 
< 0,5 
< 0,5 

0,5-1,0 

kalciumos 
kalciumos-magnéziumos 
magnéziumos-kalciumos 
kalciumos-nátriumos 
nátriumos-kalciumos 
nátriumos 
nátriumos-magnéziumos 

 
Anionok 

 

[CO3
2- + HCO3

-] 
________________________ 

Ó [anion] 

[SO4
2-] 

______________ 

Ó [anion] 

[Cl-] 
___________ 

Ó [anion] 
a víz típusa 

0,5-1 
0,5-1 

0,25-0,5 
0,25-0,5 

< 0,25 
0,25-0,50 
0,50-0,75 

< 0,25 

< 0,25 
< 0,25 
< 0,25 

0,25-0,50 

karbonát-hidrogén-karbonátos 
hidrogén-karbonát-szulfátos 
szulfát-hidrogén-karbonátos 
hidrogén-karbonát-klorid-
szulfátos 

 

Eltömõdési veszély 
Vízminõségi mutatók 

nincs mérsékelt súlyos 

Fizikai: 

Összes lebegõ anyag 

 
 
mg/l 

 
 

< 50 

 
 

50-100 

 
 

> 100 

Kémiai: 

pH 
Mn 
Fe 
Hidrogén-szulfid 

 
 
 
mg/l 
mg/l 
mg/l 

 
 

< 7,0 
< 0,1 
<0,1 
< 0,5 

 
 

7,0-8,0 
0,1-1,5 
0,1-1,5 
0,5-2,0 

 
 

> 8,0 
> 1,5 
> 1,5 
> 2,0 

 



Az ön tö zõ víz mi nõ sé gé nek meg ha tá ro zá sá hoz az ön tö -
zõ víz aláb bi jel lem zõ i nek fi gye lem be vé te le is szük sé ges:

Ha az ön tö zõ víz
klo rid ion kon cent rá ci ó ja: > 150 mg/l,  fe lü le ti ön tö zés

ese tén to xi kus,
> 100 mg/l, esõz te tõ ön tö zés
ese tén to xi kus;

bór kon cent rá ci ó ja: < 0,7 mg/l, nem to xi kus,
0,7–2,0 mg/l kö zött eset leg
to xi kus és
> 2,0 mg/l, to xi kus;

kém ha tá sa: pH = 6,5–8,4, min den eset -
ben hasz nál ha tó
pH < 6,5 vagy pH > 8,4 ese -
tén a ta laj függ vé nyé ben kell
dön te ni a víz fel hasz nál ha tó -
sá gá ról;

mag né zi um tar tal ma: < 50%, min den eset ben hasz -
nál ha tó;

le beg te tett hor da lé ka: < 5g/l, min den eset ben hasz -
nál ha tó, ki vé ve cse peg te tõ
ön tö zés ese tén. Ott a 4. táb lá -
zat ban fog lal ta kat kell fi gye -
lem be ven ni;

hõ mér sék le te: 15–30 oC, fagy vé dõ ön tö zés
ki vé te lé vel min den eset ben.

2.7. Híg trá gya me zõ gaz da sá gi te rü le ten tör té nõ fel -
hasz ná lá sát meg ala po zó ta laj vé del mi terv

Híg trá gya az al mo zás nél kü li ál lat tar tás fo lyé kony hal -
maz ál la po tú mel lék ter mé ke, amely ál la ti bél sár ból, vi ze -
let bõl, el csur gó ivó víz bõl és tech no ló gi ai víz bõl áll és ki -
zá ró lag hid ra u li ku san szál lít ha tó. Ter mõ föl dön tör té nõ
fel hasz ná lás szem pont já ból a híg trá gyá val azo nos el bí rá -
lás alá esik az al mo zá sos ál lat tar tás nál ke let ke zõ, az ál la ti
bél sár nak és vi ze let nek, va la mint a csur ga lék és tech no ló -
gi ai víz nek az alom anya gok ál tal fel nem vett fo lyé kony
hal maz ál la po tú ré sze, a trá gya lé is. 

A híg trá gya fel hasz ná lá sát ki zá ró okok:
Ta laj ta ni, dom bor za ti té nye zõk:
– 60 cm-nél se ké lyebb ter mõ ré teg, 
– az át la gos ta laj víz szint 150 cm-nél kö ze lebb he lyez -

ke dik el a ta laj fel szín hez,
– esõ sze rû ön tö zés ese tén 6%-nál me re de kebb lej tõ,

vagy el le ne sé sek kel tar kí tott te rü let,
– fe lü le ti ön tö zés ese tén 5%-nál me re de kebb lej tõ,
– csú szó csö ves (csõ füg gö nyös) tech no ló gia al kal ma zá -

sa ese tén 12%-nál me re de kebb lej tõ,
– in jek tá lá sos tech no ló gia al kal ma zá sa ese tén 17%-nál

me re de kebb lej tõ. 
Ti los híg trá gya fel hasz ná lá sa to váb bá:
– víz zel te lí tett, fa gyott, hó ta ka ró val bo rí tott ta la jon,
– ál ló vi zek part vo na lá tól mért 20 mé te res sáv ban,
– egyéb fel szí ni vi zek tõl mért 5 mé te res sáv ban,

– köz egész ség ügyi vé dõ tá vol sá go kon be lül lévõ te rü le -
te ken.

Köz egész ség ügyi vé dõ tá vol sá gok
a) fe lü le ti híg trá gya ki jut ta tás ese tén:
 la kott te rü let tõl (leg alább 5 la kó ház 
  együt te se) 300 m
 élel mi szer ipa ri üzem tõl 300 m
 or szá gos köz utak tól 10 m
 ta nyá tól 50 m
b) esõz te tõ ön tö zé si mód ese tén:
 la kott te rü let tõl (leg alább 5 la kó ház 
  együt te se) 500 m
 élel mi szer ipa ri üzem tõl, ál lat tar tó 
  te lep tõl 500 m 
 gyors for gal mi utak tól (au tó pá lya, 
  au tó út) és köz le ke dé si fõ u tak tól 
  (el sõ- és má sod ren dû fõút) 200 m
 ala cso nyabb ren dû köz utak tól 
  (mel lék út) 100 m
 ta nyá tól 100 m
c) in jek tá lá sos tech no ló gia al kal ma zá sa ese tén:

gyors for gal mi utak tól, köz le ke dé si fõ utak tól, il let ve
ta nyá tól 10 m vé dõ tá vol sá got kell tar ta ni. Min den
egyéb eset ben 100 m vé dõ tá vol ság fi gye lem be vé te le 
in do kolt. 

Híg trá gya fel szín alat ti víz bá zi sok te rü le tén, il let ve a
víz bá zi sok hid ro ge o ló gi ai vé dõ te rü le tén, kü lön jog sza -
bály2 ren del ke zé sei sze rint hasz nál ha tó fel.

Le ge lõ ön tö zé se má sik ál lat tar tó te lep rõl szár ma zó híg -
trá gyá val ál lat egész ség ügyi okok ból nem en ge dé lye zett,
ki vé ve, ha azt a kü lön jog sza bály ban3 fog lal tak le he tõ vé
te szik.

A terv el ké szí té sé nél a fel szí ni, il let ve a fel szín alat ti vi -
zek nit rát szennye zés sel szem be ni vé del me ér de ké ben a
kü lön jog sza bá lyok ban4 meg ha tá ro zot ta kat is fi gye lem be
kell ven ni.

A híg trá gya hasz ná la tát kor lá to zó egyéb té nye zõk:
– a kü lön jog sza bály ban5 fel tün te tett nit rát ér zé keny te -

rü le te ken kí vül a ki jut ta tott N mennyi sé ge – ta laj nit ro gén -
szol gál ta tó ké pes sé gét fi gye lem be véve – leg fel jebb
200 kg/ha/év le het.

– híg trá gyá val ki jut ta tott ká li um ha tó anyag mennyi sé ge 
nem le het több, mint 250 kg/ha/év, a fosz for ha tó anyag
mennyi sé ge pe dig 150 kg/ha/év, 

– köz egész ség ügyi vá ra ko zá si idõk:
= nyer sen is fo gyaszt ha tó ker té sze ti nö vé nyek híg trá -

gyá val nem ön töz he tõk,

2 123/1997. (VII. 18.) Korm. ren de let.
3 41/1997. (V. 28.) FM ren de let.
4 27/2006. (II. 7.) Korm. ren de let, 59/2008. (IV. 29.) FVM ren de let.
5 27/2006. (II. 7.) Korm. ren de let, il let ve 43/2007. (VI.1.) FVM ren de let.
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= gyü mölcs fák, szõ lõ csak fe lü le ti mód szer rel ön töz -
he tõ és be ta ka rí tás elõtt 45 nap pal az ön tö zést be kell 
fe jez ni,

= szán tó föl di nö vé nyek, rét, le ge lõ ön tö zé sét a be ta ka -
rí tás – va la mint a kü lön jog sza bály sze rint6 a le gel te -
tés kez de te – elõtt 30 nap pal be kell fe jez ni,

= fá sí tott te rü le tek vá ra ko zá si idõ kor lát nél kül öntöz -
hetõk.

Hely szí ni min ta vé tel sza bá lyai:
Ta laj szel vényt kell fel tár ni el té rõ ta laj fol ton ként, de

leg alább 10 hek tá ron ként. A ta laj szel vény ge ne ti kai szint -
je i bõl, vagy ré te ge i bõl min tát kell ven ni. Az el té rõ fi zi kai,
víz gaz dál ko dá si tu laj don sá gok kal ren del ke zõ ta laj fol to -
kon ki je lölt úgy ne ve zett „jel lem zõ ta laj szel vény bõl” (leg -
fel jebb 50 hek tá ron ként, de leg alább 1 szel vény bõl) boly -
ga tat lan ta laj min tát kell gyûj te ni.

5 mé te ren be lül el ér he tõ ta laj víz szint ese tén ta laj víz
min tát kell ven ni. Táp anyag vizs gá lat hoz 5 ha-ként át lag -
min ta vé tel szük sé ges a 0–30 cm-es ta laj ré teg bõl (in jek tá -
lás ese tén 30–60 cm-bõl is). 

A fel hasz ná lás ra ke rü lõ híg trá gya la bo ra tó ri u mi vizs gá -
la tá hoz rep re zen ta tív át lag min tát kell ven ni.

La bo ra tó ri u mi vizs gá la tok:
a) ta laj min ták la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta
aa) az összes ta laj min tá ból min den eset ben vizs gá lan dó

pa ra mé te rek:
– kém ha tás pH(H2O), 
– kö tött sé gi szám (KA),
– hu musz tar ta lom (%),
– NO3 + NO2 - nit ro gén,
– összes kar bo nát tar ta lom (CaCO3 %), vagy hid ro li tos

aci di tás (y1),
– víz ben old ha tó összes só tar ta lom %,
– bõ ví tett táp anyag-vizs gá lat az át lag min ták ból,
ab) jel lem zõ szel vé nyek bõl vizs gá lan dó pa ra mé te rek:
– rész le tes me cha ni kai össze té tel,
– tér fo gat tö meg,
– pF sor (mé rés sel vagy szá mí tás sal) in do kolt eset ben,
– 1:5 vi zes ta laj ki vo nat ból só össze té tel (0,15% víz ben

old ha tó só tar ta lom fe lett),
– bá zis cse re,
ac) szak ma i lag in do kolt eset ben vizs gá lan dó pa ra mé te -

rek:
– kri ti kus ta laj víz szint meg ha tá ro zá sa,
– só ma xi mum mély sé ge,
– só for gal mi szá mí tá sok,
ad) szá mí tás sal meg ha tá ro zott pa ra mé te rek:
– össz po ro zi tás,
– dif fe ren ci ált po ro zi tás,
– le ve gõ ka pa ci tás,
– re la tív le ve gõ tar ta lom,
– víz-le ve gõ arány,
– víz ház tar tá si mér leg;

6 41/1997. (V. 28.) FM ren de let.

b) híg trá gya la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta:
– össz nit ro gén, nit rát, am mó ni um, K2O, P2O5, só tar ta -

lom, szá raz anyag, szer ves anyag.

Tar tal mi kö ve tel mé nyek:
A terv nek tar tal maz ni kell
– az ál lat tar tó te lep re vo nat ko zó in for má ci ók fel so ro lá -

sát: ál lat faj, ál lat lét szám, tar tás tech no ló gia, ke let ke zõ híg -
trá gya mennyi sé ge (m3/év), tá ro zó tér nagy sá ga (m3), ter ve -
zett tá ro lá si idõ (nap),

– a kü lön ren de let7 sze rin ti te rü le ti ér zé keny ség meg je -
lö lé sét, 

– a híg trá gya vizs gá la ti ered mé nyek ér té ke lé sét,
– a híg trá gya ön tö zés fel té te le i nek meg ha tá ro zá sát, kü -

lö nös te kin tet tel a vá ra ko zá si idõk re, vé dõ tá vol sá gok ra,
– a fel hasz nál ha tó híg trá gya mennyi sé gét, ame lyet a ta -

laj víz gaz dál ko dá si tu laj don sá gai, a táp anyag tar tal ma, to -
váb bá a ter mesz te ni kí vánt vagy ter mesz tett nö vény víz- és 
táp anyag- (el sõ sor ban nit ro gén) igé nye, va la mint a híg trá -
gya bel tar tal mi tu laj don sá gai alap ján kell meg ha tá roz ni,

– ja vas la tot az ál lat tar tó te le pen ke let ke zõ és tá rol ha tó
híg trá gya függ vé nyé ben a te rü let igény re,

– nit rát ér zé keny te rü le ten a dó zis szá mí tá sok és a trá gya -
ki jut ta tás ese té ben a kü lön jog sza bály ban8 meg ha tá ro zot -
ta kat kell ér vé nye sí te ni,

– ja vas la tot a szük sé ges táp anyag ki egé szí tés re,
– ja vas la tot egyéb be avat ko zá sok ra (ké mi ai ta laj ja ví tás, 

mély la zí tás stb.).

Mel lék let ként csa tol ni kell:
– 1:10 000 mé ret ará nyú ta laj tér ké pet, 
– híg trá gya fel hasz ná lás le he tõ sé gé re vo nat ko zó kar -

tog ra mot a fel hasz nál ha tó híg trá gya mennyi sé gek sze rin ti
le ha tá ro lás sal.

2.8. Szenny víz, szenny víz iszap me zõ gaz da sá gi fel hasz -
ná lá sát meg ala po zó ta laj vé del mi terv

A szenny víz, szenny víz iszap me zõ gaz da sá gi te rü le ten
tör té nõ fel hasz ná lá sá nak szak mai kö ve tel mé nye it, a fel -
hasz ná lást ki zá ró pa ra mé te re ket kü lön jog sza bály9 ha tá -
roz za meg, mely nek va la mennyi elõ írá sát a ta laj vé del mi
terv ké szí té se so rán fi gye lem be kell ven ni.

Hely szí ni min ta vé tel sza bá lyai:
Ta laj szel vényt kell fel tár ni el té rõ ta laj fol ton ként, de

10 hek tá ron ként min den kép pen. A ta laj szel vény ge ne ti kai
szint je i bõl vagy ré te ge i bõl min tát kell ven ni. Az el té rõ fi -
zi kai, víz gaz dál ko dá si tu laj don sá gok kal ren del ke zõ ta laj -
fol to kon ki je lölt úgy ne ve zett „jel lem zõ ta laj szel vény bõl”
(leg fel jebb 50 hek tá ron ként, de leg alább 1 szel vény bõl)
boly ga tat lan ta laj min tát kell gyûj te ni.

7 27/2006.  (II. 7.) Korm.ren de let, il let ve 43/2007. (VI. 1.) FVM ren de let.
8 59/2008. (IV. 29.) FVM ren de let.
9 50/2001. (IV. 3.) Korm. ren de let.
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Táp anyag vizs gá lat hoz 5 ha-ként át lag min ta vé tel szük -
sé ges a 0–25 cm-es ta laj ré teg bõl, in jek tá lás ese tén
25–60 cm-bõl is. 

Amennyi ben a ta laj víz 5 m-en be lül el ér he tõ, 50 hek tá -
ron ként egy, ha 3–1,5 m-en be lül el ér he tõ, ak kor 50 hek tá -
ron ként két víz min tát kell ven ni.

La bo ra tó ri u mi vizs gá la tok:
A ta laj, a szenny víz és a szenny víz iszap vizs gá la tát a

kü lön jog sza bály9 írja elõ. 
a) ta laj min ták la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta
aa) min den eset ben vizs gá lan dó az összes szel vény min -

tá ból:
– kém ha tás pH(H2O),
– hu musz tar ta lom (%),
– összes kar bo nát tar ta lom (CaCO3%), vagy hid ro li tos

aci di tás (y1),
– víz ben ol dott összes só,
– kö tött sé gi szám (KA),
ab) jel lem zõ szel vé nyek bõl vizs gá lan dó pa ra mé te rek:
– tér fo gat tö meg (ki vé ve víz te le ní tett szenny víz iszap),
– pF sor (mé rés sel vagy szá mí tás sal) szenny víz és fo lyé -

kony szenny víz iszap ki jut ta tás ese té ben,
– bá zis cse re vizs gá lat,
– me cha ni kai össze té tel,
ac) min den eset ben vizs gá lan dó az át lag min ták ból:
– a kü lön jog sza bály ban10 meg ha tá ro zott to xi kus elem

tar ta lom a 0–25 cm-es ta laj ré teg bõl, in jek tá lá sos tech no ló -
gia al kal ma zá sa ese tén a 25–60 cm-es ré teg bõl is,

– fel ve he tõ táp anyag tar ta lom a 0–25 cm-es ré teg bõl vett 
ta laj min ták ból, in jek tá lá sos tech no ló gia al kal ma zá sa ese -
tén a 25–60 cm-es ré teg bõl is (P2O5, K2O, Mg, NO3+NO2 -
nit ro gén)

– a kü lön jog sza bály ban10 meg ha tá ro zott ta laj to xi ci -
tás-vizs gá lat a 0–25 cm-es ré teg bõl,

ad) szak ma i lag in do kolt eset ben:
– 1:5 vi zes ta laj ki vo nat ból a só tar ta lom és só össze té tel,
ae) szá mí tás sal meg ha tá ro zott pa ra mé te rek (ki vé ve víz -

te le ní tett szenny víz iszap fel hasz ná lá sa ese tén):
– össz po ro zi tás,
– dif fe ren ci ált po ro zi tás,
– le ve gõ ka pa ci tás,
– re la tív le ve gõ tar ta lom,
– víz-le ve gõ arány,
– víz ház tar tá si mér leg,
– só for gal mi szá mí tá sok,
– kri ti kus ta laj víz szint meg ha tá ro zá sa;
b) ta laj víz min ták la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta:
– pH, ve ze tõ ké pes ség, KOI, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, NH4

+,
CO3

2-, HCO3
-, Cl, SO4, NO3 +NO2- nit ro gén, to xi kus ele -

mek.
c) szenny víz, szenny víz iszap min ták la bo ra tó ri u mi

vizs gá la ta a kü lön jog sza bály10 sze rint tör té nik.

10 50/2001. (IV. 3.) Korm. ren de let.

Tar tal mi kö ve tel mé nyek:

A terv nek tar tal maz ni kell 
– a szenny víz, szenny víz iszap me zõ gaz da sá gi fel hasz -

ná lá sá hoz a ta laj ta ni al kal mas ság meg ál la pí tá sát, fel té te -
lek meg ha tá ro zá sát,

– a szenny víz, szenny víz iszap vizs gá la ti pa ra mé te re i -
nek elem zé sét,

– a ta laj ter he lés meg ha tá ro zá sát (ki jut ta tá si tech no ló -
gia), a kü lön jog sza bály11 sze rin ti te rü le ti ér zé keny ség
meg je lö lé sét,

– a fel hasz nál ha tó szenny víz, szenny víz iszap mennyi -
sé gét, ame lyet a ta laj víz gaz dál ko dá si tu laj don sá gai, a táp -
anyag tar tal ma, to váb bá a ter mesz te ni kí vánt vagy ter mesz -
tett nö vény víz- és táp anyag igé nye, va la mint a szenny víz,
szenny víz iszap bel tar tal mi tu laj don sá gai alap ján kell meg -
ha tá roz ni,

– ja vas la tot a ki egé szí tõ táp anyag-ki jut ta tás ra,
– szenny víz, szenny víz iszap fel hasz ná lás fel té te le i nek

meg ha tá ro zá sát, kü lö nös te kin tet tel a kü lön jog sza bály -
ban12 elõ írt vá ra ko zá si idõk re, vé dõ tá vol sá gok ra,

– a te rü le ten eset leg je lent ke zõ ká ros fo lya ma tok elõ re -
jel zé sét, ja vas la tot azok meg elõ zé sé re (köz egész ség ügyi
és kör nye zet vé del mi vé dõ tá vol sá gok meg je le ní té se, vá ra -
ko zá si idõk),

– ja vas la tot egyéb be avat ko zá sok ra (mély la zí tás, ter -
meszt he tõ nö vé nyek köre, stb.),

– ja vas la tot az el len õr zés ide jé nek, gya ko ri sá gá nak
meg ha tá ro zá sá ra, a kü lön jog sza bály ban12 meg ha tá ro zot -
tak tól el té rõ eset ben,

– in do kolt eset ben a víz ház tar tá si mér le get,
– a te rü let fel szín alat ti víz vi szo nya i nak be mu ta tá sát:

= a ta laj víz mély sé gét a te rep szint hez vi szo nyít va,
= a ta laj víz mi nõ sé gét,
= a te rü let nek a fel szín alat ti vi zek vé del mé rõl szó ló

219/2004. (VII. 21.) Korm. ren de let sze rin ti sé rü lé -
keny sé gi ka te gó ri á ját,

= a te rü let érin tett sé gét a víz bá zi sok, táv la ti víz bá zi -
sok, va la mint az ivó víz el lá tást szol gá ló ví zi lé te sít -
mé nyek vé del mé rõl szó ló 123/1997. (VII. 18.)
Korm. ren de let sze rin ti víz bá zis vé dõ te rü le tek va la -
me lyi ké vel. 

Mel lék let ként csa tol ni kell:
– 1:10 000 mé ret ará nyú ta laj tér ké pet,
– a fel hasz ná lás le he tõ sé gé re vo nat ko zó kar tog ra mot,
– víz gaz dál ko dá si tu laj don sá go kat tar tal ma zó kar tog ra -

mot (in do kolt eset ben),
– ta laj víz kar tog ra mot (in do kolt eset ben).

11 27/2006. (II. 7.) Korm. ren de let.
12 50/2001. (IV. 3.) Korm. ren de let.
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2.9.  Víz ren de zést meg ala po zó ta laj vé del mi terv

In do kolt a ta laj víz ház tar tá sá nak víz ren de zés sel tör té nõ
sza bá lyo zá sa, ha a ter mõ föld mû ve lé si ágá nak meg fe le lõ
hasz no sí tá sa a ked ve zõt len víz ház tar tá si vi szo nyok miatt
tar tó san aka dá lyoz tat va van.

A hely szí ni ta laj-fel vé te le zés sza bá lyai a ter ve zett mû -
sza ki meg ol dá sok függ vé nyé ben:

Me zõ sze rû dré ne zés ese tén:
ta laj szel vényt kell fel tár ni el té rõ ta laj fol ton ként, de leg -

alább 10 hek tá ron ként. A ta laj szel vény ge ne ti kai szint je i -
bõl vagy ré te ge i bõl min tát kell ven ni. Tá jé ko zód ni kell a
ta laj víz vi szo nyok ról 2 mé ter mély sé gig. Az el té rõ víz gaz -
dál ko dá si tu laj don sá gok kal ren del ke zõ ta laj fol to kon (de
leg alább 50 hek tá ron ként) az ún. „jel lem zõ ta laj szel vé -
nyek bõl” boly ga tat lan min tát kell ven ni.

Cél drén ese tén: 
a dré ne zen dõ te rü le ten fol ton ként ta laj szel vényt kell

fel tár ni. A ta laj szel vény ge ne ti kai szint je i bõl vagy réte -
geibõl boly ga tott és boly ga tat lan min tát kell ven ni, va la -
mint tá jé ko zód ni kell a ta laj víz vi szo nyok ról 2 mé ter
mély sé gig. 

Árok nyom vo nal vizs gá lat: 
ta laj fol ton ként fúrt min ta vé telt kell vé gez ni a ter ve zett

árok mély sé gig a nyom vo nal ta laj adott sá ga i nak fi gye lem -
be vé te lé vel, de leg alább 500 mé te ren ként.

Hely szí ni vizs gá la tok:
– szi vár gá si (k) té nye zõ,
– Fe2+,
– ta laj el len ál lás mé rés.

La bo ra tó ri u mi vizs gá la tok:
a) ta laj min ták la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta:
aa) min den eset ben vizs gá lan dó az összes min tá ból:
– kém ha tás pH(H2O), 
– kö tött sé gi szám (KA),
– hu musz tar ta lom (%),
– összes kar bo nát tar ta lom (CaCO3 %) vagy hid ro li tos

aci di tás (y1),
– víz ben ol dott összes só,
ab) jel lem zõ szel vé nyek bõl vizs gá lan dó pa ra mé te rek:
– me cha ni kai össze té tel,
– tér fo gat tö meg,
– pF sor,
– mor zsa víz ál lé kony ság a szán tott ré teg bõl,
– fo lyá si ha tár, sod rá si ha tár a be avat ko zás mély sé gé -

ben,
ac) szak ma i lag in do kolt eset ben vizs gá lan dó:
– 1:5 vi zes ta laj ki vo nat ból a só tar ta lom és só össze té tel, 
– bá zis cse re vizs gá lat,
ad) szá mí tás sal meg ha tá ro zott pa ra mé te rek és ada tok:
– össz po ro zi tás,
– dif fe ren ci ált po ro zi tás,
– plasz ti kus sá gi in dex,
– egyen lõt len sé gi együtt ha tó,
– re la tív le ve gõ tar ta lom, 
– víz ház tar tá si mér leg;

b) ta laj víz min ták la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta:
– pH, ve ze tõ ké pes ség, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, NH4

+, CO3
2-,

HCO3
-, Cl, SO4, NO3+NO2-nit ro gén

Tar tal mi kö ve tel mé nyek
A terv nek tar tal maz ni kell
– a szûr õzés szük sé ges sé gé nek meg ál la pí tá sát,
– ja vas la tot a szûr õzés mód já ra, il let ve a drén tá vol sá -

gok ra,
– ki egé szí tõ be avat ko zá sok fel so ro lá sát (mély la zí tás,

eró zió el le ni vé de lem), és ja vas la tot a te vé keny ség el vég -
zé sé nek mód já ra,

– árok nyi tás so rán fel sza ba du ló hu mu szos ter mõ ré teg
men té sé re tett in téz ke dé se ket, hasz no sí tá si le he tõ sé ge ket.

Mel lék let ként csa tol ni kell:
– a jel lem zõ ta laj szel vé nyek le írá sát,
– ta laj víz kar tog ra mot,
– víz gaz dál ko dá si tu laj don sá gok kar tog ra mot,
– fi zi kai ta laj fé le sé ge ket tar tal ma zó kar tog ra mot,
– a ja va solt be avat ko zá sok hoz a kar tog ra mot,
– szemel osz lá si gör bét.

2.10. Ta laj vé del mi terv eró zió el le ni mû sza ki ta laj vé -
del mi be avat ko zá sok  meg va ló sí tá sá hoz

Az eró zió el le ni mû sza ki vé de lem meg va ló sí tá sá nak
cél ja a lej tõ fel szí nén moz gó víz hely ben tar tá sa vagy kár -
té tel nél kü li el ve ze té se mû sza ki ta laj vé del mi be avat ko zá -
sok, lé te sít mé nyek meg va ló sí tá sá val. A mû sza ki ta laj vé -
del mi lé te sít mé nyek kü lö nö sen a te ra szok, sán cok, öv ár -
kok és víz mo sás kö té sek sû rû sé gét, mé re te zé sét a ta laj vé -
del mi terv alap ján az en ge dé lye zé si terv ben kell meg ha tá -
roz ni.

A ter ve zett mû sza ki meg ol dás függ vé nyé ben az en ge -
dé lye zé si ter vek meg ala po zá sát biz to sí tó ta laj vé del mi terv 
ké szí té se kor e mel lék let nek a „Me zõ gaz da sá gi célú te rep -
ren de zést meg ala po zó ta laj vé del mi terv”-rõl szó ló
2.2. pont já ban, va la mint a „Víz ren de zést meg ala po zó ta -
laj vé del mi terv”-rõl szó ló 2.9. pont já ban fog lalt tar tal mi
kö ve tel mé nye ket kell fi gye lem be ven ni.

2.11. Ta laj vé del mi terv nem me zõ gaz da sá gi ere de tû
nem ve szé lyes hul la dé kok ter mõ föl dön tör té nõ fel hasz ná -
lá sá hoz

A nem me zõ gaz da sá gi ere de tû nem ve szé lyes hul la dé -
kok ter mõ föl dön tör té nõ fel hasz ná lá sa csak ab ban az eset -
ben le het sé ges, ha a ter mõ föld mi nõ sé gé ben ne ga tív vál to -
zás ezek ki jut ta tá sá nak ha tá sá ra nem kö vet ke zik be.

Ter mõ föld re csak olyan nem me zõ gaz da sá gi ere de tû
nem ve szé lyes hul la dék jut tat ha tó ki, mely nek szár ma zá si
he lye, kép zõ dé sé nek mód ja és mennyi sé ge, ter me lõ je il let -
ve bir to ko sa, ke ze lõ je, szál lí tó ja is mert és szak sze rû fel -
hasz ná lá sá val el ke rül he tõ vé vál nak a ta laj ra, a fel szí ni és
fel szín alat ti vi zek re, va la mint az em be rek egész sé gé re, a
nö vé nyek re és az ál la tok ra gya ko rolt ká ros ha tá sok. A ta -
laj vé del mi terv ké szí tõ je a hul la dék ere de té nek, il let ve
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kép zõ dé si mód já nak alap ján mu tat ja be a hul la dék ban fel -
lel he tõ és a kör nye zet re ká ros anya go kat, s ez alap ján tesz
ja vas la tot az el vég zen dõ vizs gá la tok ra és a fel hasz ná lás le -
he tõ sé ge i re.

Fel hasz ná lá si kri té ri u mok:
– a hul la dék nem tar tal maz hat nem bom ló, ta laj ide gen

anya go kat (szem re vé tel alap ján), 
– a ki jut tat ha tó dó zist a leg na gyobb arány ban ta lál ha tó

táp elem tar ta lom fi gye lem be vé te lé vel kell meg ál la pí ta ni,
– a szennye zõ anya gok ki jut tat ha tó mennyi sé gé nek kor -

lá to zá sá nál a kü lön jog sza bály13 sze rin ti ér té ke ket kell fi -
gye lem be ven ni,

– ál la ti ere de tû hul la dék és an nak ke zelt vég ter mé kei
hasz no sí tá sa so rán a kü lön jog sza bály ban14 fog lal ta kat is
fi gye lem be kell ven ni.

Hely szí ni ta laj min ta vé tel sza bá lyai:
A hul la dék jel le gé nek meg fe le lõ en, e mel lék let 2.7.

vagy 2.8. pont ja i ban, il let ve a 3. mel lék let 3.1. pont já ban
meg fo gal ma zott elõ írá sok az irány adók.

La bo ra tó ri u mi vizs gá la tok:
a) ta laj min ták vizs gá la ta:
– a hul la dék jel le gé nek meg fe le lõ en a 2. mel lék let 2.7.

vagy 2.8. pont ja i ban vagy 3. mel lék let 3.1. pont já ban meg -
fo gal ma zott elõ írá sok az irány adók;

b) a ki jut ta tás ra ke rü lõ hul la dék vizs gá la ta:
– a terv el ké szí té sé nél a táp anyag tar ta lom meg ál la pí tá -

sán túl a hul la dék ere de té tõl füg gõ en a vizs gá la tok kö ré -
nek és a mér ge zõ (to xi kus) ele mek és ká ros anya gok
(együt te sen: szennye zõ anya gok) ha tár ér té ke i nek meg ha -
tá ro zá sá nál a kü lön jog sza bá lyok15,16 sze rin ti pa ra mé te rek,
ha tár ér té kek, el já rá sok az irány adók.

Tar tal mi kö ve tel mé nyek:
A terv nek tar tal maz ni kell
– a ki jut ta tan dó anyag fel hasz nál ha tó mennyi sé gét

(t/ha, m3/ha), amit az anyag bel tar tal mi pa ra mé te rei, a ta laj
táp anyag tar tal ma, szük ség ese tén a ta laj víz gaz dál ko dá si
tu laj don sá gai, to váb bá a ter mesz te ni kí vánt vagy ter mesz -
tett nö vény táp anyagigé nye alap ján kell meg ha tá roz ni,

– a ki jut ta tás tech no ló gi á ját,
– kü lön jog sza bály15 sze rin ti te rü le ti ér zé keny ség meg -

je lö lést.

Mel lék let ként csa tol ni kell:
– a fel hasz ná lás le he tõ sé gét be mu ta tó kar tog ra mot,
– a fel hasz ná lás ra ke rü lõ nem me zõ gaz da sá gi ere de tû

nem ve szé lyes hul la dék bel tar tal má ra vo nat ko zó, akk re di -
tált la bo ra tó ri um ál tal ki ál lí tott vizs gá la ti jegy zõ köny vet.

13 50/2001. (IV. 3.) Korm. ren de let,   10/2000. (VI. 2.) KöM–EüM–
FVM–KHVM együt tes ren de let.

14 71/2003. (VI. 27.) FVM ren de let.
15 27/2006. (II. 7.) Korm. ren de let.

3. mel lék let 
a 90/2008. (VII. 18.) FVM ren de let hez

Az 1. § (3) bekez dés sze rin ti te vé keny sé gek
en ge dé lye zé sé hez szük sé ges egy sze rû sí tett

ta laj vé del mi ter vek rész le tes tar tal mi és szak mai
kö ve tel mé nyei tí pu son ként

3.1. A szenny víz iszap kom poszt me zõ gaz da sá gi fel hasz -
ná lá sát meg ala po zó egy sze rû sí tett ta laj vé del mi terv

A szenny víz iszap kom poszt me zõ gaz da sá gi fel hasz ná -
lá sá nak szak mai kö ve tel mé nye it, a fel hasz ná lást ki zá ró
pa ra mé te re ket kü lön jog sza bály16 ha tá roz za meg.

Hely szí ni ta laj min ta vé tel sza bá lyai:
Leg fel jebb 5 ha-ként ki ala kí tott min tat ere ken a 4. mel -

lék let sze rint 20 rész min tá ból kép zett át lag min tát kell ven -
ni a nö vény kul tú rá tól füg gõ mély sé gig.

La bo ra tó ri u mi vizs gá la tok:
A ta laj és a szenny víz iszap kom poszt vizs gá la ti pa ra mé -

te re it a kü lön jog sza bály17 tar tal maz za.

Tar tal mi kö ve tel mé nyek:
Az egy sze rû sí tett ta laj vé del mi terv nek tar tal maz ni kell
– a szenny víz iszap kom poszt fel hasz ná lá sá hoz a ta laj ta -

ni al kal mas ság meg ál la pí tá sát, fel té te lek meg ha tá ro zá sát,
– a szenny víz iszap kom poszt vizs gá la ti pa ra mé te re i nek

elem zé sét,
– a ta laj ter he lés meg ha tá ro zá sát, amely nek so rán fi gye -

lem be kell ven ni a ta laj táp anyag-szol gál ta tá sát és a nö vé -
nyek táp anyag igé nyét,

– kü lön bö zõ nö vény kul tú rák ra ki dol go zott ter hel he tõ -
sé gi táb lá za tot,

– a kü lön jog sza bály17 sze rin ti te rü le ti ér zé keny ség
meg je lö lé sét,

– köz egész ség ügyi és kör nye zet vé del mi vé dõ tá vol sá -
gok meg je le ní té sét,

– a kü lön jog sza bály16 sze rin ti vá ra ko zá si idõ meg ha tá -
ro zá sát,

– ja vas la tot az egyéb be avat ko zá sok ra,
– ja vas la tot az el len õr zés gya ko ri sá gá ra.
Mel lék let ként csa tol ni kell:
– 1:10 000 mé ret ará nyú ta laj tér ké pet,
– Fel hasz ná lás le he tõ sé gét be mu ta tó kar tog ra mot.

3.2. Ta laj vé del mi terv a me zõ gaz da sá gi ere de tû nem ve -
szé lyes hul la dé kok ter mõ föl dön tör té nõ fel hasz ná lá sá hoz

A me zõ gaz da sá gi ere de tû nem ve szé lyes hul la dé kok
ter mõ föl dön tör té nõ fel hasz ná lá sa csak ab ban az eset ben
le het sé ges, ha az adott hul la dék a ta laj szer ves anyagkész -
le tét, ter mõ ké pes sé gét ked ve zõ en be fo lyá sol ja, to váb bá ha 
a ter mõ föld mi nõ sé gé ben ne ga tív vál to zás ezek ki jut ta tá -
sá nak ha tá sá ra nem kö vet ke zik be. Ter mõ föld re te hát csak
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olyan me zõ gaz da sá gi ere de tû nem ve szé lyes hul la dék jut -
tat ha tó ki, mely nek szár ma zá si he lye, kép zõ dé sé nek mód -
ja és mennyi sé ge, ter me lõ je, il let ve bir to ko sa, ke ze lõ je,
szál lí tó ja is mert és szak sze rû fel hasz ná lá sá val el ke rül he -
tõ vé vál nak a ta laj ra, a fel szí ni és fel szín alat ti vi zek re, va -
la mint az em be rek egész sé gé re, a nö vé nyek re és az ál la -
tok ra gya ko rolt ká ros ha tá sok. 

A ta laj vé del mi terv ké szí tõ je a hul la dék ere de té nek, il -
let ve kép zõ dé si mód já nak alap ján mu tat ja be a hul la dék -
ban fel lel he tõ anya go kat és ez alap ján tesz ja vas la tot az el -
vég zen dõ vizs gá la tok ra, va la mint a fel hasz ná lás le he tõ sé -
ge i re.

Fel hasz ná lá si kri té ri u mok:
– nem tar tal maz hat nem bom ló, ta laj ide gen anya go kat

(szem re vé tel alap ján),
– ma xi má lis dó zis a leg na gyobb arány ban ta lál ha tó táp -

elem-tar ta lom fi gye lem bevé te lé vel ke rül jön megállapí -
tásra.

Hely szí ni ta laj min ta vé tel sza bá lyai:
A fel hasz ná lás ra ter ve zett te rü le ten leg fel jebb 5 ha-ként 

ki ala kí tott min tat ere ken a 4. mel lék let sze rint 20 rész min -
tá ból kép zett át lag min tát kell ven ni a nö vény kul tú rá tól
füg gõ mély ség bõl.

La bo ra tó ri u mi vizs gá la tok:
a) ta laj min ták vizs gá la ta
aa) min den eset ben vizs gá lan dó va la mennyi min tá ból:
– bõ ví tett ta laj vizs gá lat: pH, hu musz tar ta lom, KA, víz -

old ha tó összes só, CaCO3 %; NO2+NO3-nit ro gén, P2O5,
K2O, Na+, Mg2+, SO4

2-, Mn, Zn, Cu;

ab) szak ma i lag in do kolt eset ben vizs gá lan dó:
– hid ro li tos aci di tás (y1),
– ta laj víz min ta vé tel és vizs gá lat ír ha tó elõ;
b) a ki jut ta tás ra ke rü lõ hul la dék vizs gá la ta:
ba) a hul la dék táp anyag tar tal má nak meg ha tá ro zá sa,
bb) a hul la dék jel le gé tõl füg gõ en egyéb, a hul la dék ra

jel lem zõ pa ra mé te rek vizs gá la ta, kü lö nö sen: pH(H2O),
szer ves anyag-tar ta lom, só tar ta lom, só össze té tel, ned ves -
ség tar ta lom.

Tar tal mi kö ve tel mé nyek:
A terv nek tar tal maz ni kell 
– a ki jut ta tan dó anyag fel hasz nál ha tó mennyi sé gét

(t/ha), amit az anyag bel tar tal mi pa ra mé te rei, a ta laj táp -
anyag tar tal ma, to váb bá a ter mesz te ni kí vánt vagy ter mesz -
tett nö vény táp anyagigé nye alap ján kell meg ha tá roz ni,

– a ki jut ta tás tech no ló gi á ját,
– a kü lön jog sza bály18 sze rin ti te rü le ti ér zé keny ség

meg je lö lést.
Mel lék let ként csa tol ni kell:
– a fel hasz ná lás le he tõ sé gét be mu ta tó kar tog ra mot,
– a fel hasz ná lás ra ke rü lõ me zõ gaz da sá gi ere de tû nem

ve szé lyes hul la dék bel tar tal má ra vo nat ko zó, akk re di tált
la bo ra tó ri um ál tal ki ál lí tott vizs gá la ti jegy zõ köny vet.

18 27/2006. (II. 7.) Korm. ren de let.
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Füg ge lék a 90/2008. (VII. 18.) FVM ren de let 2. és 3. mel lék le té hez

A 2. § (3) bekez dé sé ben hi vat ko zott szab vá nyok lis tá ja

1. Ta laj vizs gá la tok

MSZ-08-0205:1978 A ta laj fi zi kai és víz gaz dál ko dá si tu laj don sá ga i nak vizs gá la ta.
MSZ-08-0010:1978 A ta laj im mu ni tá sá nak, fi zi o ló gi ai mész tar tal má nak meg ha tá ro zá sa. 
MSZ-08-0206-1:1978 A ta laj egyes ké mi ai tu laj don sá ga i nak vizs gá la ta. Ál ta lá nos elõ írá sok. A ta laj min ta elõ -

ké szí té se.
MSZ-08-0206-2:1978 A ta laj egyes ké mi ai tu laj don sá ga i nak vizs gá la ta. La bo ra tó ri u mi vizs gá la tok (pH-ér ték, 

szó dá ban ki fe je zett fe nolf ta le in lú gos ság, víz ben old ha tó összes só, hid ro li tos /y1-ér ték/ 
és ki cse ré lõ dé si aci di tás /y2-ér ték/).

MSZ-08-0452:1980 A ta laj szer ves szén tar tal má nak meg ha tá ro zá sa.
MSZ-08-0213-1:1978 A ta laj víz ben old ha tó só i nak mi nõ sé gi és mennyi sé gi meg ha tá ro zá sa. Ál ta lá nos elõ írá -

sok. Ki vo na tok ké szí té se.
MSZ-08-0213-2:1978 A ta laj víz ben old ha tó só i nak mi nõ sé gi és mennyi sé gi meg ha tá ro zá sa. La bo ra tó ri u mi

vizs gá la tok.
MSZ-08-0214-1:1978 A ta laj ki cse rél he tõ ka ti on ja i nak mi nõ sé gi és mennyi sé gi meg ha tá ro zá sa. Ál ta lá nos

elõ írá sok. Ki vo nat ké szí tés.
MSZ-08-0214-2:1978 A ta laj ki cse rél he tõ ka ti on ja i nak mi nõ sé gi és mennyi sé gi meg ha tá ro zá sa. La bo ra tó ri u -

mi vizs gá la tok.
MSZ-08-0215:1978 A ta laj ka ti on ad szorp ci ós ka pa ci tá sá nak meg ha tá ro zá sa. Mó do sí tott Meh lich-el já rás.
MSZ-08-0458:1980 A ta laj összes nit ro gén tar tal má nak meg ha tá ro zá sa.
MSZ-08-0452:1980 Nagy tel je sít mé nyû mû szer so rok al kal ma zá sa ta laj vizs gá la tok ban. A ta laj szer ves szén -

tar tal má nak meg ha tá ro zá sa Con tif lo mû szer so ron.
MSZ 21470-2:1981 Kör nye zet vé del mi ta laj vizs gá la tok. Ta laj min ta elõ ké szí té se, ned ves ség tar ta lom, elekt -

ro mos ve ze tés és pH meg ha tá ro zá sa.
MSZ 21470-50:2006 Kör nye zet vé del mi ta laj vizs gá la tok. Az összes és az old ha tó to xi kus elem-, ne héz fém-

és a króm(VI)tar ta lom meg ha tá ro zá sa.
MSZ 21470-52:1983 Kör nye zet vé del mi ta laj vizs gá la tok. Ta la jok szer ves anyag-tar tal má nak meg ha tá ro zá sa.
MSZ 21470-83:1992 Kör nye zet vé del mi ta laj vizs gá la tok. A ci a nid tar ta lom meg ha tá ro zá sa. 
MSZ 20135:1999 A ta laj old ha tó táp elem tar tal má nak meg ha tá ro zá sa.

2. Fel szí ni, fel szín alat ti és ön tö zõ vi zek vizs gá la ta

MSZ 12749 Fel szí ni vi zek mi nõ sé ge, mi nõ sé gi jel lem zõk és mi nõ sí tés
MSZ-1484-3: 2006. 02. Víz vizs gá lat. Az ol dott, a le be gõ anyag hoz kö tött és az összes fém tar ta lom meg ha tá ro -

zá sa AAS- és ICP-OES mód szer rel.
MSZ EN ISO 11885: 2000.12. Víz mi nõ ség. 33 elem meg ha tá ro zá sa in duk tív csa to lá sú plaz ma égõs atom emisszi ós

spekt ro met ri á val (ISO 11885:1996)
MSZ 448-49: 1981. 07. Ivó víz vizs gá lat. Ani o nak tiv de ter gen sek meg ha tá ro zá sa. 
MSZ EN ISO 5667-3: 1998. 11. Víz mi nõ ség. Min ta vé tel. 3. rész: A min ták tar tó sí tá sá nak és ke ze lé sé nek sza bá lyai.
MSZ EN ISO 11732: 1999. 01.  Víz mi nõ ség. Az am mó ni um nit ro gén meg ha tá ro zá sa két fé le áram lá sos ana lí zis sel (CFA 

és FIA) és spekt ro met ri ás de tek tá lás sal 
 MSZ EN ISO 13395: 1999. 02. Víz mi nõ ség. A nit rit-nit ro gén, a nit rát-nit ro gén és össze gük meg ha tá ro zá sa két fé le

áram lá sos elem zés sel (CFA és FIA) és spekt ro met ri ás de tek tá lás sal. 
MSZ EN ISO 5667-3:2004 Víz mi nõ ség. Min ta vé tel. 3. rész:  A min ták tar tó sí tá sá nak és ke ze lé sé nek irány el vei

(ISO 5667-3:2003).
MSZ EN ISO 10304-1:1998 Víz mi nõ ség. Az ol dott flu o rid-, klo rid-, nit rit-, or to fosz fát-, bro mid-, nit rát- és szul fát -

ani o nok meg ha tá ro zá sa ion kro ma to grá fi á val. 1. rész:  Kis szennye zett sé gû víz vizs gá -
la ta (ISO 10304-1:1992).
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3. Szenny vi zek vizs gá la ta

MSZ-260-3:1973 Szenny vi zek vizs gá la ta. Ol dott és le be gõ anyag tar ta lom meg ha tá ro zá sa.

MSZ-260-4:1971 Szenny vi zek vizs gá la ta. Hid ro gén-ion kon cent rá ció (pH-ér ték) meg ha tá ro zá sa. 

MSZ-260-5:1971 Szenny vi zek vizs gá la ta. Lú gos ság-sa vas ság meg ha tá ro zá sa.

MSZ-260-6:1977 Szenny vi zek vizs gá la ta. Klo rid-ion meg ha tá ro zá sa.

MSZ EN ISO 11732:1999 Víz mi nõ ség. Az am mó ni um nit ro gén meg ha tá ro zá sa két fé le áram lá sos ana lí zis sel (CFA
és FIA) és spekt ro met ri ás de tek tá lás sal.

MSZ-260-10:1985 Szenny vi zek vizs gá la ta. Nit rit-ion meg ha tá ro zá sa.

MSZ EN ISO 13395:1999 Víz mi nõ ség. A nit rit-nit ro gén, a nit rát-nit ro gén és össze gük meg ha tá ro zá sa két fé le áram -
lá sos elem zés sel (CFA és FIA) és spekt ro met ri ás de tek tá lás sal.

MSZ-260-30:1992 Szenny vi zek vizs gá la ta. Ci a nid tar ta lom meg ha tá ro zá sa.

MSZ-260-47:1983 Szenny vi zek vizs gá la ta. Ani on ak tív de ter gen sek meg ha tá ro zá sa.

4. Szenny víz iszap vizs gá la ta

MSZ 318-3: 1979. 04. Szenny víz iszap vizs gá la ta. Szá raz anyag-tar ta lom, iz zí tá si ma ra dék, iz zí tá si vesz te ség
meg ha tá ro zá sa.

MSZ 318-4: 1979. 06. Szenny víz iszap vizs gá la ta. pH-meg ha tá ro zá sa.
MSZ 318-6: 1979. 05. Szenny víz iszap vizs gá la ta. Szer ves ol dó szer ext rakt meg ha tá ro zá sa.
MSZ 318-7: 1983. 06. Szenny víz iszap vizs gá la ta. Nik kel tar ta lom meg ha tá ro zá sa.
MSZ 318-8: 1986. 04. Szenny víz iszap vizs gá la ta. Ká li um tar ta lom meg ha tá ro zá sa.
MSZ 318-9: 1983. 05. Szenny víz iszap vizs gá la ta. Nát ri um tar ta lom meg ha tá ro zá sa.
MSZ 318-10: 1985. 11. Szenny víz iszap vizs gá la ta. Ólom tar ta lom meg ha tá ro zá sa.
MSZ 318-11: 1983. 06. Szenny víz iszap vizs gá la ta. Króm tar ta lom meg ha tá ro zá sa.
MSZ 318-12: 1986. 06. Szenny víz iszap vizs gá la ta. Kal ci um tar ta lom meg ha tá ro zá sa.
MSZ 318-13: 1986. 04. Szenny víz iszap vizs gá la ta. Mag né zi um tar ta lom meg ha tá ro zá sa.
MSZ 318-14: 1987. 09. Szenny víz iszap vizs gá la ta. Vas tar ta lom meg ha tá ro zá sa.
MSZ 318-15: 1987. 08. Szenny víz iszap vizs gá la ta. Réz tar ta lom meg ha tá ro zá sa.
MSZ 318-18: 1981. 10. Szenny víz iszap vizs gá la ta. Összes nit ro gén meg ha tá ro zá sa.
MSZ 318-19: 1981. 11. Szenny víz iszap vizs gá la ta. Összes fosz for meg ha tá ro zá sa.
MSZ 318-20: 1983. 04. Szenny víz iszap vizs gá la ta. Cink tar ta lom meg ha tá ro zá sa.
MSZ 318-21: 1983. 04. Szenny víz iszap vizs gá la ta. Kad mi um tar ta lom meg ha tá ro zá sa.
MSZ 318-22: 1984. 04. Szenny víz iszap vizs gá la ta. Man gán meg ha tá ro zá sa.
MSZ 318-23: 1984. 06. Szenny víz iszap vizs gá la ta. Ko balt meg ha tá ro zá sa.
MSZ 318-24: 1984. 10. Szenny víz iszap vizs gá la ta. Hi gany meg ha tá ro zá sa.
MSZ 318-25: 1984. 07. Szenny víz iszap vizs gá la ta. Mo lib dén meg ha tá ro zá sa.
MSZ 318-28: 1992. 04. Szenny víz iszap vizs gá la ta. Az ar zén tar ta lom meg ha tá ro zá sa.
MSZ 21470-50: 1998. 05. Kör nye zet vé del mi ta laj vizs gá la tok. Az összes és az old ha tó to xi kus elem-, ne héz fém- és

a króm(VI)tar ta lom meg ha tá ro zá sa.

5. Híg trá gya vizs gá la tok

MSZ-08-0462:1987.10. Híg trá gya vizs gá la tok. Fi zi kai vizs gá la tok.

MSZ-08-0478-3:1987.10. Híg trá gya vizs gá la tok. Összes nit ro gén tar ta lom meg ha tá ro zá sa.

MSZ-08-0478-4:1987.10. Híg trá gya vizs gá la tok. Am mó ni um-nit ro gén-tar ta lom meg ha tá ro zá sa.

MSZ-08-0478-6:198710. Híg trá gya vizs gá la tok. Összes fosz for tar ta lom meg ha tá ro zá sa.

MSZ-08-0478-7:1987.10. Híg trá gya vizs gá la tok. Összes ká li um tar ta lom meg ha tá ro zá sa.

MSZ-08-0478-8:1987.10. Híg trá gya vizs gá la tok. Összes kal ci um tar ta lom meg ha tá ro zá sa.

MSZ-08-0478-9:1987.10. Híg trá gya vizs gá la tok. Összes mag né zi um tar ta lom meg ha tá ro zá sa.

MSZ-08-0478-10:1987.10. Híg trá gya vizs gá la tok. Összes nát ri um tar ta lom meg ha tá ro zá sa.
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MSZ-08-0478-11:1987.10. Híg trá gya vizs gá la tok. Összes vas tar ta lom meg ha tá ro zá sa.

MSZ-08-0478-12:1987.10. Híg trá gya vizs gá la tok. Összes man gán tar ta lom meg ha tá ro zá sa.

MSZ-08-0478-13:1987.10. Híg trá gya vizs gá la tok. Összes réz tar ta lom meg ha tá ro zá sa.

MSZ-08-0478-14:1987.10. Híg trá gya vizs gá la tok. Összes cink tar ta lom meg ha tá ro zá sa.

MSZ-08-0478-15:1987.10. Híg trá gya vizs gá la tok. Összes mo lib dén tar ta lom meg ha tá ro zá sa.

MSZ-08-0461:1981 Híg trá gyák fi zi kai, ké mi ai vizs gá la ta. Min ta vé tel

6. Szer ves trá gyák vizs gá la ta

MSZ 08-0015-78 Szer ves trá gyák, kom posz tok

MSZ 08-0221-1:1979.03 Szer ves trá gyák. Szer ves trá gyák és nö vé nyi táp anya gok kal ke vert szer ves trá gyák fi zi -
kai, ké mi ai és bi o ló gi ai vizs gá la ta. Ál ta lá nos elõ írá sok. Min ta elõ ké szí té se. Ned ves ség -
tar ta lom meg ha tá ro zá sa. Vizs gá la ti ered mé nyek köz lé si mód ja.

7. Ta laj ja ví tó anya gok vizs gá la ta

MSZ.08-1932/1-84 Ta laj ja ví tás. Bá zi kus ha tá sú ket tõs kom po nen sû (Ca, Mg) ta laj ja ví tó anya gok min ta vé -
te le, mi nõ sí té se

MSZ-08-1932-3:1984.02. Ta laj ja ví tás. Bá zi kus ha tá sú, ket tõs kom po nen sû (Ca, Mg) ta laj ja ví tó anya gok la bo ra tó -
ri u mi vizs gá la ta. 

MSZ 9693-2:1978.04. Ta laj ja ví tó anya gok. Lú gos ha tá sú ta laj ja ví tó anya gok vizs gá la ta.

MSZ 9693-3:1978.03. Ta laj ja ví tó anya gok. Sa vas ha tá sú ta laj ja ví tó anya gok vizs gá la ta.

MSZ 9693-4:1978.03. Ta laj ja ví tó anya gok. Di gó föl dek vizs gá la ta.

MSZ 9693-5:1978.03. Ta laj ja ví tó anya gok. Szer ves anyag tar tal mú ta laj ja ví tó anya gok vizs gá la ta.

MSZ 9693-6:1978 Ta laj ja ví tó anya gok. Min ta vé tel, mi nõ sí tés

8. Min ta vé tel

MSZ ISO 5667-10:1995 Szenny víz iszap vizs gá la ta. Min ta vé tel

MSZ-10-509 Kom mu ná lis szenny víz isza pok ból ké szült kom posz tok min ta vé te le és mi nõ sí té se

MSZ ISO 5667-4:1995.03 Víz mi nõ ség, víz min ta vé tel. Út mu ta tó a ter mé sze tes és mes ter sé ges ta vak ból vég zett
min ta vé te le zés hez

MSZ ISO 5667-6:1995.03 Víz mi nõ ség, víz min ta vé tel. Út mu ta tó a fo lyók ból és a pa ta kok ból vég zett min ta vé te le -
zés hez 

MSZ EN ISO 5667-13:2000.01 Víz mi nõ ség. Min ta vé tel. Szenny víz tisz tí tó és víz ke ze lõ mû vek iszap ja i nak min ta vé te li
irány el vei

MSZ EN ISO 5667-3:1998.11 Víz mi nõ ség. Min ta vé tel. A min ták tar tó sí tá sá nak és ke ze lé sé nek irány el vei

MSZ ISO 5667-1:2003.06 Víz min ta vé tel. Min ta vé te li prog ra mok ter ve zé se víz vizs gá la tok hoz

MSZ ISO 5667-2:2003.06 Víz min ta vé tel. A min ta vé te li tech ni kák elõ írá sai

MSZ 12750/2:1971.12 Fel szí ni vi zek vizs gá la ta. Min ta vé tel és min ta tar tó sí tás.

MSZ 21464:1998.05 Min ta vé tel a fel szín alat ti vi zek bõl

MSZ 12739/2:1978.08 Fel szí ni vi zel üle dé ké nek vizs gá la ta. Min ta vé tel és a min ta elõ ké szí té se

MSZ-08-1745/2-1988.12 Elekt ro ult ra filt rá ci ós ta laj vizs gá la tok. Min ta vé tel, min ta elõ ké szí tés

MSZ-08 0474/1:1981.12 Nagy tel je sít mé nyû mû szer so rok al kal ma zá sa a me zõ gaz da sá gi lag mû ve lés be vont ta la -
jok hasz no sí tá sá val kap cso la tos vi zek ké mi ai vizs gá la ta i ban. Min ta vé tel, min ta elõ ké szí -
tés

MSZ-1398:1998 Ta laj szel vény ki je lö lé se, fel tá rá sa és le írá sa ta laj tér kép ké szí té sé hez
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4. mel lék let 
a 90/2008. (VII. 18.) FVM ren de let hez

A ta laj min ta vé tel kö ve tel mé nyei a ta laj vé del mi
ter ve ket, va la mint a ta la jok táp anyag-el lá tott sá gá nak

meg ál la pí tá sát meg ala po zó ta laj vizs gá la tok hoz 

1. A ta laj vé del mi ter vek ké szí té sé nél a ta laj szel vény
sze rin ti min ta vé telt az MSZ 1398; 1998.03. szab vány ban
le írt vagy az zal egyen ér té kû szak mai kö ve tel mé nyek sze -
rint kell el vé gez ni. A szak mai kö ve tel mé nyek nek a szab -
vány ban elõ ír tak kal való egyen ér té kû sé gét a ha tó ság ké ré -
sé re a ta laj vé del mi terv ké szí tõ jé nek kell iga zol nia.

2. A ta la jok táp anyag-el lá tott sá gá nak meg ál la pí tá sát
meg ala po zó ta laj vizs gá la tok hoz a ta laj min ta vé tel szak mai 
kö ve tel mé nyei a kö vet ke zõk.

A pon tos szak ta nács, terv alap ját ké pe zõ meg bíz ha tó la -
bo ra tó ri u mi ta laj vizs gá la ti ered mé nyek el en ged he tet len
fel té te le a szak sze rû ta laj min ta vé tel. A ta laj táp anyag vizs -
gá la tát – ha jog sza bály vagy egyéb ha tó sá gi ha tá ro zat et tõl 
el té rõ en nem ren del ke zik – leg alább 5 éven te el kell vé -
gez ni, ki vé ve a gyep te rü le te ket, ahol a ta laj vizs gá la tok
ma xi mum 10 éves idõ tar tam ra vo nat ko zó an alkalmazha -
tóak.

A min ta vé tel cél ja az adott te rü let re jel lem zõ át lag min ta 
be gyûj té se, mely a ta laj tu laj don sá gok és a táp anyag tar ta -
lom meg ha tá ro zá sá ra al kal mas. Egy át lag min ta leg fel jebb
5 hek tár nyi te rü le tet jel le mez het. Amennyi ben a táb la te rü -
le te meg ha lad ja az 5 hek tárt, le he tõ leg ho mo gén 5 hek tá -
ros min ta vé te li egy sé gek re kell bon ta ni.

A min ta vé te li te rü le te ket 1:10 000 mé ret ará nyú to po -
grá fi ai tér kép alap ján kell ki je löl ni, en nek hi á nyá ban hasz -
nál ha tók a Me PAR egye di fi zi kai blokk tér ké pe i nek má so -
la tai is. Ezen a tér kép la pon kell rög zí te ni a min ta vé tel
hely szí ne it és a min ták azo no sí tó je lét. A tér kép nek tar tal -
maz nia kell a táb lák ha tá ra it, a táb lák je le it és a táb lák te rü -
le tét is.

Az át lag min tát ta laj ta ni szem pont ból ho mo gén te rü let -
rõl, azo nos ré teg bõl és egy sé ges mód szer rel kell meg ven ni 
az aláb bi ak sze rint:

– szán tó föl di kul tú rák nál a mû velt (0–30 cm-es) ré teg -
bõl,

– rét-le ge lõ kul tú rá nál a 2–20 cm mély ség bõl
(a 0–2 cm-es gyep ré te get el tá vo lít va),

– ál ló kul tú rák nál a rész min tá kat 
= gyü mölcs ül tet vé nyek nél a 0–30, 30–60 cm, 
= bo gyó sok nál 0–20, 20–40 cm, 
= szõ lõ ül tet vé nyek nél 0–30, 30–60 cm 

mély ség bõl kell meg ven ni.
A min tá zan dó te rü let rõl rész min tá kat a min ta vé tel re ki -

je lölt te rü let át ló ja men tén vagy cik cakk vo nal ban aján la -
tos ven ni. Egy min ta vé te li vo nal men tén leg alább 20, vagy 

rét-le ge lõ ese tén 30 pon ton kell azo nos tö me gû ta laj min tát
ven ni. A rész min tá kat ala po san össze kell ke ver ni és eb bõl 
az össze ke vert min tá ból kell kb. 1 kg tö me gû át lag min tát
ké pez ni.

Ti los ta laj min tát ven ni:
– szán tó föl di kul tú ra ese tén a táb la szé lén 20 m-es sáv -

ban,
– a for gók ban,
– szal ma kaz lak he lyén,
– mû trá gya, ta laj ja ví tó anyag, szer ves trá gya de pó ni ák

he lyén, va la mint
– ál la tok de le lõ he lyén.
A min ta vé tel op ti má lis idõ pont ja a ter més be ta ka rí tá sa

után, de még trá gyá zás elõtt van, ha a ta laj mû vel he tõ (nem 
túl ned ves, nem túl szá raz) ál la po tú.

Min ta vé tel re al kal mas idõ pont még:
– az õsszel alap mû trá gyá zott te rü le tek rõl a kö vet ke zõ

év ben, de a trá gyá zás tól szá mí tott leg alább 100 nap el tel te
után,

– a ta vasszal mû trá gyá zott te rü le tek rõl a be ta ka rí tás
után, de leg alább az utol só trá gyá zás után 100 nap pal,

– szer ves trá gyá zást kö ve tõ 6 hó nap el tel té vel.
A ta laj min ta vé tel esz kö zei: min ta vé tel vé gez he tõ kézi

(fú rók, ré teg fú rók) vagy gépi min ta ve võ esz kö zök kel. Az
át lag min tát aján la tos kb. 1 kg ta laj be fo ga dá sá ra al kal mas
víz hat lan ta sak ban gyûj te ni, mely nek mé re te le he tõ vé te -
szi, hogy sa ját anya gá val ke rül jön le zá rás ra. A min tá kat
min ta azo no sí tó jeggyel kell el lát ni, mely tar tal maz za a
gaz dál ko dó ne vét, a vizs gá lat cél ját, a min ta vé tel he lyét, a
táb la je lét, a min ta azo no sí tó je lét és a min ta vé tel mély -
ségét.

5. mel lék let 
a 90/2008. (VII. 18.) FVM ren de let hez

El len õr zõ vizs gá la to kat tar tal ma zó ta laj vé del mi
ter vek rész le tes tar tal mi és szak mai kö ve tel mé nyei
tí pu son ként az 1. § (1) bekez dés g), h), j), va la mint 

az 1. § (3) bekez dés a) és b) pontok ban meg ha tá ro zott
te vé keny sé gek ugyan azon te rü le ten tör té nõ is mé telt

en ge dé lye zé sé hez

El len õr zõ vizs gá lat kü lö nö sen az aláb bi ese tek ben
szük sé ges:

– híg trá gya, szenny víz, szenny víz iszap, va la mint
szenny víz iszap kom poszt, nem me zõ gaz da sá gi ere de tû
nem ve szé lyes hul la dé kok, va la mint me zõ gaz da sá gi ere -
de tû nem ve szé lyes hul la dé kok me zõ gaz da sá gi te rü le ten
tör té nõ fel hasz ná lá sa kor leg alább 5 éven te, ha kü lön jog -
sza bály et tõl el té rõ en nem ren del ke zik,

– tisz ta vi zes ön tö zés so rán leg alább 5 éven te.
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5.1. Az el len õr zõ vizs gá la to kat tar tal ma zó ta laj vé del mi
ter ve ket min den eset ben az aláb bi tar tal mi kö ve tel mé nyek
sze rint kell össze ál lí ta ni:

1. Elõ lap: 
tar tal maz za a ta laj vé del mi terv meg ne ve zé sét, ké szí té -

sé nek dá tu mát, ké szí tõ jé nek ne vét és cí mét, nyil ván tar tá si
szá mát, va la mint a ta laj vé del mi terv szá mát.

2. Elõz mé nyek:
– a terv cél ja, va la mint az el len õr zött te rü le ten vég zett

te vé keny ség rész le tes be mu ta tá sa, 
– rö vid tá jé koz ta tás a ko ráb ban en ge dé lye zett te vé keny -

sé gek alap já ul szol gá ló ta laj ta ni szak anya gok ról (szak vé -
le mé nyek, ter vek).

3. Ál ta lá nos ada tok:
– a 2. vagy 3. mel lék let sze rint ké szí tett ta laj vé del mi ter -

vek ál ta lá nos ada ta i nak meg erõ sí té se, vagy az azok ban be -
kö vet ke zett vál to zá sok be mu ta tá sa.

4. A te rü let föld raj zi, dom bor za ti és ta laj ta ni jellem zése:
– a 2. vagy 3. mel lék let sze rint ké szí tett ta laj vé del mi

terv ben sze rep lõ ta laj ta ni, dom bor za ti, ég haj la ti és víz raj zi 
jel lem zé sek összeg zõ le írá sa,

– a 2. vagy 3. mel lék let sze rint ké szí tett ta laj vé del mi
terv ben sze rep lõ vizs gá lat alá vont te rü let konk rét hely szí -
ni és/vagy la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok ra ala po zott ta laj ta ni
jel lem zé se és az ab ban be kö vet ke zett vál to zá sok.

5. Ja vas la tok és mel lék le tek:
– ja vas lat a ter ve zett te vé keny ség foly tat ha tó sá gá ra, az

al kal maz ha tó mód sze rek re, szük sé ges já ru lé kos be avat ko -
zá sok ra, kü lö nö sen az eró zió el le ni vé de lem re, mély la zí -
tás ra, mély for ga tás ra, víz ren de zés re,

– a ter hel he tõ sé gi szá mí tá sok ered mé nye i nek szö ve ges
ér té ke lé se,

– ja vas lat a kö vet ke zõ el len õr zés ide jé re,
– az el len õr zõ vizs gá la to kat tar tal ma zó ta laj vé del mi ter -

vek tí pu son kén ti kö ve tel mény rend sze ré nél fel tün te tett tér -
ké pi mel lék le te tek 1:10 000 vagy an nál na gyobb mé ret -
arány ban,

– akk re di tált la bo ra tó ri um ál tal ki ál lí tott ta laj vizs gá la ti
jegy zõ könyv,

– a fel hasz ná lás ra ke rü lõ anyag akk re di tált la bo ra tó ri um 
ál tal ki ál lí tott vizs gá la ti jegy zõ köny vét,

– a ké szí tõi jo go sult ság ra vo nat ko zó nyi lat ko zat, amely
tar tal maz za a kü lön jog sza bály19 sze rin ti en ge dély szá mot.

5.2. El len õr zõ ta laj vé del mi ter vek rész le tes tar tal mi és
szak mai kö ve tel mé nyei tí pu son ként

5.2.1. Híg trá gya me zõ gaz da sá gi te rü le ten tör té nõ fel -
hasz ná lá sá nak el len õr zõ vizs gá la ta

Ta laj min ta vé tel mód ja, vizs gá la tok köre:
Táb lán ként, de leg alább 25 ha-ként a mé lyebb tér szí ni fek -

vé sû, le he tõ leg a ve szé lyez te tett folt ban 100 × 100 m-es min -

ta te rü le tet kell ki je löl ni. A ta laj min ták be gyûj té se fúrt min ta -
vé tel lel a 0–30, 30–60, 60–90, 90–120, 120–150 cm mély -
ség bõl szük sé ges.

Ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik, 5 mé te ren be -
lül el ér he tõ ta laj víz szint ese tén ta laj vízmin tát kell ven ni.

Táp anyag vizs gá lat hoz 5 ha-ként át lag min tát kell ven ni
a 0–30 cm-es ta laj ré teg bõl (in jek tá lás ese tén 30–60 cm-bõl 
is), gyü möl csös ben 0–30, 30–60 cm-es, bo gyós gyü möl -
csû ek nél 0–20, 20–40 cm-es ta laj ré te gek bõl.

La bo ra tó ri u mi vizs gá la tok:
a) ta laj min ták vizs gá la ta:
aa) min den eset ben vizs gá lan dó:
– kém ha tás pH(H2O), 
– kö tött sé gi szám (KA),
– hu musz tar ta lom (%),
– NO3+NO2-N,
– összes kar bo nát tar ta lom (CaCO3 %), vagy hid ro li tos

aci di tás (y1),
– víz ben old ha tó összes só tar ta lom%,
– bá zis cse re,
ab) át lag min ták ból vizs gá lan dó
– bõ ví tett ta laj vizs gá lat: pH, hu musztar ta lom, KA, víz -

old ha tó összes só, CaCO3%; NO2+NO3-nit ro gén, P2O5,
K2O, Na, Mg, SO4

2-, Mn, Zn, Cu;
b) híg trá gya vizs gá lat:
– össz nit ro gén,
– nit rát, 
– am mó ni um, 
– K2O, P2O5, 
– só tar ta lom, 
– szá raz anyag-tar ta lom,
– szer ves anyag-tar ta lom.

Tar tal mi kö ve tel mé nyek:
A terv nek tar tal maz ni kell a 2. mel lék let 2.7. pont já ban

meg ha tá ro zott tar tal mi kö ve tel mé nyek össze ha son lí tá sát
az el len õr zés idõ pont já ban fenn ál ló ada tok kal, jel lem zõk -
kel, ki emel ve az eset le ge sen be kö vet ke zett vál to zá so kat,
kü lö nös te kin tet tel a híg trá gyát ki bo csá tó ál lat tar tó te lep re
vo nat ko zó in for má ci ók ra, a kü lön jog sza bály20 sze rin ti te -
rü le ti ér zé keny ség re. 

Az el len õr zõ ta laj vé del mi terv ben is mé tel ten meg kell
ha tá roz ni

– a fel hasz nál ha tó híg trá gya mennyi sé gét a ta laj víz gaz -
dál ko dá si tu laj don sá gai, táp anyag tar tal ma, to váb bá a ter -
mesz te ni kí vánt vagy ter mesz tett nö vény víz- és táp anyag-
(el sõ sor ban nit ro gén) igé nye, va la mint a híg trá gya bel tar -
tal mi tu laj don sá gai alap ján,

– a ki egé szí tõ táp anyag-ki jut ta tást,
– az ál lat tar tó te le pen ke let ke zõ és tá rol ha tó híg trá gya

függ vé nyé ben a ki jut ta tást biz to sí tó szük sé ges te rü let -
igényt,

– az egyéb be avat ko zá so kat (ké mi ai ta laj ja ví tás, mély -
la zí tás stb.),

20 27/2006. (II. 7.) Korm. ren de let.
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– a híg trá gya-ki jut ta tást kor lá to zó, vagy az egyes te rü le -
te ket ki zá ró té nye zõ ket in dok lás sal.

Nit rát ér zé keny te rü le ten a dó zis szá mí tás és a trá gya ki -
jut ta tás ese té ben a kü lön jog sza bály ban21 meg ha tá ro zot ta -
kat kell ér vé nye sí te ni.

Mel lék let ként csa tol ni kell:
– a híg trá gya-fel hasz ná lás le he tõ sé gé re vo nat ko zó kar -

tog ra mot.

5.2.2. Szenny víz, szenny víz iszap me zõ gaz da sá gi te rü -
le ten tör té nõ fel hasz ná lá sá nak el len õr zõ vizs gá la ta

Ta laj min ta vé tel mód ja, vizs gá la tok köre:
Táb lán ként, de leg alább 25 ha-ként a mé lyebb tér szí ni

fek vé sû, le he tõ leg a ve szé lyez te tett folt ban 100×100 m-es
min ta te rü le tet kell ki je löl ni. A ta laj min ták be gyûj té se fúrt
min ta vé tel lel a 0–30, 30–60, 60–90, 90–120, 120–150 cm
mély ség bõl szük sé ges. 5 mé te ren be lül el ér he tõ ta laj víz -
szint ese tén ta laj víz min tát kell ven ni.

Táp anyag vizs gá lat hoz 5 ha-ként át lag min ta vé tel a
0–25 cm-es ta laj ré teg bõl (in jek tá lás ese tén 25–60 cm-bõl
is), gyü möl csös ben 0–25, 25–60 cm-es, bo gyós gyü möl -
csû ek nél 0–25, 25–40 cm-es ta laj ré te gek bõl.

La bo ra tó ri u mi vizs gá la tok:
a)  ta laj min ták vizs gá la ta:
aa) min den fúrt-min tá ból vizs gá lan dó:
– kém ha tás pH(H2O), 
– kö tött sé gi szám (KA),
– hu musz tar ta lom (%),
– NO3+NO2-nit ro gén,
– összes kar bo nát tar ta lom (CaCO3 %), vagy hid ro li tos

aci di tás (y1),
– víz ben old ha tó összes só tar ta lom (%),
– bá zis cse re,
ab) min den át lag min ták ból vizs gá lan dó:
– a kü lön jog sza bály ban22 meg ha tá ro zott to xi kus elem

tar ta lom a 0–25 cm-es ta laj ré teg bõl (in jek tá lá sos tech no ló -
gia al kal ma zá sá nál 0–25, 25–60 cm-es ré teg bõl egy aránt)

– fel ve he tõ táp anyag tar ta lom a 0–25 cm-es ré teg bõl
sze dett ta laj min ták ból, in jek tá lá si tech no ló gia al kal ma zá -
sá nál 0–25; 25–60 cm-es ré teg bõl egy aránt (P2O5, K2O,
Mg, NO3+NO2-nit ro gén),

– a kü lön jog sza bály ban23 meg ha tá ro zott ta laj to xi ci -
tás-vizs gá lat az át lag min ták fel sõ szint jé bõl

ac) szak ma i lag in do kolt eset ben:
– 1 : 5 vi zes ta laj ki vo nat ból a só tar ta lom és só össze té tel;
b) szenny víz, szenny víz iszap, va la mint a ta laj víz vizs -

gá la tát a 2. mel lék let 2.8. pont já ban fog lal tak sze rint kell
el vé gez ni.

21 59/2008. (IV. 29.) FVM ren de let.
22 50/2001. (IV. 3.) Korm. ren de let.
23 50/2001. (IV. 3.) Korm. ren de let.

Tar tal mi kö ve tel mé nyek:
A terv nek tar tal maz ni kell a 2. mel lék let 2.8. pont já ban

meg ha tá ro zott tar tal mi kö ve tel mé nyek össze ha son lí tá sát
az el len õr zés idõ pont já ban fenn ál ló ada tok kal, jel lem zõk -
kel, ki emel ve az eset le ge sen be kö vet ke zett vál to zá so kat. 

Az el len õr zõ ta laj vé del mi terv ben is mé tel ten meg kell
ha tá roz ni

– a ta laj al kal mas sá got a szenny víz, szenny víz iszap to -
váb bi me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sá hoz,

– szenny víz, szenny víz iszap vizs gá la ti pa ra mé te re i nek
elem zé sét,

– ta laj ter he lés meg ha tá ro zá sát (ki jut ta tá si tech no ló gia),
a kü lön jog sza bály24 sze rin ti te rü le ti ér zé keny ség meg je lö -
lé sé vel,

– a te rü le ten eset leg je lent ke zõ ká ros fo lya ma tok meg ál -
la pí tá sát, ja vas la tot a to váb bi ká ros fo lya ma tok ki ala ku lá -
sá nak meg elõ zé sé re,

– ja vas la tot egyéb be avat ko zá sok ra (mély la zí tás, ter -
meszt he tõ nö vé nyek köre stb.),

– ja vas la tot a to váb bi ki jut ta tás kor lá to zá sá ra, vagy
egyes te rü le te ken ki zá rá sá ra, in dok lás sal.

Nit rát ér zé keny te rü le ten a dó zis szá mí tás és a ki jut ta tás
ese té ben a kü lön jog sza bály ban25 meg ha tá ro zot ta kat kell
ér vé nye sí te ni.

Mel lék let ként csa tol ni kell:
a ki in du lá si ta laj vé del mi terv hez ké pest meg újí tott

szenny víz, szenny víz iszap fel hasz ná lá si le he tõ ség re vo -
nat ko zó kar tog ra mot.

5.2.3. Nem me zõ gaz da sá gi ere de tû nem ve szé lyes hul -
la dé kok me zõ gaz da sá gi te rü le ten tör té nõ fel hasz ná lá sá -
nak el len õr zõ vizs gá la ta

Hely szí ni ta laj min ta vé tel sza bá lyai:
A hul la dék jel le gé nek meg fe le lõ en, ezen jog sza bály

2. mel lék let 2.7. vagy 2.8. pont ja i ban, vagy 3. mel lék let
3.1. pont já ban meg fo gal ma zott elõ írá sok az irány adók.

La bo ra tó ri u mi vizs gá la tok:
a) ta laj min ták vizs gá la ta:
a hul la dék jel le gé nek meg fe le lõ en a 2. mel lék let 2.7.

vagy 2.8. pont ja i ban, vagy a 3. mel lék let 3.1. pont já ban
meg fo gal ma zott elõ írá sok az irány adók;

b) a ki jut ta tás ra ke rü lõ hul la dék vizs gá la ta:
a terv el ké szí té sé nél a táp anyag tar ta lom meg ál la pí tá sán

túl a hul la dék ere de té tõl füg gõ en, a vizs gá la tok kö ré nek és 
a mér ge zõ (to xi kus) ele mek és ká ros anya gok (együt te sen:
szennye zõ anya gok) ha tár ér té ke i nek meg ha tá ro zá sá nál a
kü lön jog sza bály ban26 sze rep lõ pa ra mé te rek, ha tár ér té kek, 
el já rá sok az irány adók.

24 27/2006. (II. 7.) Korm. ren de let.
25 59/2008. (IV. 29.) FVM ren de let.
26 50/2001. (IV. 3.) Korm. ren de let, il let ve 10/2000. (VI. 2.)

KöM–EüM–FVM–KHVM együt tes ren de let.
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Tar tal mi kö ve tel mé nyek:
A 2. mel lék let 2.11. pont já ban meg ha tá ro zott tar tal mi

kö ve tel mé nye ket össze kell vet ni az el len õr zés idõ pont já -
ban fenn ál ló ada tok kal, jel lem zõk kel.

A terv nek tar tal maz ni kell: 
– a me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lás hoz a to váb bi ta laj al kal -

mas ság meg ál la pí tá sát, fel té te lek meg ha tá ro zá sát,
– vizs gá la ti pa ra mé te re i nek elem zé sét,
– ta laj ter he lés meg ha tá ro zá sát (ki jut ta tá si tech no ló gia),

a kü lön jog sza bály27 sze rin ti te rü le ti ér zé keny ség meg je lö -
lé sét,

– a te rü le ten eset leg je lent ke zõ ká ros fo lya ma tok jel zé -
sét, ja vas la tot azok meg elõ zé sé re,

– ja vas la tot egyéb be avat ko zá sok ra (mély la zí tás, ter -
meszt he tõ nö vé nyek köre stb.),

– ja vas la tot a to váb bi ki jut ta tás kor lá to zá sá ra, vagy
egyes te rü le te ken ki zá rá sá ra in dok lás sal.

Mel lék let ként csa tol ni kell:
a fel hasz ná lás le he tõ sé gé re vo nat ko zó, a ki in du lá si ta -

laj vé del mi terv hez ké pest meg újí tott kar tog ra mot.

5.2.4. Me zõ gaz da sá gi ere de tû nem ve szé lyes hul la dé -
kok me zõ gaz da sá gi te rü le ten tör té nõ fel hasz ná lá sá nak el -
len õr zõ vizs gá la ta

Hely szí ni ta laj min ta vé tel sza bá lyai:
A fel hasz ná lás ra ter ve zett te rü le ten 5 hek tá ron ként át -

lag min tát kell ven ni 20 rész min tá ból a 0–30 cm-es ta laj ré -
teg bõl.

La bo ra tó ri u mi vizs gá la tok:
a) ta laj min ták vizs gá la ta:
aa) bõ ví tett ta laj vizs gá lat: pH, hu musz tar ta lom, KA,

víz old ha tó összes só, CaCO3 %; NO3+NO2-nit ro gén, P2O5,
K2O, Na+, Mg2+, SO4

2-, Mn, Zn, Cu;
ab) szak ma i lag in do kolt eset ben:
– hid ro li tos aci di tás (y1), va la mint
– ta laj víz min ta vé tel és vizs gá lat ír ha tó elõ;
b) a ki jut ta tás ra ke rü lõ hul la dék vizs gá la ta:
ba) a hul la dék táp anyag tar tal má nak meg ha tá ro zá sa,
bb) a hul la dék jel le gé tõl füg gõ en egyéb, a hul la dék ra

jel lem zõ pa ra mé te rek vizs gá la ta, kü lö nö sen: pH(H2O),
szer ves anyag-tar ta lom, só tar ta lom, só össze té tel, ned ves -
ség tar ta lom. 

Tar tal mi kö ve tel mé nyek:
A 3. mel lék let 3.2. pont já ban meg ha tá ro zott tar tal mi kö -

ve tel mé nye ket össze kell vet ni az el len õr zés idõ pont já ban
fenn ál ló ada tok kal, jel lem zõk kel.

A terv nek tar tal maz ni kell:
– a me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lás hoz a to váb bi ta laj al kal -

mas ság meg ál la pí tá sát, fel té te lek meg ha tá ro zá sát,
– a vizs gá la ti pa ra mé te rek elem zé sét,
– a ta laj ter he lés meg ha tá ro zá sát (ki jut ta tá si tech no ló -

gia), a kü lön jog sza bály28 sze rin ti te rü le ti ér zé keny ség
meg je lö lé sét,

27 27/2006. (II. 7.) Korm. ren de let.
28 27/2006. (II. 7.) Korm. ren de let.

– a te rü le ten eset leg je lent ke zõ ká ros fo lya ma tok jel zé -
sét, ja vas la tot a meg elõ zé sé re,

– ja vas la tot egyéb be avat ko zá sok ra (mély la zí tás, ter -
meszt he tõ nö vé nyek köre stb.),

– ja vas la tot a to váb bi ki jut ta tás kor lá to zá sá ra, vagy
egyes te rü le te ken ki zá rá sá ra, in dok lás sal.

Mel lék let ként csa tol ni kell:
a hul la dék fel hasz ná lá si le he tõ sé gé re vo nat ko zó, a ki in -

du lá si ta laj vé del mi terv hez ké pest meg újí tott kar tog ra mot.

5.2.5. A szenny víz iszap kom poszt me zõ gaz da sá gi te rü -
le ten tör té nõ fel hasz ná lá sá nak el len õr zõ vizs gá la ta

Ta laj min ta vé tel mód ja, vizs gá la tok köre:
Táb lán ként, de leg alább 25 ha-ként, le he tõ leg a ve szé -

lyez te tett mé lyebb tér szí ni fek vé sû folt ban 100 × 100 m-es
min tat eret kell ki je löl ni. Ta laj min tát kell ven ni fú rás ból a
0–25, 25–60, 60–90 cm mély ség bõl.

Leg fel jebb 5 ha-ként ki ala kí tott min tat ere ken 20 rész -
min tá ból a 4. mel lék let sze rint át lag min tát kell ven ni nö -
vény kul tú rá tól füg gõ mély sé gig, me lyek bõl a kü lön jog -
sza bály ban29 meg ha tá ro zott pa ra mé te re ket kell meg vizs -
gál ni.

Ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik, 2 mé te ren be -
lül el ér he tõ ta laj víz szint ese tén ta laj vízmin tát kell ven ni. 

La bo ra tó ri u mi vizs gá la tok:
a) ta laj min ták vizs gá la ta:
aa) fú rás-min ták ból:
– kém ha tás pH (H2O),
– hu musz tar ta lom (%),
– NO3+NO2-N,
– víz ben old ha tó összes só tar ta lom (%),
ab) át lag min ták ból: a ta laj vizs gá la ti pa ra mé te re it a kü -

lön jog sza bály29 tar tal maz za;
b) szenny víz iszap kom poszt vizs gá la ta:
a vizs gá la ti pa ra mé te re ket a kü lön jog sza bály29 tar tal -

maz za.

Tar tal mi kö ve tel mé nyek:
A 3. mel lék let 3.1. pont já ban meg ha tá ro zott tar tal mi kö -

ve tel mé nye ket össze kell vet ni az el len õr zés idõ pont já ban
fenn ál ló ada tok kal, jel lem zõk kel.

Az egy sze rû sí tett ta laj vé del mi terv nek tar tal maz ni kell
a kö vet ke zõ ket:

– me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lás hoz a to váb bi ta laj al kal -
mas ság meg ál la pí tá sát, fel té te lek meg ha tá ro zá sát,

– vizs gá la ti pa ra mé te re i nek elem zé sét,
– ta laj ter he lés meg ha tá ro zá sát (ki jut ta tá si tech no ló gia),

a kü lön jog sza bály30 sze rin ti te rü le ti ér zé keny ség meg je lö -
lé sét,

29 50/2001. (IV. 3.) Korm. ren de let.
30 27/2006. (II. 7.) Korm. ren de let.
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– a te rü le ten eset leg je lent ke zõ ká ros fo lya ma tok jel zé -
sét, ja vas la tot a meg elõ zé sé re,

– ja vas la tot egyéb be avat ko zá sok ra (mély la zí tás, ter -
meszt he tõ nö vé nyek köre stb.),

– ja vas la tot a to váb bi ki jut ta tás kor lá to zá sá ra, vagy
egyes te rü le te ken ki zá rá sá ra, in dok lás sal.

Mel lék let ként csa tol ni kell:
a szenny víz iszap kom poszt fel hasz ná lá si le he tõ sé gé re

vo nat ko zó, a ki in du lá si ta laj vé del mi terv hez ké pest meg -
újí tott kar tog ra mot.

5.2.6. Ön tö zött te rü le tek el len õr zõ vizs gá la ta 

Hely szí ni min ta vé tel sza bá lyai:
Táb lán ként, de leg alább 25 ha-ként a mé lyebb tér szí ni

fek vé sû folt ban fúrt ta laj min tát kell ven ni a 0–30, 30–60,
60–90, 90–120, 120–150 cm mély ség bõl. 2 mé te ren be lül
el ér he tõ ta laj víz szint ese tén ta laj vízmin tát kell ven ni.

La bo ra tó ri u mi vizs gá la tok: 
a) a fú rás so rán be gyûj tött ta laj min ták vizs gá la ta:
aa) min den eset ben vizs gá lan dó:
– kém ha tás pH(H2O), 
– kö tött sé gi szám (KA),
– hu musz tar ta lom (%),
– NO3+NO2-nit ro gén,
– összes kar bo nát tar ta lom (CaCO3 %), vagy hid ro li tos

aci di tás (y1),
– víz ben old ha tó összes só tar ta lom %,
ab) szak ma i lag in do kolt eset ben:
– vi zes ki vo nat, 
– bá zis cse re
– mor zsa-víz ál lé kony ság
– pF sor;
b) ön tö zõ víz, va la mint ta laj víz vizs gá la ta:
az ön tö zõ víz, va la mint ta laj víz vizs gá la tát a 2. mel lék let 

2.6. pont já ban fog lal tak sze rint kell el vé gez ni.

Tar tal mi kö ve tel mé nyek:
A 2. mel lék let 2.6. pont já ban meg ha tá ro zott tar tal mi kö -

ve tel mé nye ket össze kell vet ni az el len õr zés idõ pont já ban
fenn ál ló ada tok kal, jel lem zõk kel.

A terv nek tar tal maz ni kell:
– az ön tö zés to váb bi ta lajal kal mas sá gá nak meg ál la pí tá -

sát, fel té te lek meg ha tá ro zá sát,
– az ön tö zõ víz, ta laj, ta laj víz vizs gá la ti pa ra mé te re i nek

elem zé sét,
– az ön tö zé si nor ma meg ha tá ro zá sát,
– a te rü le ten eset leg je lent ke zõ ká ros fo lya ma tok jel zé -

sét, to váb bi ká ros fo lya ma tok ki ala ku lá sá nak meg elõ zé sé -
re tett ja vas la tot,

– ja vas la tot egyéb be avat ko zá sok ra (mély la zí tás stb.),
– ja vas la tot a to váb bi ön tö zé si mód vál toz ta tá sá ra, vagy

egyes te rü le te ken ki zá rá sá ra an nak in dok lá sá val.
Mel lék let ként csa tol ni kell:
az ön tö zés le he tõ sé gé re vo nat ko zó, a ki in du lá si ta laj vé -

del mi terv hez ké pest meg újí tott kar tog ra mot. 

A hon vé del mi mi nisz ter
17/2008. (VII. 18.) HM 

ren de le te

a hon vé del mi mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó
szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i nek

ki adá sá ról

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 5. §
(1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló 
2004. évi CV. tör vény 97. § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban
fog lalt fel adat kö röm ben – a szo ci á lis és mun ka ügyi mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 170/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1. § g) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -
kör ében el já ró szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter rel egyet -
ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz té -
ri um ra, a mi nisz ter alá ren delt sé gé be, köz vet len és fenn tar -
tói irá nyí tá sa, va la mint köz vet len fel ügye le te alá tar to zó
szer ve ze tek re, to váb bá a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer -
ve ze te i nek összes sé gé re.

(2) E ren de let 1. szá mú mel lék le te tar tal maz za a hon vé -
del mi mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek fel -
so ro lá sát.

(3) E ren de let 2–4. szá mú mel lék le te ha tá roz za meg
a – ki zá ró lag ka to nai ok ta tá si in téz mé nyek ben ok tat ha tó –
ka to nai szak ké pe sí té sek szak mai és vizsgakövetelmé -
nyeit.

(4) E ren de let 5. szá mú mel lék le te tar tal maz za a kü lön
jog sza bá lyok ban fog lalt jo go sult sá gok meg fe lel te té sét az
Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl szó ló 37/2003. (XII. 27.)
OM ren de let tel és az Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl és az
Or szá gos Kép zé si Jegy zék be tör té nõ fel vé tel és tör lés el já -
rá si rend jé rõl szó ló 1/2006. (II. 17.) OM ren de let tel ki adott 
Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ szak ké pe sí té sek
kö zött.

(5) E ren de let 6. szá mú mel lék le te tar tal maz za a szak mai 
is me re tek tí pu sa i hoz és szak mai kész sé gek szint je i hez tar -
to zó meg ha tá ro zá so kat.

2. §

(1) A ren de let mel lék le te i ben fel so rolt szak ké pe sí té sek
meg szer zé se cél já ból szak mai vizs ga szer ve zé sé re a ka to -
nai szak kép zõ is ko la jo go sult.

(2) A ka to nai szak ké pe sí té sek te kin te té ben a ka ma rák
jog kö rét a szak mai kö ve tel mé nyek ben meg ha tá ro zott ka -
to nai szer ve ze tek gya ko rol ják.
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3. §

(1) Ez a ren de let 2008. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban lévõ
 képzéseket a meg kez dé sük kor ha tá lyos jog sza bá lyok ban
fog lalt szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek alap ján kell be fe -
jez ni. Ja ví tó-, pót ló vizs gák le té te lé re a kép zés kor ha tá lyos
jog sza bá lyi kö ve tel mé nyek sze rint a kép zés be fe je zé sét
kö ve tõ 1 évig, de leg ké sõbb 2010. már ci us 1-ig van le he tõ -
ség.

(3) A ha tá lyon kí vül he lye zett szak mai és vizs ga kö ve -
tel mé nyek hez tar to zó szak ké pe sí té sek te kin te té ben a szak -
mai vizs ga meg szer ve zé sé re el nyert jo go sult ság, a fel nõtt -
kép zést foly ta tó in téz mény nyil ván tar tás ba vé te le, to váb bá 
az Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék ben, va la -
mint az Or szá gos szak mai szak ér tõi név jegy zék ben sze -
rep lés az Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl és az Or szá gos
Kép zé si Jegy zék be tör té nõ fel vé tel és tör lés el já rá si rend -
jé rõl szó ló 1/2006. (II. 17.) OM ren de let 1. szá mú mel lék -
le te ként ki adott Or szá gos Kép zé si Jegy zék szak ké pe sí té -
sei ese té ben az e ren de let 5. szá mú mel lék le té ben meg je -

löl tek nek meg fe le lõ en, a kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá -
ro zott ha tár idõ ig ér vé nyes.

4. §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti:

a) a ka to nai szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel -
mé nye i nek ki adá sá ról szó ló 15/2004. (VI. 18.) HM ren -
delet,

b) a ka to nai szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel -
mé nye i nek ki adá sá ról szó ló 15/2004. (VI. 18.) HM ren de -
let mó do sí tá sá ról szó ló 34/2005. (VIII. 24.) HM ren de let.

(2) Az (1) be kez dés 2008. au gusz tus 2-án ha tá lyát
 veszti. A 4. § 2008. au gusz tus 3-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter



1. számú melléklet a 17/2008. (VII. 18.) HM rendelethez

A honvédelmi miniszter hatáskörébe utalt azon szakképesítések felsorolása (ágazatonként),
amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel kerülnek kiadásra

Sor -
szám

Szak ké pe sí tés OKJ-ben sze rep lõ ada tai Szak ma cso port
meg ne ve zé sesor száma azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

1. 355. 31 863 02 0000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes II.
(kis al egy ség pa rancs nok ága zat)

Egyéb szol gál ta tá sok szak -
ma cso port

31 863 02 0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés:
Alap fo kú ka to nai ve ze tõ he lyet tes II.

2. 354. 52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(hír adó ága zat, rá dió ál lo más-üze mel te tõ)

Egyéb szol gál ta tá sok szak -
ma cso port

52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(hír adó ága zat, át vi tel- és kap cso lás tech -
ni kai esz köz üze mel te tõ)

52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(hír adó ága zat, elekt ro ni kai mû sze rész)

52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(ka to nai in for ma ti kai-rend szer üze mel te -
tõ ága zat, ka to nai in for ma ti kai-rend szer
üze mel te tõ)

52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(mû sze rész ága zat, lo ká tor mû sze rész)

52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(mû sze rész ága zat, ra ké ta mû sze rész)

52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(re pü lés biz to sí tó ága zat, rá dió rend szer
üze mel te tõ)

52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(re pü lés biz to sí tó ága zat, na vi gá ci ós
rend szer üze mel te tõ)

52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(re pü lés biz to sí tó ága zat, fény tech ni kai
rend szer üze mel te tõ)

52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(avi o ni ka ága zat, fe dél ze ti fegy ver tech ni -
ka sze re lõ)

52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(avi o ni ka ága zat, fe dél ze ti mû szer tech ni -
ka sze re lõ)

52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(avi o ni ka ága zat, fe dél ze ti rá dió tech ni ka
sze re lõ)

52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(sár kány-haj tó mû ága zat, re pü lõ gép sár -
kány-haj tó mû sze re lõ)

52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(sár kány-haj tó mû ága zat, he li kop ter sár -
kány-haj tó mû sze re lõ)

52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(had táp ága zat, ru há za ti el lá tó)

52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(had táp ága zat, élel me zé si el lá tó)

52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(had táp ága zat, üzem anyag el lá tó)

52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ ága zat, rá -
dió elekt ro ni kai fel de rí tõ)
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Sor -
szám

Szak ké pe sí tés OKJ-ben sze rep lõ ada tai Szak ma cso port
meg ne ve zé sesor száma azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(ve gyi vé del mi tech ni kai üze mel te tõ ága -
zat, ve gyi vé del mi tech ni kai üze mel te tõ)

52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(sze re lõ ága zat, gép jár mû sze re lõ)

52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(sze re lõ ága zat, harc jár mû sze re lõ)

52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(sze re lõ ága zat, mû sza ki gép-sze re lõ)

52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(sze re lõ ága zat, fegy ver mû sze rész)

52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(pa rancs no ki ága zat, ABV-vé del mi)

52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(pa rancs no ki ága zat, elekt ro ni kai had vi -
se lés)

52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(pa rancs no ki ága zat, harc ko csi zó)

52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(pa rancs no ki ága zat, könnyû lö vész)

52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(pa rancs no ki ága zat, lég vé del mi ra ké ta
és tü zér)

52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(pa rancs no ki ága zat, mû sza ki)

52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(pa rancs no ki ága zat, tü zér)

52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(pa rancs no ki ága zat, fel de rí tõ)

52 863 01 0100 33 01 Rész szak ké pe sí tés:
Alap fo kú ka to nai ve ze tõ he lyet tes I.

3. 356. 54 863 01 0000 00 00 Hon véd zász lós
(pa rancs no ki ága zat, had mû ve le ti és ki -
kép zé si be osz tott)

Egyéb szol gál ta tá sok szak -
ma cso port

54 863 01 0000 00 00 Hon véd zász lós
(pa rancs no ki ága zat, ve zény lõ zász lós)

54 863 01 0000 00 00 Hon véd zász lós
(ügy vi te li ága zat, ügy vi te li szak em ber)

54 863 01 0000 00 00 Hon véd zász lós
(ha di tech ni kai ága zat, pán cé los gép jár -
mû tech ni kus)

54 863 01 0000 00 00 Hon véd zász lós
(ha di tech ni kai ága zat, mû sza ki gép tech -
ni kus)

54 863 01 0000 00 00 Hon véd zász lós
(ha di tech ni kai ága zat, fegy ver zet tech ni -
kai tech ni kus)

54 863 01 0000 00 00 Hon véd zász lós
(biz ton sá gi ága zat, rá dió elekt ro ni kai fel -
de rí tõ)

54 863 01 0000 00 00 Hon véd zász lós
(biz ton sá gi ága zat, ka to nai fel de rí tõ)

54 863 01 0000 00 00 Hon véd zász lós
(biz ton sá gi ága zat, nem zet biz ton sá gi)
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2. számú melléklet
a 17/2008. (VII. 18.) HM rendelethez

HONVÉD TISZTHELYETTES II.
(AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL)

SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI
ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 31 863 02 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Hon véd tiszt he lyet -
tes II. (az ága zat meg je lö lé sé vel)

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész szak ké pe sí tés
Azo no sí tó szám: 31 863 02 0100 31 01
Meg ne ve zés: Alap fo kú ka to nai ve ze tõ he lyet tes II.

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3.  Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 0310

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Hon véd tiszt he lyet tes II.
(az ága zat meg je lö lé sé vel)

1 1120

II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Hon véd tiszt he lyet tes II.
(az ága zat meg je lö lé sé vel)

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel 

ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség
Szak mai elõ kép zett ség: ál lam ál tal el is mert bár mely

szak ké pe sí tés
Elõ írt gya kor lat: 2 év szer zõ dé ses ka to nai szol gá lat
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 40%
3. Gya kor lat ará nya: 60%

4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van

Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 0,5 év

5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): szer vez he tõ

Ha szer vez he tõ, mi kor: az alap ki kép zés vé gén

6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Alap fo kú ka to nai ve ze -
tõ he lyet tes II.

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:

Be me ne ti kom pe ten ci ák: –

Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel 
ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség

Szak mai elõ kép zett ség: ál lam ál tal el is mert bár mely
szak ké pe sí tés

Elõ írt gya kor lat: 2 év szer zõ dé ses ka to nai szol gá lat

El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –

Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek

Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek

2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –

Óra szám: 630

3. El mé let ará nya: 40%

4. Gya kor lat ará nya: 60%

5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk
ese té ben, is ko lai rend szer ben): –

6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

0310 Fegy ve res szer vek kö zép fo kú ké pe sí tést nem
igény lõ fog lal ko zá sai

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Ka to nai alap te vé keny sé get vé gez

Ka to nai szak fel ada to kat hajt vég re

Ága za ti szak te vé keny sé get vé gez

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

52 863 01 1000 0000 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(az ága zat meg je lö lé sé vel)
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IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0789–06 Ka to nai alap fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Al kal maz za a szol gá la ti sza bály zat ban meg ha tá ro zot ta kat
Al kal maz za az ala ki sza bály zat vo nat ko zó elõ írásait
Ke ze li és kar ban tart ja az egyé ni lõ fegy ve rét
Ke ze li és kar ban tart ja az egyé ni fel sze re lé sét
24 órás szol gá la ti fel ada to kat lát el
Al kal maz za a je len té sek rend sze rét
Lõ gya kor la to kat hajt vég re
Moz gá so kat hajt vég re te re pen egyé ni leg és kö te lék ben
Mû sza ki fel ada to kat vé gez
Lo gisz ti kai fel ada to kat vé gez
Har cá sza ti fel ada to kat lát el
Bé ke fenn tar tó fel ada to kat lát el
Egész ség ügyi és ka taszt ró fa vé del mi fel ada to kat lát el
Részt vesz a ki kép zés ben
Ön kép zés sel bõ ví ti és el mé lyí ti is me re te it
Edzi tes tét
Ki kép zi a be osz tott ál lo má nyát
Vég re hajt ja a na pi rend fel ada ta it és te vé keny sé ge it
Mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi te vé keny sé get vé gez
Be tart ja a ka to nai jog és eti ka sza bá lya it

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Tár sa da lom tu do má nyok
C Hon vé de lem
B Kom mu ni ká ció-alap is me re tek
B Ve ze té si alap is me re tek
A Ál ta lá nos test ne ve lé si moz gás is me ret
A Spe ci á lis ka to nai moz gás is me ret
B Szol gá la ti sza bály zat
B Ala ki moz gá sok
B Ál ta lá nos har cá szat
A Ál ta lá nos lõ el mé let és gya kor lat
B Ki kép zés mód szer ta na
C Mû sza ki ki kép zé si alap is me re tek
C Ve gyi vé del mi ki kép zé si alap is me re tek
B Tér ké pé sze ti és te rep ta ni alap is me re tek
C Egész ség ügyi alap is me re tek
C Lo gisz ti kai alap is me re tek
B Hír adó alap is me re tek
C Gép jár mû pa rancs no ki és -igény be vé te li is me re tek
C Bé ke tá mo ga tói alap is me re tek
C Ter ror el le ni harc

C Pol gá ri ka to nai együtt mû kö dés
C Ka to nai el he lye zé si alap is me re tek
C Ka to nai eti kai és vi sel ke dés is me re tek
C Jogi is me re tek
C In for má ció vé del mi alap is me re tek
B Mun ka-, tûz- és kör nye zet vé de lem
C Ka taszt ró fa el há rí tás

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
3 Kéz írás
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
3 Köz nyel vi be széd kész ség
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Mennyi ség ér zék
4 Tá jé ko zó dás
4 Tér ér zé ke lés
5 Egyé ni lõ fegy ve rek hasz ná la ta
4 Tá jé ko zó dás esz kö ze i nek hasz ná la ta
4 Rend sze re sí tett hír adó esz kö zök hasz ná la ta
5 Egyé ni fel sze re lés hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Ál ló ké pes ség
Pon tos ság
Erõs fi zi kum
Tû rõ ké pes ség
Ki tar tás
Kéz ügyes ség
Tes ti erõ

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Kap cso lat te rem tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Fi gye lem-össz pon to sí tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0790–06 Szak tiszt he lyet te si alap fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Szá mí tó gé pes nyil ván tar tá so kat ve zet
Elekt ro ni kus for má tu mú do ku men tu mo kat ké szít
Ke ze li, kar ban tart ja a szak be osz tá sá hoz rend sze re sí tett

tech ni kai esz kö zö ket
Az írás be li és szó be li kom mu ni ká ci ó ban hasz nál ja a

NA TO-egyez mé nyes je lö lé se ket és ter mi no ló gi át
Fel ké szí ti a be osz tot ta it a NA TO-egyez mé nyes je lö lé -

sek és ter mi no ló gia hasz ná la tá ra
Be tart ja és be tar tat ja a tiszt he lyet tes gya kor la ti fel ada -

tok vég re haj tá sa so rán elõ írt biz ton sá gi rend sza bá lyo kat
Fel ké szül a szö vet sé gi sze rep vál la lás ból fa ka dó fel ada -

tok és vi sel ke dé si nor mák el sa já tí tá sá ra
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Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Szá mí tás tech ni ka
C Tech ni kai is me re tek
C NATO is me re tek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: –

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák: –

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0724–06 Kis al egy ség pa rancs nok fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ke ze li a rend sze re sí tett hír adás tech ni kai esz kö zö ket
Be osz tot ta it fel ké szí ti a rend sze re sí tett hír adás tech ni kai 

esz kö zök ke ze lé sé re
Részt vesz a raj ál lo má nyá nak ki kép zé sé ben
Ki kép zé sen rész fog lal ko zá so kat ve zet
A fog lal ko zá sok ve ze té sé hez szük sé ges dokumentu -

mokat ké szít
Al kal maz za a ka to nai éle tet sza bály zó tör vényeket, ren -

de le te ket és in téz ke dé se ket
Al kal maz za a rend sze re sí tett fegy ve re ket és irány zé ko kat
Al kal maz za a rend sze re sí tett éj jel lá tó ké szü lé ke ket
Kar ban tart ja a rend sze re sí tett fegy ve re ket és irány zé ko kat
Kar ban tart ja a rend sze re sí tett éj jel lá tó ké szü lé ke ket
Be sza bá lyoz za a rend sze re sí tett fegy ve re ket és irány -

zékokat
Be lö vi a rend sze re sí tett fegy ve re ket
Fel is me ri a rend sze re sí tett fegy ve rek al kal ma zá sa köz -

be ni aka dá lyo kat
El há rít ja a rend sze re sí tett fegy ve rek al kal ma zá sa köz -

be ni aka dá lyo kat
Ka to nai kis kö zös sé get hoz lét re
Ka to nai kis kö zös sé get for mál és erõ sít
Fel tár ja és mû köd te ti a kis al egy ség kom mu ni ká ci ós

csa tor ná it
Kom mu ni ká ci ós za va ro kat szün tet meg
Meg elõ zi az em ber i konf lik tu so kat
Ke ze li az em ber i konf lik tu so kat
Szer ve zi a kis al egy ség harc te vé keny sé gét
Szer ve zi a kis al egy ség har ci tá mo ga tá si és biz to sí tá si

 tevékenységét
Ve ze ti a kis al egy ség har cát és tü zét
Ve ze ti a kis al egy ség har ci tá mo ga tá si és biz to sí tá si

 tevékenységét
Al kal maz za a ren del ke zés re álló ha di tech ni kai esz kö zö -

ket (a le he tõ sé gek op ti má lis ki hasz ná lá sá val)
Rend kí vü li eset ben, vagy meg bí zás ese tén he lyet te sí ti

a raj pa rancs no kot
Kar ban tart ja a ren del ke zés re álló ha di tech ni kai esz kö -

zö ket (a le he tõ sé gek op ti má lis ki hasz ná lá sá val)

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Do ku men tá ció
B Ka to nai kom mu ni ká ció
C Ha di tech ni kai esz kö zök
C Tech ni kai igény be vé tel
B Ka to na pszi cho ló gia
B Ve ze tés el mé let
A Szak har cá szat
A Szak lõ ki kép zés
B Csa pat ki kép zés
C Fegy ver zet tech ni kai esz kö zök

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Ka to nai egyez mé nyes je lek, jel zé sek ér tel me zé se
3 Kom plex jel zés rend sze rek

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Ön ál ló ság
Dön tés ké pes ség
Szer ve zõ kész ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Konf lik tus meg ol dó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés

A 31 863 02 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd tiszt he lyet tes II.
(kis al egy ség pa rancs nok ága zat) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0789–06 Ka to nai alap fel ada tok

0790–06 Szak tiszt he lyet te si alap fel ada tok

0724–06 Kis al egy ség pa rancs nok fel ada tok

A 31 863 02 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Alap fo kú ka to nai
ve ze tõ he lyet tes II. meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0789–06 Ka to nai alap fel ada tok

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén:
Az utol só szak kép zõ év fo lyam ered mé nyes el vég zé sét

ta nú sí tó bi zo nyít vány
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Szint vizs ga szer ve zé se ese tén a szint vizs ga ered mé nyes 
tel je sí té se

„B” ka te gó ri ás jo go sít vány meg lé te
Is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés ese tén:
A mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le
A kép zé si prog ram ban elõ írt gya kor lat tel je sí té sé rõl

 szóló iga zo lás
„B” ka te gó ri ás jo go sít vány meg lé te

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0789–06 Ka to nai alap fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kom plex ka to nai fel ada tok (ala ki, ál ta lá nos har cá sza ti,

lõ gya kor la ti, te rep ta ni, mû sza ki, hír adá si, ve gyi vé del mi,
egész ség ügyi, bé ke fenn tar tá si, ki kép zés mód szer ta ni,
 katonai al egy ség ve ze té sé vel kap cso la tos fel ada tok) vég -
re haj tá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 300 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Sza bály za ti elõ írások (szol gá la ti, gép jár mû parancs noki 

és igény be vé te li, lõ el mé le ti, te rep ta ni, lo gisz ti kai is me re -
tek) al kal ma zá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 45 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 80%
2. fel adat: 20%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0790–06 Szak tiszt he lyet te si alap fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Sze mé lyi szá mí tó gép ke ze lés sel kap cso la tos fel adat

 elvégzése
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
NA TO-is me re tek al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Tech ni kai is me re tek al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 30%
3. fel adat: 30%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0724–06 Kis al egy ség pa rancs nok fel ada tok

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Kom plex ka to nai szak fel ada tok (szak har cá sza ti, szak -
lõ gya kor la ti, ki kép zé si te vé keny ség) vég re haj tá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 360 perc

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

Kis kö zös sé gek, kis al egy sé gek ve ze té se (szak har cá sza -
ti, ki kép zés mód szer ta ni, ve ze tés el mé le ti is me re tek al kal -
ma zá sa)

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li

Idõ tar ta ma: 45 perc

A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:

Har cá sza ti, fegy ver zet tech ni kai és harc jár mû tí pus- és
üze mel te té si is me re tek

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li

Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -
adá si idõ 15 perc)

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 50%

2. fel adat: 25%

3. fel adat: 25%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

A 31 863 02 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd tiszt -
he lyet tes II. (kis al egy ség pa rancs nok ága zat) megneve -
zésû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya
a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 60%

2. vizs ga rész: 10%

3. vizs ga rész: 30%

A 31 863 02 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Alap fo kú
 katonai ve ze tõ he lyet tes II. meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí -
tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé -
szében

1. vizs ga rész: 100%

A 31 863 02 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd tiszt -
he lyet tes II. (kis al egy ség pa rancs nok ága zat) meg ne ve zé -
sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya
a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a 31 863 02
0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Alap fo kú ka to nai ve ze tõ he -
lyet tes II. meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

2. vizs ga rész: 25%

3. vizs ga rész: 75%

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek valamelyi -
kének ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –
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VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges esz kö zök
és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Hon véd tiszt he lyet tes II.
(az ága zat meg je lö lé sé vel)

Alap fo kú ka to nai
ve ze tõ he lyet tes II.

Egyé ni fel sze re lés és vé dõ esz kö zök X X

Egyé ni fegy ver zet X X

Tér ké pé sze ti szak anya gok X X

Szá mí tó gép kon fi gu rá ci ók X

Szoft ve rek (Win dows, Of fi ce) X

Mág nes le me zek, CD-k, adat hor do zók X

Nyom ta tók X

Bel sõ égé sû mo to rok tí pus, mû kö dés és ki szol gá ló rend sze rei ok ta tó 
tab ló sor

X

Mo to rok és mû köd te tõ rend sze rek met sze tei X

Lõ sze rek ok ta tó tab ló sor X

Tü zér sé gi fegy ver tí pu son kén ti ok ta tó tab lók X

Ál ta lá nos és szak har cá sza ti  oktató fali tab ló so ro za tok X X

Gya kor ló fegy ve rek, ak nák X X

Met szett fegy ve rek, ak nák X X

Gya kor ló rob ba nó töl te tek X X

Gya kor ló lõ sze rek és met sze tek X X

Ok ta tó fali tab ló so ro za tok X X

Mû kö dést szem lél te tõ fali  tablók X X

Lõ el mé le tet és tü ze lé si sza bá lyo kat ok ta tó fali tab ló soro zatok X X

Cél zást gya kor ló és el len õr zõ ké szü lé kek X X

Ok ta tó ma ket tek X X

Ha di tech ni kai esz kö zök X X

Harc jár mû tech ni kai esz kö zök X X

Fegy ver zet tech ni kai esz kö zök X X

Hír adó esz kö zök X X

Harc anya gok X X

Ok ta tás tech ni kai segédesz közök X X

In for má ció hor do zók X X

Ok ta tó fil mek, pre zen tá ci ók X X

Ága za ti kép zés szak anya gai X

VII.

Egyebek

A Szak mai és Vizs ga kö ve tel mény ben sze rep lõ kép zé sek Ka ma rai Jog kört Gya kor lói:

Ssz. Azo no sí tó szám A szak ké pe sí tés / rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se Ka ma rai Jog kört Gya kor ló

1.  31 863 02 0000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes II.
(kis al egy ség pa rancs nok ága zat)

a Hon vé del mi Mi nisz té ri um mi nisz ter ál tal
 kijelölt szer ve

2.  31 863 02 0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés:
Alap fo kú ka to nai ve ze tõ he lyet tes II.

a Hon vé del mi Mi nisz té ri um mi nisz ter ál tal
 kijelölt szer ve
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3. számú melléklet
a 17/2008. (VII. 18.) HM rendelethez

HONVÉD TISZTHELYETTES I.
(AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL)

SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI
ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos képzési jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 52 863 01 1000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Hon véd tiszt he lyet -
tes I. (az ága zat meg je lö lé sé vel)

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész szak ké pe sí tés

Azo no sí tó szám: 52 863 01 0100 33 01
Meg ne ve zés: Alap fo kú ka to nai ve ze tõ he lyet tes I.

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 0210

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Hon véd tiszt he lyet tes I.
(az ága zat meg je lö lé sé vel)

1 1320

II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Hon véd tiszt he lyet tes I.
(az ága zat meg je lö lé sé vel)

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:

Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 40%
3. Gya kor lat ará nya: 60%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 0,5 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: az alap ki kép zés vé gén
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Alap fo kú ka to nai ve ze -
tõ he lyet tes I.

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: ti ze dik év fo lyam el vég zé sé vel ta -

nú sí tott is ko lai vég zett ség
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 630
3. El mé let ará nya: 40%
4. Gya kor lat ará nya: 60%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya ték kal élõk

ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

0210 Fegy ve res szer vek kö zép fo kú ké pe sí tést igény -
lõ fog lal ko zá sai

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Ka to nai alap te vé keny sé get vé gez
Ka to nai szak fel ada to kat hajt vég re
Szak irá nyú alap te vé keny sé get vé gez
Ága za ti alap te vé keny sé get vé gez
Ága za ti szak te vé keny sé get vé gez

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

31 863 02 0000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes II.
(az ága zat meg je lö lé sé vel)

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0789–06 Ka to nai alap fel ada tok
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A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Al kal maz za a szol gá la ti sza bály zat ban meg ha tá ro zot ta kat
Al kal maz za az ala ki sza bály zat vo nat ko zó elõ írásait
Ke ze li és kar ban tart ja az egyé ni lõ fegy ve rét
Ke ze li és kar ban tart ja az egyé ni fel sze re lé sét
24 órás szol gá la ti fel ada to kat lát el
Al kal maz za a je len té sek rend sze rét
Lõ gya kor la to kat hajt vég re
Moz gá so kat hajt vég re te re pen egyé ni leg és kö te lék ben
Mû sza ki fel ada to kat vé gez
Lo gisz ti kai fel ada to kat vé gez
Har cá sza ti fel ada to kat lát el
Bé ke fenn tar tó fel ada to kat lát el
Egész ség ügyi és ka taszt ró fa vé del mi fel ada to kat lát el
Részt vesz a ki kép zés ben
Ön kép zés sel bõ ví ti és el mé lyí ti is me re te it
Edzi tes tét
Ki kép zi a be osz tott ál lo má nyát
Vég re hajt ja a na pi rend fel ada ta it és te vé keny sé ge it
Mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi te vé keny sé get vé gez
Be tart ja a ka to nai jog és eti ka sza bá lya it

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Tár sa da lom tu do má nyok
C Hon vé de lem
B Kom mu ni ká ció-alap is me re tek
B Ve ze té si alap is me re tek
A Ál ta lá nos test ne ve lé si moz gás is me ret
A Spe ci á lis ka to nai moz gás is me ret
B Szol gá la ti sza bály zat
B Ala ki moz gá sok
B Ál ta lá nos har cá szat
A Ál ta lá nos lõ el mé let és gya kor lat
B Ki kép zés mód szer ta na
C Mû sza ki ki kép zé si alap is me re tek
C Ve gyi vé del mi ki kép zé si alap is me re tek
B Tér ké pé sze ti és te rep ta ni alap is me re tek
C Egész ség ügyi alap is me re tek
C Lo gisz ti kai alap is me re tek
B Hír adó alap is me re tek
C Gép jár mû pa rancs no ki és -igény be vé te li is me re tek
C Bé ke tá mo ga tói alap is me re tek
C Ter ror el le ni harc
C Pol gá ri ka to nai együtt mû kö dés
C Ka to nai el he lye zé si alap is me re tek
C Ka to nai eti kai és vi sel ke dés is me re tek
C Jogi is me re tek
C In for má ció vé del mi alap is me re tek
B Mun ka-, tûz- és kör nye zet vé de lem
C Ka taszt ró fa el há rí tás

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban

3 Kéz írás
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
3 Köz nyel vi be széd kész ség
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Mennyi ség ér zék
4 Tá jé ko zó dás
4 Tér ér zé ke lés
5 Egyé ni lõ fegy ve rek hasz ná la ta
4 Tá jé ko zó dás esz kö ze i nek hasz ná la ta
4 Rend sze re sí tett hír adó esz kö zök hasz ná la ta
5 Egyé ni fel sze re lés hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Ál ló ké pes ség
Pon tos ság
Erõs fi zi kum
Tû rõ ké pes ség
Ki tar tás
Kéz ügyes ség
Tes ti erõ

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Kap cso lat te rem tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Fi gye lem-össz pon to sí tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0790–06 Szak tiszt he lyet te si alap fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Szá mí tó gé pes nyil ván tar tá so kat ve zet
Elekt ro ni kus for má tu mú do ku men tu mo kat ké szít
Ke ze li, kar ban tart ja a szak be osz tá sá hoz rend sze re sí tett

tech ni kai esz kö zö ket
Az írás be li és szó be li kom mu ni ká ci ó ban hasz nál ja a

NA TO-egyez mé nyes je lö lé se ket és ter mi no ló gi át
Fel ké szí ti a be osz tot ta it a NA TO-egyez mé nyes je lö lé -

sek és ter mi no ló gia hasz ná la tá ra
Be tart ja és be tar tat ja a tiszt he lyet tes gya kor la ti fel ada -

tok vég re haj tá sa so rán elõ írt biz ton sá gi rend sza bá lyo kat
Fel ké szül a szö vet sé gi sze rep vál la lás ból fa ka dó fel ada -

tok és vi sel ke dé si nor mák el sa já tí tá sá ra

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Szá mí tás tech ni ka
C Tech ni kai is me re tek
C NATO is me re tek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: –

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák: –
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0791–06 Avi o ni ka és sár kány-haj tó mû ága zat szak -
irá nyú alap te vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Lé gi jár mû vek kel kap cso la tos ál ta lá nos fel ada to kat vé gez

Nyo más mé rést vé gez a lé gi jár mû vek üze mel te té se so rán

Tér fo gat mé rést vé gez a lé gi jár mû vek üze mel te té se so rán

Hossz-, szög-, nyo más- és tér fo gat mé rést vé gez a lé gi -
jár mû vek üze mel te té si rend sze ré ben

Elekt ro tech ni kai alap fel ada to kat vé gez a mé rés tech ni -
kai mun ka vég zés so rán

Elekt ro tech ni kai mé rõ mû sze re ket al kal maz a lé gi jár -
mû vek üzem ben tar tá sa so rán

Elekt ro tech ni kai mé rõ mû sze rek kel mé ré se ket hajt vég -
re a lé gi jár mû vek ki szol gá lá sa so rán

Lé gi jár mû vek fé mes és nem fé mes szer ke ze ti anya ga it
vizs gál ja

Szi lárd ság ta ni mé ré se ket hajt vég re a lé gi jár mû vek
üzem ben tar tá sá val kap cso la to san

Tü ze lõ- és ke nõ anya go kat, spe ci á lis fo lya dé ko kat és
gá zo kat hasz nál a lé gi jár mû vek üze mel te té se so rán

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:

C A mé rõ- és el len õr zõ esz kö zök kel kap cso la tos
alap fo gal mak és cso por to sí tá suk

C A mé rõ esz kö zök mé rés tech ni kai jel lem zõi
C Az egy sze rû hossz mé rõ esz kö zök, szög mé rõ esz kö -

zök, a mé rõ esz kö zök pon tos sá ga, a nagy pon tos sá -
gú hossz- és szög mé rõ esz kö zök, idom sze rek, azok
pon tos sá ga

B A mé ré si alap el vek, mé ré si hi bák
C Az üze mel te tés so rán al kal ma zott anya gok gya kor -

la ti fel hasz ná lá sa
C Az elekt ro mos és mág ne ses alap je len sé gek, az

egyen- és vál ta ko zó ára mú há ló za tok leg fon to sabb
jel lem zõi

C A lé gi jár mû vek üze mel te té se so rán al kal ma zott
elekt ro ni kai mé ré sek gya kor la ti vég re haj tá sa

C A lé gi jár mû vek épí té sé ben hasz ná la tos fõbb szer -
ke ze ti anya gok tu laj don sá gai

C Az üze mel te tés so rán al kal ma zott anya gok jel lem -
zõi

C A lé gi jár mû vek üze mel te té se so rán al kal ma zott
egy sze rû hossz mé rõ esz kö zök, nyo más mé rõk és
tér fo gat mé rõ esz kö zök és mû sze rek gya kor la ti
 alkalmazása

C A fo lya dé kok nyo más mé rõ esz kö zei, a mé ré si el já -
rá sok, a mé ré sek kel kap cso la tos mun ka- és bal eset -
vé del mi elõ írások

C A gá zok nyo más mé rõ esz kö zei, a mé ré si el já rá sok, 
a mé ré sek kel kap cso la tos mun ka- és balesetvé -
delmi elõ írások

C A lé gi jár mû vek sár kány szer ke ze te, haj tó mû vei,
fegy ver ze ti, va la mint az elekt ro mos és rá dió tech ni -
kai rend sze rek ál ta lá nos mély ség ben

C A lé gi jár mû vek rá dió tech ni kai rend sze re i nek
 ismerete ál ta lá nos mély ség ben

C A lé gi jár mû vek elekt ro mos, mû szer és oxi gén
rend sze re i nek is me re te ál ta lá nos mély ség ben

C A lé gi jár mû vek fegy ver ze ti rend sze re i nek is me re te 
ál ta lá nos mély ség ben

C A lé gi jár mû vek haj tó mû ve i nek is me re te ál ta lá nos
mély ség ben

C A he li kop ter sár kány szer ke ze té nek is me re te ál ta lá -
nos mély ség ben

C A re pü lõ gép sár kány szer ke ze té nek is me re te ál ta lá -
nos mély ség ben

C Az egyen- és vál ta ko zó ára mú mé rõ-át ala kí tók mû -
kö dé se

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Lé gi jár mû vek kel kap cso la tos ál ta lá nos informá -

ciók fel dol go zá sa és meg ér té se
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
4 Vil la mos rajz je lek ér tel me zé se
4 Szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék
4 Anyag faj ták meg kü lön böz te té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ta pin tás
Tér lá tás
Kéz ügyes ség
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés
Fe le lõs ség tu dat
Meg bíz ha tó ság
Ön ál ló ság
Dön tés ké pes ség
Pre ci zi tás
Tü rel mes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság
Irá nyít ha tó ság
Vissza csa to lá si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Rend sze re zõ ké pes ség
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Em lé ke zõ ké pes ség (is me ret meg õr zés)
Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)
Ér té ke lés
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Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Okok fel tá rá sa
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Át te kin tõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0792–06 Avi o ni ka ága zat fe dél ze ti mû szer tech ni ka
sze re lõ, fe dél ze ti rá dió tech ni ka sze re lõ,
 fedélzeti fegy ver tech ni ka sze re lõ ága za ti
alap te vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Bá zis rep té ren vég re haj tan dó ki szol gá lá si mun ká kat vé gez
Ál ta lá nos sze re lé si mun ká kat hajt vég re a lé gi jár mû ve ken
Be osz tá si szint jé nek meg fele lõen a lé gi jár mû ve ken a

tech no ló gi ai uta sí tá sok ban meg ha tá ro zott üze mel te té si
fel ada to kat lát el

Lé gi jár mû vek fül ké jé ben üzem ben tar tá si fel ada to kat
hajt vég re

A me cha ni ku sok ra vo nat ko zó be osz tás be li kö tel mek -
nek meg fele lõen fel ada tot hajt vég re

A lé gi jár mû-sze re lõ re vo nat ko zó mér ték ben a lég ügyi
tör vény ben és ren de le tek ben meg fo gal ma zott elõ írásokat
meg is me ri és az elõ írt sza bá lyok sze rint fel ada tot hajt
 végre

Re pü lõ harc te vé keny ség vég re haj tá sa kor mér nök-mû -
sza ki biz to sí tást hajt vég re

A re pü lõ té ri ki szol gá ló kü lön le ges gép jár mû ve ket
( indító ko csi, hid ra u li ka-nyo más biz to sí tó, oxi gén töl tõ
stb.) üze mel te ti és üze mel te té sét irá nyít ja

Ki szol gá ló kü lön le ges gép jár mû ve ket hasz nál az üzem -
ben tar tá si rend szer ben

Szak ág he lyet te sí tõ gya kor la to kat hajt vég re

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A lé gi jár mû vek üzem ben tar tá sa so rán vég re haj -

tan dó ki szol gá lá si és csa pat szin tû ja ví tá si mun kák
rend szer e és for mái

C Az üzem ben tar tás ál ta lá nos és szak te rü le té re
 vonatkozó spe ci á lis sza bá lyok

C Az üzem ben tar tó és ja ví tó al egy sé gek ren del te té se, 
szer ve ze ti fel épí té se

C A re pü lõ ki kép zés és a re pü lõ harc te vé keny ség
 repülõ-mûszaki biz to sí tá sá nak gya kor la ti al kal ma -
zá sa

C A lé gi jár mû vek üze mel te té se so rán vég re haj tan dó
sze re lé si mun kák

C Szer szá mok hasz ná la ta
C Mun ka kö rül mé nyek biz to sí tá sá nak alap jai
C Lé gi jár mû vek üzem ben tar tá sa so rán szük sé ges

fül ke is me ret

C Re pü lõ harc te vé keny ség vég re haj tá sa kor a mér -
nök-mû sza ki biz to sí tás vég re haj tá sa

C Ki szol gá ló gép jár mû vek hasz ná la ta a lé gi jár mû -
vek üzem ben tar tá sa so rán

B Ki szol gá ló gép jár mû vek gya kor la ti hasz ná la ta
C Szak ág he lyet te sí tõ gya kor la tok vég re haj tá sá nak

for mái, spe ci á lis sza bá lyok

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Üzem ben tar tás vég zé se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Kü lön le ges gép jár mû vek hasz ná la ta
3 Kü lön le ges gép jár mû vek hasz ná la ta az üzem ben

tar tás so rán
3 Szak ág he lyet te sí tõ mun kák vég zé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Szor ga lom, igye ke zet
Kéz ügyes ség
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Ru gal mas ság
Tér lá tás
Szer ve zõ kész ség
Ön fe gye lem
Stressz tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Konf lik tus meg ol dó kész ség
Kez de mé nye zõ kész ség
Irá nyít ha tó ság
Ha tá ro zott ság
Vissza csa to lá si kész ség
Mo ti vál ha tó ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
In for má ció gyûj tés
Kö vet kez te té si ké pes ség
Fel fo gó ké pes ség
Hely zet fel is me rés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Mód sze res mun ka vég zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0793–06 Avi o ni ka ága zat fe dél ze ti fegy ver tech ni ka
sze re lõ ága za ti szak te vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Vég re hajt ja az alap mé ré se ket és az elekt ro mos há ló za -

tok vizs gá la tát
Kar ban tart ja a lé gi jár mû fe dél ze tén al kal ma zott fegy ve -

re ket
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Lé gi jár mû fe dél ze ti meg sem mi sí tõ esz köz tí pu sa it ke -
ze li, kar ban tart ja

Lé gi jár mû fe dél ze ti cél zó ké szü lé ke i nek mû kö dõ ké pes -
sé gét el len õr zi

Lé gi jár mû fe dél ze ti fegy ver rend szer és fegy ver ve zér lõ
rend sze re it el len õr zi

Lé gi jár mû üzem ben tar tá sát vég zi
Szak mai csa pat gya kor la tot hajt vég re

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Az anya gok vil la mos jel lem zõi
B A vil la mos alaptör vények és alap fo gal mak
B A mág ne ses tér re vo nat ko zó alaptör vények, alap -

fo gal mak
C Az egyen ára mú, vál tó ára mú há ló za tok alaptör -

vényei
C A mé ré si hi bák okai és cso por to sí tá sa
C Bo nyo lul tabb mé ré sek vég re haj tá sá nak mód jai
C A kü lön bö zõ fe dél ze ti fegy ver rend sze rek osz tá -

lyo zá sa, ren del te té se, al kal ma zá sá nak sa já tos sá -
gai, el he lyez ke dé se a lé gi jár mû fe dél ze tén

B A kü lön bö zõ ki se gí tõ rend sze rek, be ren de zé sek,
esz kö zök

B A rob ba nó anyag fo gal ma, fel osz tá sa, tu laj don sá -
gai és fel hasz ná lá si te rü le tei

C A rob ba nás ké mi ai fo lya ma tá nak el mé le te
C A rom bo ló ha tás lé nye ge
C A fe dél ze ti lõ fegy ve rek fel osz tá sa, mû kö dé se, har -

cá sza ti-mû sza ki ada tai és ve lük szem ben tá masz -
tott fõbb kö ve tel mé nyek

C A bal lisz ti ka fo gal ma, fel osz tá sa
B A lõ fegy ve rek bel sõ bal lisz ti ká ja
B A re pü lõ fe dél ze ti lõ fegy ve rek lõ sze rei, lõ szer gyúj -

tói, azok szer ke ze te és mû kö dé se
B A re pü lõ bom bák fel osz tá sa, fel épí té se, jel lem zõ

pa ra mé te rei
B A bom ba gyúj tók fel osz tá sa, fel épí té se, mû kö dé se
C A re pü lõ fe dél ze ti ra ké ták osz tá lyo zá sa, szer ke ze ti

fel épí té se és ki ala kí tá sa
C A ra ké ta ré szei, a to ló erõ lét re ho zá sa
C A há rom fá zi sú vál tó ára mú há ló za tok alaptör -

vényei
B A négy pó lu sok
C A szi nu szos vál tó ára mú há ló za tok
C Bá zi son vég re haj tan dó üzem ben tar tá si mun kák
B A re pü lõ fe dél ze ti ra ké ták irá nyí tá si rend sze rei és

rá ve ze té si mód sze rei
C Az au to nóm- és táv irá nyí tás irá nyí tá si rend szer e
C A szárny alat ti tar tók, fegy ver elõ be épí té sek, füg -

gesz tõ és in dí tó be ren de zé sek ren del te té se, szer ke -
ze ti fel épí té se, mû kö dé se

C A meg sem mi sí tõ esz kö zök le vá lasz tá sá nak ve zér -
lé se, a har ci-vész ol dás és in dí tás, il let ve le do bás
fo lya ma ta

C A me re ven és moz gat ha tó an be épí tett lõ fegy ve rek
ve zér lõ rend szer e

A A ra ké ta fegy ver zet in dí tás ve zér lõ rend szer e
B A re pü lõ gép ve ze tõ-fül ké be lé pés sza bá lyai, a mû -

sze rek, kap cso lók el he lye zé se, funk ci ói, alap hely -
ze te

C A re pü lõ fe dél ze ti lõ fegy ve rek szét- és össze sze re -
lé se, kar ban tar tá sa, ja ví tá si cik lu sai, sa já tos sá gai

C A re pü lõ fe dél ze ti ra ké ta rend szer, füg gesz tõ- és
oldó rend sze rek mû kö dé se, ré szei, azok el he lyez -
ke dé se

C A lé gi jár mû cél zó és na vi gá ci ós rend sze ré nek mû -
kö dé se, ré szei, el he lyez ke dé se, mû kö dõ ké pes sé gé -
nek el len õr zé se

A A lé gi jár mû szak anyag el lá tá sá nak és szak anyag
gaz dál ko dá sá nak rend szer e, tar tal ma, ok má nyai

C Biz ton sá gi rend sza bá lyok, ame lyek szük sé ge sek
az adott mun ka te rü le ten biz ton sá gos mun ka vég -
zés hez és a bal ese tek meg elõ zé sé hez

A Az adott szer ve zet mér nök-mû sza ki biz to sí tá sá nak 
ob jek tu mai, épü le tei és azok funk ci ói

B A mû sza ki do ku men tá ci ós mun kák

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Fegy ver ze ti esz kö zök hasz ná la ta
4 Az anyag vil la mos tu laj don sá ga i nak ér tel me zé se
4 Vil la mos tér ér tel me zé se
4 Mág ne ses tér ér tel me zé se
4 Egyen ára mú há ló za tok elem zé se
4 Szi nu szos há ló za tok ér tel me zé se
4 Há rom fá zi sú há ló za tok ér tel me zé se
4 Négy pó lu sok ér tel me zé se
4 Elekt ro mos raj zok ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fegy ver ze ti faj ták ér tel me zé se
4 Rob ba nó anya gok és esz kö zök ér tel me zé se
4 Fe dél ze ti meg sem mi sí tõ esz kö zök ér tel me zé se
4 Fe dél ze ti meg sem mi sí tõ esz kö zök osz tá lyo zá sa
4 Fe dél ze ti cél zó ké szü lé kek fel épí té sé nek ér tel me -

zé se
4 Fegy ver ze ti esz kö zök kel kap cso la tos üzem ben tar -

tá si mun kák

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Meg bíz ha tó ság
Pon tos ság
Fe le lõs ség tu dat
Ön ál ló ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
Vissza csa to lá si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Abszt rakt (el mé le ti) gon dol ko dás
Lé nyeg fel is me rés
Okok fel tá rá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Rend sze rek ben való gon dol ko dás
In ten zív mun ka vég zés
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0794–06 Avi o ni ka ága zat fe dél ze ti mû szer tech ni ka
sze re lõ ága za ti szak te vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Vég re hajt ja az alap mé ré se ket és az elekt ro mos há ló za -

tok vizs gá la tát
Vizs gál ja az ener gia el lá tó-rend sze re ket és a haj tó mû -

vek vil la mos rend sze re it
Vizs gál ja a se géd-üze mi rend sze re ket
Vizs gál ja az el len õr zõ mû sze re ket
Vizs gál ja az elekt ro ni kus au to ma ti ka rend sze re ket
Üzem ben tart ja a re pü lõ gé pet
Vég re hajt ja a szak mai csa pat gya kor la tot

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Az anya gok vil la mos jel lem zõi
B A vil la mos alaptör vények és alap fo gal mak
B A mág ne ses tér re vo nat ko zó alaptör vények, alap -

fo gal mak
C Az egyen ára mú, vál tó ára mú há ló za tok alaptör -

vényei
C A szi nu szos vál tó ára mú há ló za tok
C A há rom fá zi sú vál tó ára mú há ló za tok alaptör -

vényei
C Bo nyo lul tabb mé ré sek vég re haj tá sá nak mód jai
C A nyo más faj ták és a le ve gõ nyo más ve võk és át ala -

kí tók fel épí té se
C Se bes ség mé rés, ma gas ság mé rés elve és a se bes -

ség mé rõk, ma gas ság- és se bes ség adók mû kö dé se
C A túl ter he lés fo gal ma, túl ter he lés el len védõ rend -

szer fel épí té se, mû kö dé se
B A vil la mos rend sze rek há ló za ti ele mei, fel épí té se

(ve ze té kek, kap cso lók, nyo mó gom bok, re lék, kon -
tak to rok, há ló zat vé dõ au to ma ták)

C Vil la mos gé pek fel épí té se, mû kö dé se
C Ak ku mu lá to rok szer ke ze ti sa já tos sá gai, fel épí té se, 

mû kö dé se
C Haj tó mû in dí tó-rend sze rek ál ta lá nos fel épí té se, és

az ele mek mû kö dé se (prog ram ve zér lõ au to ma ta,
gyúj tó rend sze rek, elekt ro mág ne ses hid ra u li ka- és
oxi gén csa pok)

C A két- és há rom sza bad ság fo kú pör gettyûk tu laj -
don sá gai és al kal ma zá si le he tõ sé gei

C Az irány szög-rend szer ren del te té se, fel épí té se és
mû kö dé se

C A ro bot pi ló ta-rend szer ren del te té se, fel épí té se és
mû kö dé se

C Az adat rög zí tõ-rend szer ren del te té se, fel épí té se és
mû kö dé se

C Egy konk rét haj tó mû in dí tó-rend szer mû kö dé se
C Az után ége tõ-rend szer ren del te té se és fel épí té se

C A haj tó mû sza bá lyo zó rend sze re
C A ve zér lés és kor má nyoz ha tó ság egy sé ges rend -

sze ré nek a fel épí té se és mû kö dé se
B A ve szé lyes üzem mó dok köz pon ti jel zõ rend sze ré -

nek a fel épí té se és mû kö dé se
C A tü ze lõ anyag-el lá tás és -jel zés rend sze ré nek a fel -

épí té se és mû kö dé se
A A lé gi jár mû ve ken vég zett mun kák biz ton sá gi

rend sza bá lyai
C A vil la mos pa ra mé te rek mé ré sé re al kal mas uni ver -

zá lis mé rõ mû sze rek fel épí té se, ke ze lé se
C A mû ho ri zont-rend szer el len õr zõ be ren de zé sé nek

a ren del te té se és ke ze lé se
C Az irány szög-rend szer el len õr zõ be ren de zé sé nek

a ren del te té se és ke ze lé se
C A ro bot pi ló ta-el len õr zõ be ren de zé sé nek a ren del -

te té se és ke ze lé se
C Az oxi gén rend szer el len õr zõ be ren de zé sé nek a

ren del te té se és ke ze lé se
B A lé gi jár mû szak anyag el lá tá sá nak és szak anyag

gaz dál ko dá sá nak rend szer e, tar tal ma, ok má nyai
A Biz ton sá gi rend sza bá lyok, ame lyek szük sé ge sek

az adott mun ka te rü le ten a biz ton sá gos mun ka vég -
zés hez és a bal ese tek meg elõ zé sé hez

C Az adott szer ve zet mér nök-mû sza ki biz to sí tá sá nak 
ob jek tu mai, épü le tei és azok funk ci ói

A Mû sza ki do ku men tá ci ós mun kák
B A négy pó lu sok
C A mé ré si hi bák okai és cso por to sí tá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Az anyag vil la mos tu laj don sá ga i nak ér tel me zé se
4 Vil la mos tér ér tel me zé se
4 Mág ne ses tér ér tel me zé se
4 Egyen ára mú há ló za tok elem zé se
4 Szi nu szos há ló za tok ér tel me zé se
4 Há rom fá zi sú há ló za tok ér tel me zé se
4 Négy pó lu sok ér tel me zé se
4 Elekt ro mos raj zok ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Pne u ma ti kai rend sze rek ér tel me zé se
4 Ener gia el lá tó-rend sze rek és a haj tó mû vek vil la -

mos rend sze re i nek ér tel me zé se
4 Elekt ro ni kus au to ma ti ka rend sze rek ér tel me zé se
4 Se géd-üze mi rend sze rek ta nul má nyo zá sa
4 El len õr zõ mû sze rek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Meg bíz ha tó ság
Pon tos ság
Fe le lõs ség tu dat
Ön fe gye lem

Tár sas kom pe ten ci ák:
Vissza csa to lá si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Fel fo gó ké pes ség
Kö vet kez te té si ké pes ség
Lé nyeg fel is me rés
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Okok fel tá rá sa
Rend sze re zõ ké pes ség
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
In ten zív mun ka vég zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0795–06 Avi o ni ka ága zat fe dél ze ti rá dió tech ni ka
sze re lõ ága za ti szak te vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Vég re hajt ja az alap mé ré se ket és az elekt ro mos há ló za -

tok vizs gá la tát
Vizs gál ja a lé gi jár mû vek hír adó rend sze ré hez tar to zó

rá dió tech ni kai be ren de zé se ket
Üzem ben tart ja a re pü lõ gé pet
Szak mai csa pat gya kor la tot hajt vég re

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Az anya gok vil la mos jel lem zõi
B A vil la mos alaptör vények és alap fo gal mak
B A mág ne ses tér re vo nat ko zó alaptör vények, alap -

fo gal mak
B Az egyen ára mú, vál tó ára mú há ló za tok alaptör -

vényei
C A szi nu szos vál tó ára mú há ló za tok
C A há rom fá zi sú vál tó ára mú há ló za tok alaptör -

vényei
B A négy pó lu sok
B Rá dió tech ni kai esz kö zök kel kap cso la tos üzem ben

tar tá si mun kák
C Bo nyo lul tabb mé ré sek vég re haj tá sá nak mód jai
C Elekt ron csö vek és fél ve ze tõk mû kö dé si elve, jel -

lem zõi
C Elekt ron csö vek kel és fél ve ze tõk kel fel épí tett alap -

kap cso lá sok
C Egyen irá nyí tó és erõ sí tõ kap cso lá sok mû kö dé se
C Elekt ron csö ves és tran zisz to ros osz cil lá to rok mû -

kö dé se
C Az elekt ro mág ne ses hul lám elõ ál lí tá sa, ter je dé se,

jel lem zõi
C Kö zép- és rö vid hul lá mú an ten nák ki ala kí tá si elve
C A mo du lá ció fo gal ma, mo du lá ci ós rend sze rek
C A fe dél ze ti hír köz lõ és rá di ó na vi gá ci ós berende -

zések
C Az im pul zus fo gal ma, faj tái, jel lem zõi
C A mik ro hul lá mú alap is me re tek
C Hul lám ve ze tõk, táp vo na lak
C Mik ro hul lá mú an ten nák és ak tív esz kö zök
B Rá dió lo ká ció alap jai
C Rá dió lo ká to rok fel osz tá sa mû kö dé si el vük sze rint

C A hír adó rend szer üze mel te té se és mû sza ki ki szol -
gá lá sa so rán al kal ma zott el len õr zõ és mérõmû -
szerek

C Adott tí pu sú lé gi jár mû hír adó rend sze ré hez tar to zó 
rá dió tech ni kai be ren de zé sek

C A rá ve ze tõ rend szer hez tar to zó rá dió tech ni kai be -
ren de zé sek

C A na vi gá ci ós és vak le szál lí tó rend szer hez tar to zó
rá dió tech ni kai be ren de zé sek

C A fel is me rõ és fi gyel mez te tõ rend szer hez tar to zó
rá dió tech ni kai be ren de zé sek

C A fel de rí tõ és cél zó rend szer hez tar to zó lo ká tor -
tech ni kai be ren de zé sek

A Ál ta lá nos bal ese ti és biz ton sá gi rend sza bá lyok
C A szük sé ges föl di tar to zé kok, ki szol gá ló esz kö zök, 

szer szám kész le tek el he lye zé se, a szer szá mok, föl -
di ki szol gá ló esz kö zök ren del te tés sze rû hasz ná la ta

C A be ren de zé sek be- és ki sze re lé se, sze re lé si mun -
kák biz ton sá gi rend sza bá lyai

C A hír adó rend szer üze mel te té se és mû sza ki ki szol -
gá lá sa so rán al kal ma zott el len õr zõ és mé rõ mû sze -
rek, az idõ sza kos mun kák tar tal ma, hi ba fel tá rás
mód ja

B Az el len õr zõ be ren de zé sek se gít sé gé vel tör té nõ
 hibafeltárás, hi ba ja ví tás, és a mun kák utá ni vissza -
el len õr zés

C A be ren de zé sek üzem ké pes sé gé nek el len õr zé se,
hi ba fel tá rás, ja ví tás és a mun kák utá ni vissza el len -
õr zés

C A rend szer üze mel te té se és mû sza ki ki szol gá lá sá -
hoz szük sé ges el len õr zõ és mé rõ mû sze rei szak sze -
rû ke ze lé se

C A lé gi jár mû szak anyag el lá tá sá nak és szak anyag
gaz dál ko dá sá nak rend szer e, tar tal ma, ok má nyai

A Biz ton sá gi rend sza bá lyok, ame lyek szük sé ge sek
az adott mun ka te rü le ten a biz ton sá gos mun ka vég -
zés hez és a bal ese tek meg elõ zé sé hez

C Az adott szer ve zet mér nök-mû sza ki biz to sí tá sá nak 
ob jek tu mai, épü le tei és azok funk ci ói

A A mû sza ki do ku men tá ci ós mun kák
C A mé ré si hi bák okai és cso por to sí tá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Az anyag vil la mos tu laj don sá ga i nak ér tel me zé se
4 Vil la mos tér ér tel me zé se
4 Egyen ára mú há ló za tok elem zé se
4 Szi nu szos há ló za tok ér tel me zé se
4 Há rom fá zi sú há ló za tok ér tel me zé se
4 Négy pó lu sok ér tel me zé se
4 Elekt ro mos raj zok ol va sá sa, ér tel me zé se
4 A fel de rí tõ és cél zó rend szer hez tar to zó lo ká tor -

tech ni kai be ren de zé sek hasz ná la ta
4 Adás és vé tel tech ni ka ér tel me zé se
4 Mág ne ses tér ér tel me zé se
4 Mik ro hul lám ér tel me zé se
4 A lé gi jár mû vek hír adó rend sze ré hez tar to zó rá dió -

tech ni kai be ren de zé sek hasz ná la ta
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4 A na vi gá ci ós és vak le szál lí tó rend szer hez tar to zó
rá dió tech ni kai be ren de zé sek hasz ná la ta

4 A rá ve ze tõ rend szer hez tar to zó rá dió tech ni kai be -
ren de zé sek hasz ná la ta

4 A fel is me rõ és fi gyel mez te tõ rend szer hez tar to zó
rá dió tech ni kai be ren de zé sek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:

Meg bíz ha tó ság

Pon tos ság

Ön fe gye lem

Tár sas kom pe ten ci ák:

Vissza csa to lá si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:

Lé nyeg fel is me rés

Okok fel tá rá sa

Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés

In ten zív mun ka vég zés

Lo gi kus gon dol ko dás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0796–06 Had táp ága zat szak irá nyú és ága za ti alap te -
vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Be tart ja és be tar tat ja a mun ka he lyen és a te re pen tör té nõ 
te vé keny sé gek re vo nat ko zó ál ta lá nos mun ka- és tûz vé del -
mi, spe ci á lis kör nye zet vé del mi elõ írásokat

Vég zi az el hasz nált, cse rélt anya gok sze lek tív gyûj té sét, 
szak sze rû tá ro lá sát

Vég zi a rak tár ban tá rolt anya gok, esz kö zök elõ írás sze -
rin ti tá ro lá sát, kar ban tar tá sát, szak sze rû be vé te le zé sét,
 kiadását és el len õr zi azok meg lé tét

Szük ség ese tén vég re hajt ja a kész le tek fris sí té sét

Be tart ja és be tar tat ja az anya gok mi nõ ség biz to sí tá si elõ -
írásait, kü lö nös te kin tet tel a ve szé lyes, va la mint rom lan dó
anya gok ra

Irá nyít ja szak ál lo má nya mun ká ját, ré szük re fel ké szí tõ
fog lal ko zá so kat tart, fel ké szí ti õket a vár ha tó fel ada tok ra

Ter ve zi, szer ve zi és irá nyít ja a had táp al egy sé gek mun -
ká ját

Ve ze ti a béke nyil ván tar tá si rend szer ok má nya it

Ve ze ti a há bo rús nyil ván tar tá si rend szer ok má nya it

Vég zi az el lá tás és gaz dál ko dá si fel ada ta it

Te le pí ti a had táp al egy sé gek szer ve ze ti ele me it

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:

C Mun ka-, bal eset- és tûz vé del mi sza bá lyok
D A bé ke- és há bo rús nyil ván tar tá sok rend szer e, sza -

bá lyai és alap ve tõ ok má nyai

D A HACCP-rend szer és az anya gok mi nõ ség biz to -
sí tá si kö ve tel mé nyei

C A had táp al egy sé gek szer ve ze te, ren del te té se, fel -
ada tai, ka pa ci tá sa

C A had táp és szak ági el lá tás rend szer e
C A had táp és szak ági gaz dál ko dá si sza bály zók
D Al egy sé gek fel ada tai és te vé keny sé ge
C Anyag tá ro lás ra, ja ví tás ra, kar ban tar tás ra és anyag -

moz gá sok vég re haj tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok,
kö ve tel mé nyek

D Az anya gok fris sí té sé re és sza va tos sá gi ide jé re vo -
nat ko zó tud ni va lók

C Az el lá tás ra vo nat ko zó sza bá lyok
C El len õr zés rend szer e, szem pont jai és sza bá lyai
D Kör nye zet vé del mi elõ írások
C Ma ga tar tá si és eti kai sza bá lyok
C Tá ro ló he lyi anyag nyil ván tar tá si sza bá lyok

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Szá mo lá si kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Dön tés ké pes ség
Ér zel mi sta bi li tás, ki egyen sú lyo zott ság
Fe le lõs ség tu dat
Meg bíz ha tó ság
Ön ál ló ság
Pre ci zi tás
Szer ve zõ kész ség

Tár sas kompeten ci ák:
Ud va ri as ság
Ha tá ro zott ság
Konf lik tus ke rü lõ kész ség
Se gí tõ kész ség
Irá nyí tá si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Rend sze re zõ ké pes ség
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Kö vet kez te té si ké pes ség
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Ter ve zés, ér té ke lés
Mód sze res mun ka vég zés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
In ten zív mun ka vég zés
A kör nye zet tisz tán tar tá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0797–06 Had táp ága zat ru há za ti ága za ti szak te vé -
keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
El ké szí ti és pon to sít ja a szük ség le ti, szám ve té si ter ve ket
Szer ve zi és vég zi az anya gok szak sze rû át vé te lét, ki adá -

sát, ru há za ti kész le tek fris sí té sét
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Nap ra ké szen ve ze ti rak tá ri nyil ván tar tá sa it
Ter ve zi, szer ve zi az al egy sé gek ru há za ti anya ga i nak

tisz ta cse ré jét
El len õr zi a ru há za ti anya gok sza bá lyos tá ro lá sát, azok

meg lé tét

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A nor mák és el lá tá si kö ve tel mé nyek rend szer e
B A ru há za ti szak anya gok
B Az át adás-át vé tel spe ci á lis sza bá lyai
C A rak tá ro zá si fel ada tok
C A szak ági rak tá ri és al egy ség nyil ván tar tá sok ve ze -

té se
C A tex til tisz tí tá si kö ve tel mé nyek
B A ru há za ti szak anya gok sa já tos el len õr zé si mód -

sze rei
C Lel tá ro zá si sza bá lyok

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Szak ági esz köz prog ram
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel ve ze tû írás kész ség, fo gal ma zás írás -

ban
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Ér zék szer vi ész le lés
4 Rak tá ro zá si és tûz vé del mi je lek ér tel me zé se
3 Sze mé lyi vé dõ fel sze re lé sek hasz ná la ta
3 Rak tá ri anyag moz ga tó esz kö zök hasz ná la ta
3 Tûz ol tó esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ta pin tás

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák: –

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0798–06 Had táp ága zat élel me zé si ága za ti szak te vé -
keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
El ké szí ti és pon to sít ja a szük sé ges szám ve té se ket
Szer ve zi és vég zi az anya gok szak sze rû át vé te lét, tá ro -

lá sát és fel hasz ná lás hoz tör té nõ ki adá sát
Ke ze li és kar ban tart ja a rend sze re sí tett szak tech ni kai, és 

kony ha tech ni kai esz kö zö ket, fel sze re lé se ket
Nap ra ké szen ve ze ti az elõ írt ok má nya it (utal vá nyo zá si

rend sze rint)
Irá nyít ja az éte lek el ké szí té sé nek rend jét
Meg szer ve zi és fel ügye li az étel ki osz tást
Meg ter ve zi az ét la pot
A hi gi é nés rend sza bá lyok be tar tá sá val meg szer ve zi a

kony ha tisz tán tar tá sát
Mû köd te ti a mi nõ ség biz to sí tá si rend szert

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A nor mák és el lá tá si kö ve tel mé nyek rend szer e
A Az át adás-át vé tel spe ci á lis sza bá lyai
C A rak tá ro zá si fel ada tok
D A rend sze re sí tett szak tech ni kai, és kony ha tech ni -

kai esz kö zök, fel sze re lé sek üze mel te té se, biz ton -
sá gi elõ írásai

A A HACCP-rend szer is me re te, és be tar tá sá nak, be -
tar ta tá sá nak le he tõ sé gei

B Az étel ké szí tés sza bá lyai, tech no ló gi á ja
C Az ét lap szer kesz tés sza bá lyai
C El len õr zé si és lel tá ro zá si sza bá lyok

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Szak ági esz köz prog ram
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel ve ze tû írás kész ség, fo gal ma zás írás -

ban
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Ér zék szer vi ész le lés
3 Rak tá ro zá si és tûz vé del mi jel ké pek ér tel me zé se
4 Sze mé lyi vé dõ fel sze re lé sek hasz ná la ta
3 Ve szé lyes anya gok ke ze lé se
3 Szak tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta
3 Rak tá ri anyag moz ga tó esz kö zök hasz ná la ta
3 Tûz ol tó esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Szag lás
Íz ér zé ke lés
Ta pin tás

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák: –

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0799–06 Had táp ága zat üzem anyag ága za ti szak te vé -
keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Vég zi az üzem anyag rak tár ban tá rolt anya gok elõ írás

sze rin ti tá ro lá sát
El len õr zi az üzem anyag rak tár ban tá rolt anya gok meg lé -

tét és mû sza ki ál la po tát
Üze mel te ti és kar ban tart ja, a rend sze re sí tett üzem anyag

szak tech ni kai esz kö zö ket és gépi be ren de zé se ket
Szük ség ese tén meg szer ve zi az üzem anyag szak tech ni -

kai esz kö zök és gépi be ren de zé sek ja ví tá sát
Szer ve zi és vég zi az anya gok szak sze rû át vé te lét, tá ro -

lá sát és ki adá sát, va la mint az üzem anyag kész le tek fris sí -
té sét

Üze mel te ti az üzem anyag töl tõ ál lo mást
Meg szer ve zi és be tar tat ja az elõ írt mun ka-, bal eset-,

tûz- és kör nye zet vé del mi rend sza bá lyo kat
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Vég zi a kü lön bö zõ tá ro ló és töl tõ esz kö zök bõl vett
üzem anyag min ták elõ írás sze rin ti tá ro lá sát és meg õr zé sét

A szak uta sí tá sok ban fog lalt elõ írásoknak meg fele lõen
ve ze ti az ok má nyo kat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
A Az üzem anya gok rak tá ro zá sa és spe ci á lis sza bá -

lyai
C Az üzem anyag el len õr zé se, lel tá ro zá sa, spe ci á lis

sza bá lyai
C Üze mel te té si, kar ban tar tá si sza bá lyok, kö ve tel mé -

nyek
D A szak tech ni kai esz kö zök ja ví tá sá ra vo nat ko zó kö -

ve tel mé nyek
D Az üzem anyag töl tõ ál lo más mû kö dé si rend je
A A ve szé lyes anya gok ke ze lé sé re vo nat ko zó mun -

ka-, bal eset-, tûz- és kör nye zet vé del mi rend sza bá -
lyok

B Az üzem anyag min ta vé te lé re és vizs gá la tá ra vo -
nat ko zó elõ írások

C A szak ági spe ci á lis nyil ván tar tá sok ve ze té si rend je

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Szak ági esz köz prog ram
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel ve ze tû írás kész ség, fo gal ma zás írás -

ban
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Ér zék szer vi ész le lés
5 Rak tá ro zá si és tûz vé del mi je lek ér tel me zé se
3 Sze mé lyi vé dõ fel sze re lé sek hasz ná la ta
5 Ve szé lyes anya gok ke ze lé se
3 Szak tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta
3 Rak tá ri anyag moz ga tó esz kö zök hasz ná la ta
3 Tûz ol tó esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: –

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák: –

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0800–06 Hír adó, Ka to nai in for ma ti kai-rend szer üze -
mel te tõ, Mû sze rész és Re pü lés biz to sí tó
ága zat szak irá nyú alap te vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Be tart ja és be tar tat ja az érin tés vé del mi rend sza bá lyo kat
A passzív és ak tív áram kö ri ele mek kel kap cso la tos szá -

mí tá so kat vé gez
Az áram kö ri je lö lé sek is me re té ben ér tel me zi a kap cso -

lás tech ni kai váz la to kat
A vál ta ko zó elekt ro mos és mág ne ses tér alap fo gal ma i -

ra, mé rés tech ni kai is me re te i re ala poz va, mé ré se ket és egy -

sze rû szá mí tá so kat vé gez az egyen- és vál ta ko zó ára mú
kö rök ben

Szak te vé keny sé gé ben MS Of fi ce prog ram cso mag-ele -
me ket al kal maz

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
A Az érin tés vé de lem elõ írásai
C A passzív és ak tív áram kö ri ele mek szá mí tá sai
C Áram kö ri je lö lé sek
B Az egyen- és vál ta ko zó ára mú kö rök egy sze rû szá -

mí tá sai, mé ré sei
D A rend szer fej lesz tés el já rá sai
D Az in for má ci ós had vi se lés esz kö zei
D A NATO in for ma ti kai ter mi no ló gi ái

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
3 Gép írás
2 Kap cso lá si rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Kap cso lá si rajz ké szí té se
3 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ké szí té se
3 Sza bad ké zi raj zo lás
3 Kom plex jel zés rend sze rek

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ter hel he tõ ség
Pre ci zi tás
Meg bíz ha tó ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
Konf lik tus meg ol dó kész ség
Ha tá ro zott ság
Se gí tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Em lé ke zõ ké pes ség (is me ret meg õr zés)
Fel fo gó ké pes ség
Hely zet fel is me rés
Mód sze res mun ka vég zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0801–06 Hír adó ága zat rá dió ál lo más-üze mel te tõ,
 átvitel- és kap cso lás tech ni kai esz köz üze -
mel te tõ, elekt ro ni kai mû sze rész ága za ti
alap te vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Be tart ja és be tar tat ja a hír rend szer rel szem ben tá masz -

tott kö ve tel mé nye ket, az in for má ció- és in for ma ti kai biz -
ton ság sza bá lya it
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Törzs mun ká ja so rán, NATO hír adó je le ket-jel zé se ket
al kal maz

Elõ ké szí ti és le ve ze ti az ál ta lá nos ka to nai, hír adó szak -
ki kép zé si fog lal ko zá so kat

Hír adó esz kö zö ket üze mel tet, át vi tel-tech ni kai is me re -
tek, ISDN tech ni kai szol gál ta tá sok al kal ma zá sá val

Vég zi a ka to nai in for ma ti kai tá mo ga tás fel ada ta it

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
D A kor sze rû össz fegy ver ne mi harc, a rá dió elekt ro -

ni kai had vi se lés, az elekt ro ni kus in for má ció vé de -
lem, a harc biz to sí tás rend sza bá lyai

C A hír rend szer rel szem ben tá masz tott kö ve tel mé -
nyek

D A Ma gyar Hon véd ség hír adó és in for ma ti kai szol -
gá lat fel épí té se, kap cso lat rend sze re

C A hír adó szol gá la ti sze mé lyek fel ada tai
C A NATO hír adó je lek-jel zé sek
D A fog lal ko zás le ve ze té sé re tör té nõ fel ké szü lés
D A ki kép zé si prog ram tar tal ma
B A fog lal ko zá si jegy el ké szí té se
C A rész fog lal ko zás-ve ze tõk fel ké szí té se
D A fog lal ko zás lo gisz ti kai biz to sí tá sa
B Az ál ta lá nos ka to nai és hír adó szak ki kép zé si fog -

lal ko zá sok le ve ze té se
D Az össze köt te tés nek meg fe le lõ an ten na kiválasz -

tásának sza bá lyai
D Az ISDN tech ni ka szol gál ta tá sai
C Az in for má ció biz ton ság meg te rem té sé vel kap cso -

la tos fel ada tok
C Az in for ma ti kai biz ton ság meg te rem té sé nek esz -

kö zei
B An gol nyel ven hal lott rá dió for gal ma zá si szö veg

meg ér té se
B An gol nyel ven hal lott rá dió for gal ma zá si be széd -

kész ség

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Kéz írás
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel ve ze tû írás kész ség, fo gal ma zás írás -

ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû gép hasz ná la ti fel ira tok ér tel me zé se, 

meg ér té se
4 Gép írás
3 Kap cso lá si rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Di ag ram ol va sá sa, ér tel me zé se
4 NATO je lek és jel zé sek ér tel me zé se

5 Hír adó és in for ma ti kai NATO je lek és jel zé sek
 értelmezése

4 Kom plex jel zés rend sze rek
4 Nem ze ti és nem zet kö zi rá dió for gal ma zás
4 Hír adó esz köz komp le xu mok al kal ma zá sa

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:

Fe le lõs ség tu dat

Stressz tû rõ ké pes ség

Hal lás

Tár sas kom pe ten ci ák:

Irá nyí tá si kész ség

Pre zen tá ci ós kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:

Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés

Fi gye lem meg osz tás

Rend sze re zõ ké pes ség

Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0802–06 Hír adó ága zat rá dió ál lo más-üze mel te tõ
ága za ti szak te vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Vég zi a rá dió esz kö zök, esz köz komp le xu mok te le pí té -
sé vel kap cso la tos fel ada to kat

Üze mel te ti a rá dió esz kö zö ket, esz köz komp le xu mo kat

Vég zi a rá dió elekt ro ni kai-harc te vé keny ség gel kap cso -
la tos szer ve zé si és tech ni kai fel ada to kat

Rend szer tech ni kai szem lé let tel vég zi a hír adó esz kö zök 
és esz köz komp le xu mok al kal ma zói és fel hasz ná lói szin tû
ki szol gá lá sát

Hír vál tá si fel ada to kat hajt vég re

Meg fe lel a III. osz tá lyos fo ko zat kö ve tel mé nye i nek

Szer ve zi a rá dió esz kö zök, esz köz komp le xu mok õr zés-
vé del mi fel ada ta i nak sza bá lyos vég re haj tá sát

Be tart ja és be tar tat ja az anya gi fe gyel met, és sza bá lyo -
san le foly tat ja a kár el já rást

Meg is me ri és gya ko rol ja az elsõ be osz tás el lá tá sá nak
ka to nai és szak mai te vé keny sé gét

Üze mel te ti a hír adó és in for ma ti kai rend sze re le me ket

Vég zi a hír adó és in for ma ti kai há ló za tok hoz tör té nõ
csat la ko zá sok rend szer tech ni kai fel ada ta it

A szol gál ta tá sok ma xi má lis ki hasz ná lá sá val köz le mé nye -
ket gyor san, pon to san, hi te le sen és sza bá lyo san to váb bít

Be ha tá rol ke ze lõi szin tû hi bá kat, üze me lé si rend el le -
nes sé ge ket, azo kat ki kü szö bö li

Sza bá lyo san és pon to san ve ze ti az ál ta la ki dol go zott
 állomásokmányokat

Irá nyít ja és el len õr zi az ál lo mást ki szol gá ló sze mély zet
mun ká ját
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Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
D A ka to nai rá dió tech ni kai alap fo gal mak alkalma -

zása
C A rá dió elekt ro ni kai-harc te vé keny ség gel kap cso la -

tos szer ve zé si és tech ni kai fel ada tok
C A rá dió esz kö zök és esz köz komp le xu mok szol gál -

ta tá sai
A A te le pí té si he lyek ki vá lasz tá sá nak sza bá lyai
A A rá dió esz kö zök és esz köz komp le xu mok sza bá -

lyos te le pí té se és üze mel te té se
B A rá dió esz kö zök és esz köz komp le xu mok rend -

szer tech ni kai al kal ma zá sa
B A hír köz pont ele me i hez tör té nõ csat la ko zás sza bá -

lyai
D Az in for má ció vé del mi rend sza bá lyok üzemelte -

téskor
C Az in for má ció gyors, hi te les és sza bá lyos továb -

bítása kü lön bö zõ üzem mó dok ban
B A ke ze lõi szin tû hi bák, üze me lé si rend el le nes sé -

gek be ha tá ro lá sa, azok ki kü szö bö lé se
B A raj, ál lo más harc ké szült sé gi fel ada ta i nak be gya -

kor lá sá val és fenn tar tá sá val kap cso la tos te vé keny -
sé gek

D A rá dió esz kö zök és esz köz komp le xu mok ok mány -
rend sze re i nek ki dol go zá sa, kul tu rált és pon tos
 vezetése

C A rá dió for gal ma zás ban hasz ná la tos kó dok és rö vi -
dí té sek al kal ma zá sá nak sza bá lyai

C A hír vál tá si fel ada tok vég re haj tá sá nak sza bá lyai
D A tech ni kai nor ma kö ve tel mé nyek
D A gép írás nor ma kö ve tel mé nyei
B A III. osz tá lyos fo ko zat tel je sí té sé nek követel -

ményei
C A rá dió esz kö zök és esz köz komp le xu mok õr zés-

vé del mi elõ írásai
D A rá dió esz kö zök és esz köz komp le xu mok lo gisz ti -

kai biz to sí tá sa
D Az anya gi fe gye lem
D A kár el já rás sza bá lyai
C A hír adó és in for ma ti kai há ló za tok hoz tör té nõ

csat la ko zá sok rend szer tech ni kai fel ada tai
D Az ügye le ti szol gá la tok meg szer ve zé se
D Az ál lo mást ki szol gá ló sze mély zet irá nyí tá sá nak,

el len õr zé sé nek sza bá lyai

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Kéz írás
5 Gép írás
5 Di ag ram ol va sá sa, ér tel me zé se
5 Kom plex jel zés rend sze rek
5 Nem ze ti és nem zet kö zi rá dió for gal ma zás
5 Hír adó esz köz komp le xu mok al kal ma zá sa

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Tér be li tá jé ko zó dás

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák: –

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0803–06 Hír adó ága zat át vi tel- és kap cso lás tech ni kai 
esz köz üze mel te tõ ága za ti szaktevékeny -
ségek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Vég zi az át vi tel- és kap cso lás tech ni kai esz kö zök, esz -

köz komp le xu mok te le pí té sé vel kap cso la tos fel ada to kat
Üze mel te ti az át vi tel- és kap cso lás tech ni kai esz kö zö -

ket, esz köz komp le xu mo kat
Vég zi a rá dió elekt ro ni kai-harc te vé keny ség gel kap cso -

la tos szer ve zé si és tech ni kai fel ada to kat
Rend szer tech ni kai szem lé let tel vég zi a hír adó esz kö zök 

és esz köz komp le xu mok al kal ma zói és fel hasz ná lói szin tû
ki szol gá lá sát

Hír vál tá si fel ada to kat hajt vég re
Meg fe lel a III. osz tá lyos fo ko zat kö ve tel mé nye i nek
Szer ve zi az át vi tel- és kap cso lás tech ni kai esz kö zök,

esz köz komp le xu mok õr zés-vé del mi fel ada ta i nak sza bá -
lyos vég re haj tá sát

Be tart ja és be tar tat ja az anya gi fe gyel met, sza bá lyo san
le foly tat ja a kár el já rást

Meg is me ri és gya ko rol ja az elsõ be osz tás el lá tá sá nak
ka to nai és szak mai te vé keny sé gét

Üze mel te ti a hír adó és in for ma ti kai rend sze re le me ket
Vég zi a hír adó és in for ma ti kai há ló za tok hoz tör té nõ

csat la ko zá sok rend szer tech ni kai fel ada ta it
A szol gál ta tá sok ma xi má lis ki hasz ná lá sá val közle -

ményeket gyor san, pon to san, hi te le sen és sza bá lyo san
 továbbít

Be ha tá rol ke ze lõi szin tû hi bá kat, üze me lé si rend el le -
nes sé ge ket, azo kat ki kü szö bö li

Sza bá lyo san és pon to san ve ze ti az ál ta la ki dol go zott
 állomásokmányokat

Irá nyít ja és el len õr zi az ál lo mást ki szol gá ló sze mély zet
mun ká ját

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
D A ka to nai át vi tel- és kap cso lás tech ni kai alap fo gal -

mak al kal ma zá sa
C A rá dió elekt ro ni kai-harc te vé keny ség gel kap cso la -

tos szer ve zé si és tech ni kai fel ada tok
C Az át vi tel- és kap cso lás tech ni kai esz kö zök és esz -

köz komp le xu mok szol gál ta tá sai
A A te le pí té si he lyek ki vá lasz tá sá nak sza bá lyai
A Az át vi tel- és kap cso lás tech ni kai esz kö zök és esz -

köz komp le xu mok sza bá lyos te le pí té se és üze mel -
te té se

B Az át vi tel- és kap cso lás tech ni kai esz kö zök és esz -
köz komp le xu mok rend szer tech ni kai al kal ma zá sa

B A hír köz pont ele me i hez tör té nõ csat la ko zás sza bá -
lyai
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D Az in for má ció vé del mi rend sza bá lyok üze mel te tés -
kor

C Az in for má ció gyors, hi te les és sza bá lyos továb -
bítása kü lön bö zõ üzem mó dok ban

B A ke ze lõi szin tû hi bák, üze me lé si rendellenes -
ségek be ha tá ro lá sa, azok ki kü szö bö lé se

B A raj, ál lo más harc ké szült sé gi fel ada ta i nak be gya -
kor lá sá val és fenn tar tá sá val kap cso la tos te vé keny -
sé gek

D Az át vi tel- és kap cso lás tech ni kai esz kö zök és esz -
köz komp le xu mok ok mány rend sze re i nek ki dol go -
zá sa, kul tu rált és pon tos ve ze té se

C A for gal ma zás ban hasz ná la tos kó dok és rö vi dí té -
sek al kal ma zá sá nak sza bá lyai

C A hír vál tá si fel ada to kat vég re haj tá sá nak sza bá lyai
D A tech ni kai nor ma kö ve tel mé nyek
D A gép írás nor ma kö ve tel mé nyei
B A III. osz tá lyos fo ko zat tel je sí té sé nek követel -

ményei
C Az át vi tel- és kap cso lás tech ni kai esz kö zök és esz -

köz komp le xu mok õr zés-vé del mi elõ írásai
D Az át vi tel- és kap cso lás tech ni kai esz kö zök és esz -

köz komp le xu mok lo gisz ti kai biz to sí tá sa
D Az anya gi fe gye lem
D A kár el já rás sza bá lyai
C A hír adó és in for ma ti kai há ló za tok hoz tör té nõ

csat la ko zá sok rend szer tech ni kai fel ada tai
D Az ügye le ti szol gá la tok meg szer ve zé se
D Az ál lo mást ki szol gá ló sze mély zet irá nyí tá sá nak,

el len õr zé sé nek sza bá lyai

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Kéz írás
5 Gép írás
5 Di ag ram ol va sá sa, ér tel me zé se
5 Kom plex jel zés rend sze rek
5 Nem ze ti és nem zet kö zi rá dió for gal ma zás
5 Hír adó esz köz komp le xu mok al kal ma zá sa

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Tér be li tá jé ko zó dás

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák: –

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0804–06 Hír adó ága zat elekt ro ni kai mû sze rész ága -
za ti szak te vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Elvi kap cso lá si raj zo kat ol vas és ké szít a szab vány je lö -

lé sek al kal ma zá sá val
Hír adás tech ni kai is me re tek fel hasz ná lá sá val vég zi a

hír adó esz kö zök üze mel te té sét, kar ban tar tá sát, ja ví tá sát
A biz ton sá gi, mun ka vé del mi és tûz vé del mi elõ írásokat

be tart ja és be tar tat ja

Al kal maz za a szak mai te vé keny sé gé hez kap cso ló dó
mû sze re ket és mé ré si el ve ket

A mé ré si ered mé nyek alap ján mé ré si és mû sza ki mi nõ -
sí té si jegy zõ köny ve ket ké szít

A hír adó esz kö zök meg hi bá so dá sa ese tén az üze mel te -
té si is me re te i nek fel hasz ná lá sá val és a szük sé ges mé rõ esz -
kö zök al kal ma zá sá val hi ba be ha tá ro lást vé gez

A be osz tá sá nak meg fe le lõ szol gá la ti fel ada tot lát el
( készenlét fo ko zá sa, egyéb szol gá la tok)

Tech ni kai ki szol gá lá si fel ada to kat vé gez
A sa ját szak te rü le té nek meg fe le lõ tá ro lás sal kap cso la -

tos fel ada to kat vé gez
A sa ját szak te rü le té nek meg fe le lõ nyil ván tar tás sal kap -

cso la tos fel ada to kat vé gez
A sa ját szak te rü le té nek meg fe le lõ se lej tí tés sel kap cso -

la tos fel ada to kat vé gez
A be osz tá sá nak meg fe le lõ ve ze tõi fel ada to kat lát el
Részt vesz a hír adó szak fel ada tok vég re haj tá sá nak tech -

ni kai biz to sí tá sá ban
A gya kor la ti fel ada tok so rán az el mé le ti is me re te i re ala -

poz va szak mai fel ada to kat vé gez

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
D Vil la mos ság és di gi tá lis tech ni kai alap is me re tek
D Elekt ro ni kai alap is me re tek
D Elekt ro ni kai esz kö zök tí pus is me re te és ke ze lé se
D Elekt ro ni kai szak mai gya kor lat
B Mé ré sek
B Szol gá la ti sza bály zat is me ret
C Ka to nai ve ze té si alap is me re tek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 Áram kör szi mu lá tor ke ze lé se
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Blokk váz lat ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Blokk váz lat ké szí tés
4 Elekt ro ni kai kap cso lá si rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Elekt ro ni kai kap cso lá si rajz ké szí tés
4 Elekt ro ni kai szim bó lu mok, jel ké pek ér tel me zé se
4 Szá mo lá si kész ség
4 Mé rõ mû sze rek ke ze lé se
4 Rá dió esz kö zök ke ze lé se
4 Kap cso lás tech ni kai esz kö zök ke ze lé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Szer ve zõ kész ség
Lá tás
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Fe le lõs ség tu dat
Ön fe gye lem

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kom mu ni ká ci ós ru gal mas ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Abszt rakt (el mé le ti) gon dol ko dás
In for má ció gyûj tés
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Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Rend sze rek ben való gon dol ko dás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0805–06 Ka to nai in for ma ti kai-rend szer üze mel te tõ
ága zat ága za ti alap te vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
He lyi há ló za to kat ala kít ki, és kon fi gu rál ja a há ló za ti

ele me ket
Össze ál lít ja és kon fi gu rál ja a szá mí tó gé pe ket és peri -

fériákat, el len õr zi mû kö dé sü ket
A szá mí tás tech ni kai prog ra mok ál ta lá nos fel épí té sé re,

mû kö dé sé re, va la mint a prog ra mo zás alap ve tõ el já rá sa i ra
vo nat ko zó is me re tek re ala poz va hasz nál ja az ál ta lá nos és
spe ci á lis ka to nai prog ra mo kat, be osz tá sá nak meg fele lõen

Al kal maz za az adat bá zis-ke ze lõ prog ra mo kat, va la mint
elem zé se ket, ki mu ta tá so kat ké szít az adat bá zis-ke ze lõ
prog ra mok ál tal lét re ho zott adat bá zi sok fel hasz ná lá sá val

Be tart ja és be tar tat ja a hír rend szer rel szem ben tá masz -
tott kö ve tel mé nye ket

Fel adat vég re haj tás so rán al kal maz za a Ma gyar Hon -
véd ség ben hasz nált iro dai prog ram cso mag ele me it

Ka to nai te vé keny sé gek in for ma ti kai tá mo ga tá sát vég zi

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
D Hír adó – in for ma ti kai köz pon tok, szol gá la ti sze -

mé lyek, ok má nyok
C Szá mí tó gép-há ló za tok hard ver esz kö ze i nek te le pí -

té se és mû kö dé sük el len õr zé se
C Szá mí tó gé pek és pe ri fé ri ák fel épí té se és mû kö dé se
D Az adat struk tú rák fel épí té se, az adat bá zis-ke ze lõ

rend sze rek funk ci ó ja
D Szö veg szer kesz tõ, táb lá zat ke ze lõ és pre zen tá ció

be mu ta tó prog ra mok
D Szá mí tó gép-há ló za tok fel épí té se és há ló za ti funk -

ci ói
D Ka to nai te vé keny sé gek in for ma ti kai tá mo ga tá si

 lehetõségei

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: –

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: –

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák: –

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0806–06 Ka to nai in for ma ti kai-rend szer üze mel te tõ
ága zat ága za ti szak te vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fel adat vég re hajt ás so rán te le pí ti, kon fi gu rál ja és al kal -

maz za a Ma gyar Hon véd ség ben hasz nált iro dai prog ram -
cso mag ele me it

Vég zi a Ma gyar Hon véd ség ben al kal ma zott szer ver és
kli ens ope rá ci ós rend sze rek te le pí té sét, alap fo kú kon fi gu -
rá lá sát és ke ze lé sét

Vég zi az int ra net, in ter net há ló za tok ele me i nek kon -
figurálását, és mû köd te ti azo kat

Kon fi gu rál ja és al kal maz za a kü lön bö zõ bön gé szõ és
 levelezõ prog ra mo kat

Üze mel te ti a ka to nai in for ma ti kai há ló za to kat be osz tá -
sá nak meg fele lõen

Ki dol goz za a ka to nai in for ma ti kai há ló za tok üze mel te -
té si ok má nya it

Do ku men tál ja és kar ban tart ja az in for ma ti kai há ló za tok
ada ta it a Ma gyar Hon véd ség ben al kal ma zott há ló zat ter ve -
zõ szoft ver se gít sé gé vel

He lyi há ló zat-fel ügye le ti te vé keny sé get foly tat, há ló -
zat-fel ügye le ti szoft vert ke zel

Ke ze li a Ma gyar Hon véd ség ben al kal ma zott tér in for -
ma ti kai szoft vert, al kal maz za a prog ram alap ve tõ szol gál -
ta tá sa it

Al kal maz za a Ma gyar Hon véd ség ben hasz nált operá -
ciós rend szer alap szin tû biz ton sá gi funk ci ó it és kon fi gu -
rál ja azok be ál lí tá sa it

Be tart ja és be tar tat ja az MH és a NATO in for ma ti kai
rend sze re i re vo nat ko zó sza bály zó kat

Vég zi az in for ma ti kai há ló zat rend szer szin tû ki ala kí tá -
sát, kon fi gu rá lá sát, prog ram össze te võk te le pí té sét

Részt vesz csa pat gya kor la ton, meg is me ri és gya ko rol ja
az elsõ be osz tás el lá tá sá nak ka to nai és szak mai te vé keny -
sé gét

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B A Ma gyar Hon véd ség ben al kal ma zott ser ver és

kli ens kon fi gu rá lá sa
B A Ma gyar Hon véd ség ben al kal ma zott iro dai prog -

ram cso mag kon fi gu rá lá sa
B A Ma gyar Hon véd ség ben al kal ma zott le ve le zõ

rend sze rek kon fi gu rá lá sa
B A Ma gyar Hon véd ség ben al kal ma zott há ló zat ter -

ve zõ és do ku men tá ló szoft ve rek al kal ma zá sa
C MH in for ma ti kai rend sze rei
C NATO in for ma ti kai rend sze rei
C MH in for ma ti kai stra té gi á ja
C Há ló zat fel ügye le ti te vé keny ség

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Há ló zat ter ve zõ al kal ma zá sa
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 Ví rus ir tó al kal ma zá sa
3 Há ló za ti váz lat ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Há ló za ti váz lat ké szí tés
3 Di ag ra mok ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ra mok ki töl té se, ké szí té se
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Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Lá tás
Hal lás
Tér lá tás
Fe le lõs ség tu dat
Stressz tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Nyelv he lyes ség
Pre zen tá ci ós kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Rend sze re zõ ké pes ség
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Fi gye lem meg osz tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0807–06 Mû sze rész ága zat lo ká tor mû sze rész, ra ké ta -
mû sze rész ága za ti alap te vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Meg szer ve zi a fog lal ko zá sok lo gisz ti kai biz to sí tá sát, ál -

ta lá nos ka to nai és hír adó szak ki kép zé si fog lal ko zá so kat
ve zet

Ki kép zé si prog ram alap ján fog lal ko zás je gyet ké szít és
fel ké szí ti a rész fog lal ko zás ve ze tõ ket

A vil la mos ipa ri mû sza ki áb rá zo lás alap ja i nak ismere -
tében mû sza ki sza bad ké zi váz la to kat ké szít

Ke ze li és al kal maz za a te vé keny sé gi kö ré be vont esz kö -
zök sze re lé sé hez, be sza bá lyo zá sá hoz, kar ban tar tá sá hoz,
ja ví tá sá hoz szük sé ges mû sze re ket, szer szá mo kat és egyéb
be ren de zé se ket

Az alap áram kö rök jel lem zõ i nek is me re té ben egy sze -
rûbb szá mí tá so kat vé gez, elem zi a kap cso lá si raj zo kat
áram kö ri ele mek, rajz je lek alap ján

Üze mel te ti a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze te i nél 
rend sze re sí tett lo ká tor tech ni kai esz kö zö ket, és szük ség
ese tén részt vesz a ja ví tá sá ban

A rá dió lo ká ció fi zi kai alap ja i nak is me re té ben al kal maz -
za a kü lön bö zõ rá dió lo ká ci ós el já rá so kat (cél pa ra mé te rek
kü lön bö zõ meg ha tá ro zá si mód jai)

A rá dió tech ni kai esz kö zök is me re té nek bir to ká ban, a
rá dió for gal ma zás sza bá lya i nak be tar tá sá val, rá dió-össze -
köt te tést te remt

Is me ri és ke ze li a na vi gá ci ós és fegy ver irá nyí tá si szoft -
ve re ket, szük ség ese tén ké pes a di gi tá lis lo ká to rok üzem -
mód ja i nak mó do sí tá sá ra

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Szak ki kép zés ki kép zé si ágai, azok ok ta tá si mód -

sze rei

C A fog lal ko zá sok tel jes körû lo gisz ti kai biz to sí tá sá -
nak meg szer ve zé se

D Elekt ro ni kus alap áram kö rök fel épí té se
D Rá dió adás- és vé tel tech ni ka alap jai
D Alap ve tõ mo du lá ci ós mó dok
D Rá dió ké szü lé kek, AM és FM ve võ ké szü lék fel épí -

té se
A Rá dió lo ká ci ós el já rá sok
D A tér le ta po ga tás mód jai
C A hír adó esz kö zök mû kö dé si elve, rá dió-össze köt -

te tés meg te rem té se
D Tér in for ma ti kai, na vi gá ci ós és fegy ver irá nyí tá si

rend sze rek IT tá mo ga tá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel ve ze tû írás kész ség, fo gal ma zás írás -

ban
2 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
2 Vil la mos kap cso lá si rajz ol va sá sa, ér tel me zé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Tér lá tás
Fe le lõs ség tu dat
Ön ál ló ság
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés

Tár sas kom pe ten ci ák:
Mo ti vál ha tó ság
Irá nyít ha tó ság
Kez de mé nye zõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Rend sze rek ben való gon dol ko dás
Em lé ke zõ ké pes ség (is me ret meg õr zés)
Kö vet kez te té si ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0808–06 Mû sze rész ága zat lo ká tor mû sze rész ága za ti
szak te vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
A lo ká tor tech ni kai al egy ség esz kö ze i nek al kal ma zá sá -

ban részt vesz, vég re hajt ja a ma ga sabb ké szen lé ti fo ko za -
tok és a ké szen lét fo ko zás rend sze ré nek fel ada ta it

Te le pí ti és tá jol ja a lo ká tort, ér té ke li a lé gi hely ze tet a
meg je le ní tett in for má ci ók alap ján

A fel adat vég re haj tá sa so rán be tart ja és be tar tat ja a
 lokátortechnikai esz kö zök tá ro lá sá ra, szál lí tá sá ra és üze -
mel te té sé re vo nat ko zó biz ton sá gi rend sza bá lyo kat

Részt vesz a lo ká tor tech ni kai esz kö zök ja ví tás ba adá sá -
ban, és ve ze ti az üze mel te té si ok má nyo kat
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Te le pí ti a moz gó lo ká tor ja ví tó mû hely fel sze re lést
Ér té ke li a za var hely ze tet, és a rá dió lo ká tor-ál lo más

funk ci o ná lis mû kö dé si el vé nek is me re té ben ke ze li a lo ká -
tor ál lo mást, ki vá laszt ja a leg op ti má li sabb üzem mó dot

Be osz tá si szint jé nek meg fele lõen részt vesz a lo ká tor -
tech ni kai anya gok, esz kö zök, harc anya gok igény lé si és
 ellátási rend jé nek le bo nyo lí tá sá ban

Vég zi a föl di fel is me rõ be ren de zés mint má sod la gos
 lokátor üze mel te té sét, tech ni kai ál la po tá nak el len õr zé sét,
kó dok cse ré jét/be töl té sét

Is me ri a ke ze lõ szer vek ren del te té sét, be tart ja és be tar -
tat ja a hasz ná la tuk ra vo nat ko zó sza bá lyo kat

Vég re hajt ja a lo ká tor be kap cso lás elõt ti és utá ni el len õr -
zé sét, ér té ke li a lo ká tor mû sza ki pa ra mé te re it

Vég re hajt ja a tech ni kai ki szol gá lá sok mû ve le ti uta sí tá -
sok ban meg ha tá ro zott fel ada ta it

Al kal maz za a jel lem zõ meg hi bá so dá sok hi ba ke re sé si és 
hi ba be ha tá ro lá si mód sze re it

Be tart ja a blok kok, al kat ré szek cse ré jé nek spe ci á lis
 szabályait

Szak sze rû en al kal maz za az ál ta lá nos és a spe ci á lis
 mérõmûszereket a gya kor lat ban

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A rá dió lo ká ci ós fel de rí tés alap jai
D Az in for má ció-fel dol go zás alap jai
C Ké szült sé gi, ké szen lé ti szol gá la tok ren del te té se,

fel ada ta
C A rá dió lo ká ci ós fel de rí tés, in for má ció-fel dol go -

zás, in for má ció-to váb bí tás alap jai
B A lo ká tor ál lo má sok be kap cso lá sá val, üze mel te té -

sé vel kap cso la tos rend sza bá lyok
C A lo ká tor ál lo má sok egy sé ge i nek mû kö dé si elve
B A lo ká tor ál lo má sok be sza bá lyo zá sa
C 3D-s lo ká to rok mû kö dé si elve
B A rend sze re sí tett lo ká to rok mû sza ki szem lé jé nek,

el len õr zé sé nek rend je
C A hi ba meg ál la pí tás, be ha tá ro lás és el há rí tás mód -

já nak és mód sze re i nek al kal ma zá si tech ni ká ja
C A lo ká tor tech ni kai esz kö zök sze re lé sé vel, be sza -

bá lyo zá sá val és kar ban tar tá sá val kap cso la tos alap -
ve tõ mû ve le tek

B A lo ká tor tech ni kai esz köz üze mel te té se, életcik -
lusa so rán elõ for du ló anyag nyil ván tar tá si folya -
matok

B A tech ni kai ki szol gá lás so rán al kal ma zott szer szá -
mok, gép ele mek, al kat ré szek és anya gok jel lem zõi

C A lo ká tor tech ni kai esz kö zök sze re lé sé vel, be sza -
bá lyo zá sá val és kar ban tar tá sá val kap cso la tos alap -
ve tõ sze re lé si mû ve le tek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: –

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: –

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák: –

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0809–06 Mû sze rész ága zat ra ké ta mû sze rész ága za ti
szak te vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Részt vesz a ra ké ta tech ni kai (pán cél tö rõ és lég vé del mi)
esz kö zök har ci al kal ma zá sá ban, és vég re hajt ja a ma ga sabb 
ké szen lé ti fo ko za tok és a ké szen lét fo ko zás rend sze ré nek
fel ada ta it

Részt vesz a ra ké ta tech ni kai (pán cél tö rõ és lég vé del mi)
esz kö zök kel el lá tott egy sé gek tü ze lés-elõ ké szí té sé ben,
harc te vé keny sé gé nek ve ze té sé ben, vég re haj tá sá ban és
biz to sí tá sá ban

A lég vé del mi ra ké ták lõ el mé le ti alap ja i nak és a ra ké ta -
irá nyí tá si rend sze rek is me re té ben meg ha tá roz za és al kal -
maz za a rá ve ze té si mód sze re ket

Fel adat vég re hajt ás so rán be tart ja és be tar tat ja a ra ké ta -
tech ni kai esz kö zök tá ro lá si és szál lí tá si sza bá lya it

Részt vesz a ra ké ta tech ni kai esz kö zök ja ví tás ra adá sá -
ban, és ve ze ti az üze mel te té si ok má nyo kat

Be osz tá si szint jé nek meg fele lõen részt vesz a fegy ver -
zet tech ni kai anya gok, esz kö zök, harc anya gok igény lé si és
el lá tá si rend jé nek le bo nyo lí tá sá ban, az esz kö zök át adás-
át vé te lé ben

A ra ké ta komp le xum rész egy sé gei (cél adó és a ve võ be -
ren de zés) fel épí té sé nek is me re té ben ke ze li az egyes rész -
egy sé ge ket

Meg ha tá roz za a te le pü lé si he lyet, te le pí ti és tá jol ja a
 rakétakomplexumot

Az in dí tó áll vány, ve zér lõ és meg haj tó rend szer fel ada tá -
nak, fel épí té sé nek, me cha ni kus és elekt ro mos ré sze i nek
is me re té ben üze mel te ti az in dí tó áll ványt

Elõ ké szí ti a gya kor ló és gya ko rol ta tó be ren de zé se ket
ki kép zé si fog lal ko zá sok hoz

Ke ze li a ra ké ták idõ sza kos el len õr zõ be ren de zé se it

Be tart ja és be tar tat ja a rend sze re sí tett ra ké ta tech ni kai
esz kö zök üze mel te té sé vel, kar ban tar tá sá val kap cso la tos
elõ írásokat és biz ton sá gi rend sza bá lyo kat

Vég re hajt ja a ra ké ta tech ni kai esz kö zök, be ren de zé sek
be kap cso lás elõt ti és utá ni el len õr zé se it, és ér té ke li an nak
a mû sza ki-tech ni kai ál la po tát

Vég re hajt ja a tech ni kai ki szol gá lá sok mû ve le ti uta sí tá -
sa i ban meg ha tá ro zott fel ada to kat

Al kal maz za a jel lem zõ meg hi bá so dá sok hi ba ke re sé si és 
hi ba be ha tá ro lá si mód sze re it

Be tart ja a blok kok, al kat ré szek cse ré jé nek spe ci á lis sza -
bá lya it

Be tart ja és be tar tat ja a ra ké ta tech ni kai esz kö zök meg -
óvá sá nak, tá ro lá sá nak sza bá lya it

Mé ré si és el len õr zé si fel ada to kat hajt vég re az ál ta lá nos
és a spe ci á lis mé rõ mû sze rek al kal ma zá sá val

2008/105. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 6455



Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Az anyag já ran dó sá gi cik kek biz to sí tá sá nak sza bá -

lyai
B Az igény be vé te lek sza bá lyo zá sa, a rend kí vü li ese -

mé nyek kel kap cso la tos szak mai fel ada tok
C A ra ké ta irá nyí tá si és rá ve ze té si mó dok alap jai
C A ra ké ta fe dél ze ti be ren de zé sek és irá nyí tó rend sze -

rek mû kö dé se funk ci o ná lis blokk váz lat alap ján
C Ra ké ta tech ni kai szak te rü le ten hasz ná la tos anya -

gok, ja ví tá si tech no ló gi ák
C Rend sze re sí tett el len õr zõ be ren de zé sek mû kö dé si

elve
C A fegy ver zet tech ni kai anya gok, esz kö zök meg -

óvá sá nak sza bá lyai, mód sze rei és kar ban tar tá sá nak 
fo lya ma ta

B A fegy ver zet tech ni kai esz kö zök spe ci á lis tá ro lá si
és szál lí tá si sza bá lyai

A A mun ka-, kör nye zet- és tûz vé del mi elõ írások
C A sze re lé si alap- és rész mû ve le tek vég re haj tá sá hoz 

kap cso ló dó szak el mé let
C A ra ké ta tech ni kai esz kö zök sze re lé sé vel, be sza bá -

lyo zá sá val és kar ban tar tá sá val kap cso la tos alap ve -
tõ sze re lé si mû ve le tek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: –

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: –

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák: –

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0810–06 Rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ szak irá nyú és
ága za ti alap te vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Mû köd te ti a rend sze re sí tett tech ni kai esz kö zö ket, va la -

mint ada to kat gyûjt
El len õr zi a tech ni kai esz kö zök mû kö dé se so rán az üze -

mi pa ra mé te re ket, szük ség ese tén mó do sít ja azo kat
Elõ írt for má ban rög zí ti az ada to kat
Fo lya ma to san, pon to san ve ze ti az ok má nyo kat
Üzem za var ese tén részt vesz a hiba be ha tá ro lá sá ban,

a ki sebb meg hi bá so dá so kat el há rít ja
Be osz tá sá nak meg fele lõen szol gá la ti rend ben táv ír ász

szol gá la ti fel ada tot lát el
Be tart ja a tech ni kai esz kö zök meg óvá sá nak, tá ro lá sá -

nak sza bá lya it

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Hír adás tech ni ka
B Rá dió elekt ro ni kai fel de rí tés fo lya ma ta

E Hír adás szer ve zés
B Szak tech ni kai esz kö zök mû köd te té se és ke ze lé se
B Mun ka he lyek rend szer tech ni kai fel épí té se
D Hi ba fel tá rás, hi ba ja ví tás lé pé sei

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 Szak mai nyel ve ze tû írás kész ség, fo gal ma zás írás -

ban
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés
Meg bíz ha tó ság
Fe le lõs ség tu dat
Ru gal mas ság
Stressz tû rõ ké pes ség
Ter hel he tõ ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Mo ti vál ha tó ság
Nyelv he lyes ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Kez de mé nye zõ kész ség
Vissza csa to lá si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Is me re tek he lyén  való al kal ma zá sa
Ál ta lá nos ta nu ló ké pes ség
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
Fel fo gó ké pes ség
In for má ció gyûj tés
Kö vet kez te té si ké pes ség
Rend sze rek ben  való gon dol ko dás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0811–06 Rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ ága za ti szak te -
vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
A rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ szak tech ni kai esz kö zö ket

mû köd te ti
Vég re hajt ja a rá dió fel de rí tés fel fe dé si, le hall ga tá si, elõ -

ze tes ana li zá lá si és irány mé ré si fel ada ta it
Vég re hajt ja a rá dió tech ni kai fel de rí tés fel fe dé si, el len -

õr zé si, elõ ze tes ana li zá lá si fel ada ta it
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A rög zí tett ada to kat be vi szi a rend sze re sí tett adat bá zi -
sok ba és a meg ha tá ro zott cso por to sí tás ba ren de zi

Ada to kat to váb bít és fo gad a rend sze re sí tett in for ma ti -
kai há ló za ton

Az adat szer zés ered mé nyé rõl el ké szí ti a je len té se it és
meg ha tá ro zott for má ban és rend ben to váb bít ja azo kat

Ja vas la tot tesz a ha té ko nyabb mû kö dé si fel té te lek ki ala -
kí tá sá ra

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Táv köz lé si rend sze rek
B Adat szer zés fo lya ma ta, mód sze rei
B A rá dió for gal ma zás sza bá lyai
B Az irány mé rés fo lya ma ta
C Rá dió hír adás sal kap cso la tos alap fo gal mak
C Rá dió for gal mi rend sze rek cso por to sí tá sa
B Lo ká tor tech ni kai is me re tek
B A rá dió tech ni kai fel de rí tés alap fo gal mai
B Je len té si rend szer

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Rend sze re sí tett szak tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta
4 Rend sze re sí tett in for ma ti kai prog ra mok haszná -

lata

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Mo no tó nia-tû rés
Pre ci zi tás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyít ha tó ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Rend sze re zõ ké pes ség
Em lé ke zõ ké pes ség (is me ret meg õr zés)
Fi gye lem meg osz tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0812–06 Re pü lés biz to sí tó ága zat rá dió rend szer üze -
mel te tõ, na vi gá ci ós rend szer üze mel te tõ,
fény tech ni kai rend szer üze mel te tõ ága za ti
alap te vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ál ta lá nos ka to nai és re pü lés biz to sí tó szak fog lal ko zá so -

kat ve zet
Fog lal ko zá si je gyet, ki kép zé si prog ra mot ké szít a fog -

lal ko zá sok le ve ze té sé hez
Meg szer ve zi a fog lal ko zás lo gisz ti kai biz to sí tá sát
A re pü lé sek biz to sí tá sa és a lé gi for ga lom irá nyí tá sa alap el -

ve i nek al kal ma zá sá val szak mai fel ada to kat hajt vég re
A ka to nai lé gi for ga lom-irá nyí tó szol gá la tok biz to sí tá -

sá hoz szük sé ges szak mai fel ada to kat lát el

Fel ügye li a fény tech ni kai, a rá di ó na vi gá ci ós, a leszál -
lító és a lé gi for ga lom-irá nyí tó szol gá la tok szá má ra biz to -
sí tott egyéb rend sze re ket és esz kö zö ket

A be osz tá si szint jé nek meg fele lõen rendszerfelügye -
leti/FRISZ ügye let esi szol gá la tot lát el

Be tart ja a rend sze rek te le pí té sé hez és üze mel te té sé hez
elõ írt rend sza bá lyo kat

Fel is me ri az alap ve tõ áram kö ri ele me ket és áram kö rö ket
Ér tel me zi a mû kö dé si váz la to kat, kap cso lá si raj zo kat
El vég zi az elekt ro mos há ló zat/rend szer el len õr zé sét
Vég zi az alap ve tõ mé ré se ket az elekt ro ni kus há ló za to kon

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Ka to nai ki kép zés és ne ve lés alap fo gal mai
B Ki kép zé si prog ram fel épí té se, al kal ma zá sá nak sza -

bá lyai
C Ki kép zé si terv és a fog lal ko zá si jegy el ké szí té sé vel 

szem ben tá masz tott tar tal mi és for mai kö ve tel mé -
nyek

A Fog lal ko zás le ve ze té sé nek mód sze rei, gya kor la ti
fo gá sai

B Fog lal ko zás lo gisz ti kai biz to sí tá sá nak meg szer ve -
zé se

B Fel ügye le ti és ve zér lõ tech ni kai esz kö zök ke ze lé se
A Re pü lés biz to sí tó esz kö zök föl di el len õr zé sé nek

sza bá lyai
B A re pü lé sek biz to sí tá sá nak és a lé gi for ga lom irá -

nyí tá sá nak alap el vei, fel ada tai
C A lé gi köz le ke dés irá nyí tá sá nak nem zet kö zi és

 hazai szer ve ze tei, a ka to nai és pol gá ri lé gi for ga -
lom-irá nyí tó szol gá la tok fel ada tai

B Re pü lés biz to sí tó rend sze rek és táv köz lé si esz kö -
zök

A A re pü lõ tér jel lem zõi
B Hír adó és FRISZ rend sze rek ben al kal ma zott esz -

kö zök ka to nai és pol gá ri szab vá nyai
B Ka to nai re pü lé sek osz tá lyo zá sa, fel ada tai, vég re -

haj tás rend je
A Hír adó és FRISZ ügye let esi szol gá lat el lá tá sá ra

 vonatkozó rend sza bá lyok
A A rend sze rek te le pí té sé hez és üze mel te té sé hez elõ -

írt rend sza bá lyok
C Alap ve tõ áram kö ri ele mek és alap kap cso lá sok

 mûködése
B Kü lön bö zõ hul lám for mák és azok ki ala kí tá sá nak

mód jai
C Erõs- és gyen ge ára mú há ló za tok jel lem zõi
B Elekt ro ni kai jel lem zõk mé rés tech ni ká ja

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
2 An gol nyel vû ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Kom mu ni ká ci ós esz kö zök hasz ná la ta
4 Iro da tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta
3 Rend szer fel ügye le ti te vé keny ség vég zé se
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Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Tér lá tás
Tér be li tá jé ko zó dás
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés
Fe le lõs ség tu dat
Mo no tó nia-tû rés
Ön ál ló ság
Dön tés ké pes ség
Stressz tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Vissza csa to lá si kész ség
Fo gal ma zó kész ség
Kö zért he tõ ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Is me re tek he lyén  való al kal ma zá sa
Ér té ke lés
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Okok fel tá rá sa
Rend sze rek ben  való gon dol ko dás
Fi gye lem meg osz tás
Át te kin tõ ké pes ség
Kö vet kez te té si ké pes ség
Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0813–06 Re pü lés biz to sí tó ága zat rá dió rend szer üze -
mel te tõ ága za ti szak te vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Be tart ja az elekt ro mos be ren de zé sek ke ze lé sé vel kap -

cso la tos élet vé del mi és bal eset-el há rí tá si elõ írásokat és
sza bá lyo kat

Ki vá laszt ja a meg fe le lõ te le pí té si he lyet, és te le pí ti a
 repülésbiztosító mo bil rá dió ál lo má so kat

Az elõ írt tech no ló gi ai uta sí tá sok nak meg fele lõen üze -
mel te ti, kar ban tart ja a re pü lés biz to sí tó rá dió rend szert

El lát ja a re pü lés biz to sí tó rá dió rend szer lo gisz ti kai biz -
to sí tá sá nak fel ada ta it

Vég zi a re pü lés biz to sí tó rá dió rend szer hibabehatáro lását
Vég zi a re pü lés biz to sí tó rá dió rend szer ke ze lõi szint nek

meg fe le lõ mé ré sét és a ja ví tá sok vég re haj tá sát
Hír adás tech ni kai alap el ve ket al kal maz
Al kal maz za a rá di ó na vi gá ci ós és rá dió lo ká ci ós alap el -

ve ket
Gya ko rol ja a ter ve zett elsõ be osz tás hoz szük sé ges ka to -

nai és szak mai te vé keny sé ge ket

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Mun ka vé del mi sza bá lyok
B Tûz vé del mi sza bá lyok

A Élet men tés, el sõ se gély nyúj tás sza bá lyai
B Re pü lés biz to sí tó esz kö zök te le pí té si he lyé nek

 kiválasztásával szem ben tá masz tott kö ve tel mé -
nyek, te le pí té sé nek sza bá lyai

B Rá di ó na vi gá ci ós és rá dió lo ká ci ós alap el vek
A Az üze mel te tett re pü lés biz to sí tó esz kö zök tí pus is -

me re te
A A re pü lés biz to sí tó esz kö zök re vo nat ko zó tech no -

ló gi ai uta sí tá sok, az üze mel te tés sza bá lyai
B Re pü lés biz to sí tó esz kö zök tech ni kai ki szol gá lá sa
B Re pü lés biz to sí tó esz kö zök lo gisz ti kai biz to sí tá sa
B A meg hi bá so dá sok je len sé ge i nek fel is me ré se; a

ke ze lõi szint nek meg fe le lõ mé ré sek és ja ví tá sok
vég re haj tá sa

B A hír köz lés ben al kal ma zott elekt ro tech ni kai alap -
ele mek, alap áram kö rök

B Az adó- és ve võ fo ko za tok mû kö dé si el vei
B Az al kal ma zott irá nyí tó rá dió ál lo má sok tí pu sai,

szab vá nyai
B A tech ni kai ki szol gá lás rend je, ok má nyok ve ze té se
A A ka to nai szer ve zet napi te vé keny sé gé vel össze -

füg gõ te vé keny sé gek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Üzem sze rû mû kö dés jel zé se i nek ér tel me zé se,

 hibajelenségek fel is me ré se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Spe ci fi kus mé rõ mû sze rek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: –

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák: –

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0814–06 Re pü lés biz to sí tó ága zat na vi gá ci ós rend -
szer üze mel te tõ ága za ti szak te vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Be tart ja az elekt ro mos be ren de zé sek ke ze lé sé vel kap -

cso la tos élet vé del mi és bal eset-el há rí tá si elõ írásokat és
sza bá lyo kat

Ki vá laszt ja a meg fe le lõ te le pí té si he lyet, és te le pí ti a
 repülésbiztosító mo bil na vi gá ci ós rend sze re ket

Az elõ írt tech no ló gi ai uta sí tá sok nak meg fele lõen üze mel -
te ti, kar ban tart ja a re pü lés biz to sí tó na vi gá ci ós rend szert

El lát ja a re pü lés biz to sí tó na vi gá ci ós rend szer lo gisz ti -
kai biz to sí tá sá nak fel ada ta it

Vég zi a re pü lés biz to sí tó na vi gá ci ós rend szer hi ba be ha -
tá ro lá sát

Vég zi a re pü lés biz to sí tó na vi gá ci ós rend szer ke ze lõi
szint nek meg fe le lõ mé ré sét, és a ja ví tá sok vég re haj tá sát

Al kal maz za a rá di ó na vi gá ci ós és rá dió lo ká ci ós alap el -
ve ket

Gya ko rol ja a ter ve zett elsõ be osz tás hoz szük sé ges ka to -
nai és szak mai te vé keny sé ge ket
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Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Mun ka vé del mi sza bá lyok
B Tûz vé del mi sza bá lyok
A Élet men tés, el sõ se gély nyúj tás sza bá lyai
B Re pü lés biz to sí tó esz kö zök te le pí té si he lyé nek

 kiválasztásával szem ben tá masz tott kö ve tel mé -
nyek, te le pí té sé nek sza bá lyai

B Rá di ó na vi gá ci ós és rá dió lo ká ci ós alap el vek
A Az üze mel te tett re pü lés biz to sí tó esz kö zök tí pus is -

me re te
A A re pü lés biz to sí tó esz kö zök re vo nat ko zó tech no -

ló gi ai uta sí tá sok, az üze mel te tés sza bá lyai
B Re pü lés biz to sí tó esz kö zök tech ni kai ki szol gá lá sa
B Re pü lés biz to sí tó esz kö zök lo gisz ti kai biz to sí tá sa
B A meg hi bá so dá sok je len sé ge i nek fel is me ré se; a

ke ze lõi szint nek meg fe le lõ mé ré sek és ja ví tá sok
vég re haj tá sa

A A ka to nai szer ve zet napi te vé keny sé gé vel össze -
füg gõ te vé keny sé gek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Üzem sze rû mû kö dés jel zé se i nek ér tel me zé se,

 hibajelenségek fel is me ré se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Spe ci fi kus mé rõ mû sze rek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: –

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák: –

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0815–06 Re pü lés biz to sí tó ága zat fény tech ni kai rend -
szer üze mel te tõ ága za ti szak te vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Be tart ja az elekt ro mos be ren de zé sek ke ze lé sé vel kap -

cso la tos élet vé del mi és bal eset-el há rí tá si elõ írásokat és
sza bá lyo kat

Ki vá laszt ja a meg fe le lõ te le pí té si he lyet, és te le pí ti
a mo bil fény tech ni kai rend sze re ket

Az elõ írt tech no ló gi ai uta sí tá sok nak meg fele lõen üze -
mel te ti, kar ban tart ja a fény tech ni kai rend sze re ket

El lát ja a fény tech ni kai rend sze rek lo gisz ti kai biztosí -
tásának fel ada ta it

Vég zi a fény tech ni kai rend sze rek hi ba be ha tá ro lá sát
Vég zi a fény tech ni kai rend sze rek ke ze lõi szint nek meg -

fe le lõ mé ré sét és a ja ví tá sok vég re haj tá sát
Al kal maz za a re pü lõt erek fény tech ni kai rend sze re i re

vo nat ko zó szab vá nyo kat, elõ írásokat
Al kal maz za a he li kop ter fel- és le szál ló hely fény tech ni -

kai rend sze re i re vo nat ko zó szab vá nyo kat, elõ írásokat
Gya ko rol ja a ter ve zett elsõ be osz tás hoz szük sé ges ka to -

nai és szak mai te vé keny sé ge ket

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Mun ka vé del mi sza bá lyok
B Tûz vé del mi sza bá lyok
A Élet men tés, el sõ se gély nyúj tás sza bá lyai
B Re pü lés biz to sí tó esz kö zök te le pí té si he lyé nek ki -

vá lasz tá sá val szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek,
te le pí té sé nek sza bá lyai

B Re pü lés biz to sí tó fény tech ni kai rend sze rek, rend -
sze re le mek és be ren de zé sek

A Az üze mel te tett re pü lés biz to sí tó esz kö zök tí pus is -
me re te

A A re pü lés biz to sí tó esz kö zök re vo nat ko zó tech no -
ló gi ai uta sí tá sok, az üze mel te tés sza bá lyai

B Re pü lés biz to sí tó esz kö zök tech ni kai ki szol gá lá sa
B Re pü lés biz to sí tó esz kö zök lo gisz ti kai biz to sí tá sa
B A meg hi bá so dá sok je len sé ge i nek fel is me ré se; a

ke ze lõi szint nek meg fe le lõ mé ré sek és ja ví tá sok
vég re haj tá sa

A A ka to nai szer ve zet napi te vé keny sé gé vel össze -
füg gõ te vé keny sé gek

A A he li kop ter fel- és le szál ló hely fény tech ni kai
rend sze rei

B A tech ni kai ki szol gá lás rend je, ok má nyok ve ze té se
A Ka to nai és pol gá ri re pü lõt erek fény tech ni kai rend -

sze rei

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Üzem sze rû mû kö dés jel zé se i nek ér tel me zé se,

 hibajelenségek fel is me ré se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Spe ci fi kus mé rõ mû sze rek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: –

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák: –

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0816–06 Sár kány-haj tó mû ága zat re pü lõ gép sár kány- 
haj tó mû sze re lõ, he li kop ter sár kány-haj tó -
mû sze re lõ ága za ti alap te vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Bá zis rep té ren vég re haj tan dó ki szol gá lá si mun ká kat vé gez
Ál ta lá nos sze re lé si mun ká kat hajt vég re a lé gi jár mû ve ken
Be osz tá si szint jé nek meg fele lõen a lé gi jár mû ve ken a

tech no ló gi ai uta sí tá sok ban meg ha tá ro zott üze mel te té si
fel ada to kat lát el

Lé gi jár mû vek fül ké jé ben üzem ben tar tá si fel ada to kat
hajt vég re

A me cha ni ku sok ra vo nat ko zó be osz tás be li kö tel mek -
nek meg fele lõen fel ada tot hajt vég re

A lé gi jár mû-sze re lõ re vo nat ko zó mér ték ben a lég ügyi
tör vény ben és ren de le tek ben meg fo gal ma zott elõ írásokat
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meg is me ri, és az elõ írt sza bá lyok sze rint fel ada tot hajt
vég re

Re pü lõ harc te vé keny ség vég re haj tá sa kor mérnök-
 mûszaki biz to sí tást hajt vég re

A re pü lõ té ri ki szol gá ló kü lön le ges gép jár mû ve ket
( indító ko csi, hid ra u li ka-nyo más biz to sí tó, oxi gén töl tõ
stb.) üze mel te ti és üze mel te té sét irá nyít ja

Ki szol gá ló kü lön le ges gép jár mû ve ket hasz nál az üzem -
ben tar tá si rend szer ben

Szak ág he lyet te sí tõ gya kor la to kat hajt vég re

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A lé gi jár mû vek üzem ben tar tá sa so rán vég re haj -

tan dó ki szol gá lá si és csa pat szin tû ja ví tá si mun kák
rend szer e és for mái

C Az üzem ben tar tás ál ta lá nos és szak te rü le té re
 vonatkozó spe ci á lis sza bá lyok

C Az üzem ben tar tó és ja ví tó al egy sé gek ren del te té se, 
szer ve ze ti fel épí té se

C A re pü lõ ki kép zés és a re pü lõ harc te vé keny ség
 repülõ-mûszaki biz to sí tá sá nak gya kor la ti alkal -
mazása

C A lé gi jár mû vek üze mel te té se so rán vég re haj tan dó
sze re lé si mun kák

C Szer szá mok hasz ná la ta
C Mun ka kö rül mé nyek biz to sí tá sá nak alap jai
C Lé gi jár mû vek üzem ben tar tá sa so rán szük sé ges

fül ke is me ret
C Re pü lõ harc te vé keny ség vég re haj tá sa kor a mér -

nök-mû sza ki biz to sí tás vég re haj tá sa
C Ki szol gá ló gép jár mû vek hasz ná la ta a lé gi jár mû -

vek üzem ben tar tá sa so rán
B Ki szol gá ló gép jár mû vek gya kor la ti hasz ná la ta
C Szak ág he lyet te sí tõ gya kor la tok vég re haj tá sá nak

for mái, spe ci á lis sza bá lyok

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Üzem ben tar tás vég zé se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Kü lön le ges gép jár mû vek hasz ná la ta
3 Kü lön le ges gép jár mû vek hasz ná la ta az üzem ben

tar tás so rán
3 Szak ág he lyet te sí tõ mun kák vég zé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Szor ga lom, igye ke zet
Kéz ügyes ség
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Ru gal mas ság
Tér lá tás
Szer ve zõ kész ség
Ön fe gye lem
Stressz tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Konf lik tus meg ol dó kész ség
Kez de mé nye zõ kész ség
Irá nyít ha tó ság
Ha tá ro zott ság
Vissza csa to lá si kész ség
Mo ti vál ha tó ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
In for má ció gyûj tés
Kö vet kez te té si ké pes ség
Fel fo gó ké pes ség
Hely zet fel is me rés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Mód sze res mun ka vég zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0817–06 Sár kány-haj tó mû ága zat re pü lõ gép sár kány- 
haj tó mû sze re lõ ága za ti szak te vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Vég zi a re pü lõ gép su gár haj tó mû vé nek a tech no ló gi ai

uta sí tá sok sze rin ti üze mel te té sét, be sza bá lyo zá sát, mo dul -
rend sze rû ja ví tá sát

Vég zi a re pü lõ gép su gár haj tó mû ki szol gá ló-be ren de zé -
se i nek a tech no ló gi ai uta sí tá sok sze rin ti üze mel te té sét,
 beszabályozását, ja ví tá sát

Vég zi a re pü lõ gép sár kány szer ke ze té nek és rend sze re i -
nek tech no ló gi ai uta sí tá sok sze rin ti üze mel te té sét, be sza -
bá lyo zá sát, ja ví tá sát

Ja ví tó és kar ban tar tó anya go kat igé nyel, ki utal, vé te lez
és do ku men tál

Fel ké szí ti a re pü lõ tech ni kát a téli, nyá ri, üze mel te té si
vi szo nyok ra

Üze mel te ti a re pü lõ tech ni ká hoz rend sze re sí tett spe ci á -
lis be ren de zé se ket

Szak irá nyí tás mel lett az elõ írt tech no ló gi ai szak uta sí tá -
sok sze rint mû sza ki mun kát vé gez

Vég zi a re pü lõ gé pek üzem ben tar tá si és a re pü lé sek
 mûszaki ki szol gá lá si fel ada ta it

Ve ze ti a re pü lõ gép hez és be ren de zé se i hez rend sze re sí -
tett ok má nyo kat az elõ írásoknak meg fele lõen

Fel ügye li a re pü lõ gép üzem ben tar tá sá ba be vont társ -
szak ágak mû sza ki mun ka vég zé sét, a fel ada tok kö ve tel mé -
nyek sze rin ti vég re haj tá sát

Irá nyít ja a fel ügye le te alá tar to zó szak ál lo mány te vé -
keny sé gét

Vég zi a re pü lõ gép rend sze re i nek tech no ló gi ai uta sí tá -
sok sze rin ti üze mel te té sét, kar ban tar tá sát

Gáz tur bi nás haj tó mû vek au to ma ti kus sza bá lyo zá sá nak
el len õr zé se
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Üzem ben tart ja a du gattyús mo to ro kat
Üzem ben tart ja a gáz tur bi nás haj tó mû ve ket
Üzem ben tart ja a fel- és le szál ló be ren de zé se ket
Üzem ben tart ja a re pü lõ gép rend sze re it
Üzem ben tart ja a he li kop ter rend sze re it
Vég zi a re pü lõ gép ve ze tõ fül ke és rend sze re i nek tech no -

ló gi ai uta sí tá sok sze rin ti üze mel te té sét
Vég zi a re pü lõ gép fel- és le szál ló be ren de zé se i nek és

rend sze re i nek tech no ló gi ai uta sí tá sok sze rin ti üzemelte -
tését

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B A haj tó mû vek ben le ját szó dó ener gia át ala ku lás

 folyamata, an nak pon tos ter mo di na mi kai ér tel me -
zé se

C Az egyes szer ke ze ti egy sé gek, rész mû kö dé sek
 helye, sze re pe a rend sze rek össz mû kö dé sé ben

B A rend el le nes mû kö dés kö vet kez mé nyei a rend -
szer egé szé re vo nat ko zó an

C A re pü lés sel kap cso la tos áram lás ta ni fo gal mak
C A lé gi jár mû vek re ható erõk
C A re pü lé si üzem mó dok
C A lé gi jár mû vek sta bi li tá sá nak, kormányozható -

ságának elve
C A re pü lés di na mi ká ja
C Az el len õr zõ be ren de zé sek, rend sze re sí tett szer -

szá mok, föl di ki szol gá ló esz kö zök elõ írások sze -
rin ti al kal ma zá sa (hasz ná la ta)

C A re pü lést ki szol gá ló gép jár mû-fel épít mé nyek
szer ke ze ti fel épí té se, al kal ma zá suk elõ írásai

C A tech no ló gi ai uta sí tá sok ban meg ha tá ro zott el len -
õr zé si for mák vég re haj tá sa a sár kány- és haj tó mû
be ren de zé se ken, -rend sze re ken

C Idõ sza kos mun kák és ja ví tá sok for mái, azok vég re -
haj tá sa

C A be ren de zé sek és rend sze re le mek cse ré jét kö ve tõ
elõ írt el len õr zé sek for mái, azok vég re haj tá sa

C A társ szak ágak hoz tar to zó fe dél ze ti be ren de zé sek
ál la po tá nak meg íté lé se

B A re pü lé sek mû sza ki ki szol gá lá sa so rán vég zen dõ
te vé keny ség

C A re pü lõ gé pek szak anyag el lá tá sá nak és szak -
anyag gaz dál ko dá sá nak rend szer e, tar tal ma, ok má -
nyai

A Biz ton sá gi rend sza bá lyok, ame lyek szük sé ge sek
az adott mun ka te rü le ten biz ton sá gos mun ka vég -
zés hez és a bal ese tek meg elõ zé sé hez

C Az adott szer ve zet mér nök-mû sza ki biz to sí tá sá nak 
ob jek tu mai, épü le tei és azok funk ci ói

A A mû sza ki do ku men tá ci ós mun kák
C Re pü lõ gép-haj tó mû szer ke ze ti ki ala kí tá sa
B Hõ ta ni alap is me re tek
C A du gattyús re pü lõ gép-haj tó mû vek szer ke ze ti

 kialakításának el vei, fel épí té se

C Mun ka fo lya ma tok
C Re pü lõ gép-haj tó mû rend sze rei az össz mû kö dés ben
B Gáz tur bi nás haj tó mû vek au to ma ti kus sza bá lyo zá sa
C A lé gi jár mû vek vi sel ke dé se a hang se bes ség kö rü li

áram lás kor
C A lé gi jár mû vek vi sel ke dé se a hang se bes ség fe let ti

áram lás kor
C A he li kop te rek re pü lés di na mi ká ja
C A re pü lõ gé pek sár kány szer ke ze te, az egyes rend -

sze rek ren del te té se, ki ala kí tá suk el vei, a jel lem zõ
mû sza ki pa ra mé te re ik, szer ke ze ti sa já tos sá ga ik és
mû kö dé sük

C A he li kop te rek sár kány szer ke ze te, az egyes rend -
sze rek ren del te té se, ki ala kí tá suk el vei, a jel lem zõ
mû sza ki pa ra mé te re ik, szer ke ze ti sa já tos sá ga ik és
mû kö dé sük

C A re pü lõ gé pek ve ze tõ fül ké je és rend sze rei
C A he li kop ter ve ze tõ fül ké je és rend sze rei
C Fel- és le szál ló be ren de zé sek
C A re pü lõ gép rend sze rei
C A he li kop ter rend sze rei
C A re pü lõ gép sár kány szer ke ze te
C Bá zi son vég re haj tan dó üzem ben tar tá si mun kák

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Du gattyús mo to rok ki szol gá lá sa
4 Gáz tur bi nás haj tó mû mo dul rend sze rû ja ví tá sa
4 Haj tó mû rend sze rek ki szol gá lá sa
4 Gáz tur bi nás haj tó mû vek au to ma ti kus sza bá lyo zá si 

rend sze re i nek el len õr zé se
4 Gáz tur bi nás haj tó mû vek üzem ben tar tá sa
4 Haj tó mû rend sze rek üzem ben tar tá sa
4 A re pü lõ gép sár kány szer ke ze té nek üzem ben tar tá sa
4 Re pü lõ gép ve ze tõ fül ké jé nek és rend sze re i nek üze -

mel te té se
4 Fel- és le szál ló be ren de zé sek üzem ben tar tá sa
4 Re pü lõ gép rend sze re i nek üzem ben tar tá sa
4 A re pü lõ gép sár kány-haj tó mû rend sze re i vel kap -

cso la tos üzem ben tar tá si mun kák el vég zé se
4 Du gattyús mo to rok üzem ben tar tá sa

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Tér lá tás
Ki tar tás
Ru gal mas ság
Ön ál ló ság
Pre ci zi tás
Meg bíz ha tó ság
Ter hel he tõ ség
Ön fe gye lem
Stressz tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Abszt rakt gon dol ko dás
Át te kin tõ ké pes ség
Lo gi kus gon dol ko dás
Ál ta lá nos ta nu ló ké pes ség
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Rend sze re zõ ké pes ség
Lé nyeg fel is me rés
Okok fel tá rá sa
Kö vet kez te té si ké pes ség
In for má ció gyûj tés
Is me re tek he lyén  való al kal ma zá sa
Nyi tott hoz zá ál lás
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
In ten zív mun ka vég zés
Em lé ke zõ ké pes ség (is me ret meg õr zés)

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0818–06 Sár kány-haj tó mû ága zat he li kop ter sár kány-
haj tó mû sze re lõ ága za ti szak te vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Vég zi a he li kop ter su gár haj tó mû vé nek a tech no ló gi ai

uta sí tá sok sze rin ti üze mel te té sét, be sza bá lyo zá sát, mo dul -
rend sze rû ja ví tá sát

Vég zi a he li kop ter su gár haj tó mû ki szol gá ló-be ren de zé -
se i nek a tech no ló gi ai uta sí tá sok sze rin ti üze mel te té sét,
 beszabályozását, ja ví tá sát

Vég zi a he li kop ter köz lõ mû tech no ló gi ai uta sí tá sok sze -
rin ti üze mel te té sét, be sza bá lyo zá sát, ja ví tá sát

Vég zi a he li kop ter sár kány szer ke ze té nek és rend sze re i -
nek tech no ló gi ai uta sí tá sok sze rin ti üze mel te té sét, be sza -
bá lyo zá sát, ja ví tá sát

Ja ví tó és kar ban tar tó anya go kat igé nyel, ki utal, vé te lez
és do ku men tál

Fel ké szí ti a he li kop tert a téli, nyá ri üze mel te té si vi szo -
nyok ra

Üze mel te ti a he li kop ter hez rend sze re sí tett spe ci á lis
 berendezéseket

Szak irá nyí tás mel lett az elõ írt tech no ló gi ai szakutasí -
tások sze rint mû sza ki mun kát vé gez

Vég zi a he li kop te rek üzem ben tar tá si és a re pü lé sek mû -
sza ki ki szol gá lá si fel ada ta it

Ve ze ti a he li kop ter hez és be ren de zé se i hez rend sze re sí -
tett ok má nyo kat az elõ írásoknak meg fele lõen

Fel ügye li a he li kop ter üzem ben tar tá sá ba be vont társ -
szak ágak mû sza ki mun ka vég zé sét, a fel ada tok kö ve tel mé -
nyek sze rin ti vég re haj tá sát

Irá nyít ja a fel ügye le te alá tar to zó szak ál lo mány te vé -
keny sé gét

Gáz tur bi nás haj tó mû vek au to ma ti kus sza bá lyo zá sá nak
el len õr zé se

Üzem ben tart ja a du gattyús mo to ro kat
Üzem ben tart ja a gáz tur bi nás haj tó mû ve ket
Üzem ben tart ja a fel- és le szál ló be ren de zé se ket
Üzem ben tart ja a re pü lõ gép rend sze re it
Üzem ben tart ja a he li kop ter rend sze re it
Vég zi a he li kop ter for gó szárny és fa rok lég csa var tech -

no ló gi ai uta sí tá sok sze rin ti üze mel te té sét

Vég zi a he li kop ter fel- és le szál ló be ren de zé se i nek és
rend sze re i nek tech no ló gi ai uta sí tá sok sze rin ti üzemelte -
tését

Vég zi a he li kop ter kor mány ve zér lõ rend sze re i nek
üzem ben tar tá sát

Vég zi a he li kop ter köz lõ mû vé nek üzem ben tar tá sát
Vég zi a he li kop ter rend sze re i nek üzem ben tar tá sát

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B A re pü lés sel kap cso la tos áram lás ta ni fo gal mak
B A lé gi jár mû vek re ható erõk
B A re pü lé si üzem mó dok
B A lé gi jár mû vek sta bi li tá sá nak, kor má nyoz ha tó sá -

gá nak elve
B A re pü lés di na mi ká ja
C Az egyes szer ke ze ti egy sé gek, rész mû kö dé sek

 helye, sze re pe a rend sze rek össz mû kö dé sé ben
B A rend el le nes mû kö dés kö vet kez mé nyei a rend -

szer egé szé re vo nat ko zó an
B A haj tó mû vek ben le ját szó dó ener gia át ala ku lás

 folyamata, an nak pon tos ter mo di na mi kai ér tel me -
zé se

B Az el len õr zõ be ren de zé sek, rend sze re sí tett szer -
szá mok, föl di ki szol gá ló esz kö zök elõ írások sze -
rin ti al kal ma zá sa (hasz ná la ta)

C A re pü lést ki szol gá ló gép jár mû-fel épít mé nyek
szer ke ze ti fel épí té se, al kal ma zá suk elõ írásai

C A tech no ló gi ai uta sí tá sok ban meg ha tá ro zott el len -
õr zé si for mák vég re haj tá sa a sár kány- és haj tó mû
be ren de zé se ken, -rend sze re ken

C Idõ sza kos mun kák és ja ví tá sok for mái, azok vég re -
haj tá sa

C A be ren de zé sek és rend sze re le mek cse ré jét kö ve tõ
elõ írt el len õr zé sek for mái, azok vég re haj tá sa

C A társ szak ágak hoz tar to zó fe dél ze ti be ren de zé sek
ál la po tá nak meg íté lé se

B A re pü lé sek mû sza ki ki szol gá lá sa so rán vég zen dõ
te vé keny ség

A Biz ton sá gi rend sza bá lyok, ame lyek szük sé ge sek
az adott mun ka te rü le ten biz ton sá gos mun ka vég -
zés hez és a bal ese tek meg elõ zé sé hez

C Az adott szer ve zet mér nök-mû sza ki biz to sí tá sá nak 
ob jek tu mai, épü le tei és azok funk ci ói

A A mû sza ki do ku men tá ci ós mun kák
C Bá zi son vég re haj tan dó üzem ben tar tá si mun kák
B Hõ ta ni alap is me re tek
C A du gattyús re pü lõ gép-haj tó mû vek ál ta lá nos szer -

ke ze ti ki ala kí tá sá nak el vei, fel épí té se
C Mun ka fo lya ma tok
C Re pü lõ gép-haj tó mû rend sze rei az össz mû kö dés ben
B Gáz tur bi nás haj tó mû vek au to ma ti kus sza bá lyo zá sa
C A lé gi jár mû vek vi sel ke dé se a hang se bes ség kö rü li

áram lás kor
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C A lé gi jár mû vek vi sel ke dé se a hang se bes ség fe let ti
áram lás kor

C A re pü lõ gé pek sár kány szer ke ze te, az egyes rend -
sze rek ren del te té se, ki ala kí tá suk el vei, a jel lem zõ
mû sza ki pa ra mé te re ik, szer ke ze ti sa já tos sá ga ik és
mû kö dé sük

C A he li kop te rek sár kány szer ke ze te, az egyes rend -
sze rek ren del te té se, ki ala kí tá suk el vei, a jel lem zõ
mû sza ki pa ra mé te re ik, szer ke ze ti sa já tos sá ga ik és
mû kö dé sük

C Re pü lõ gé pek ve ze tõ fül ké je és rend sze rei
C He li kop ter ve ze tõ fül ké je és rend sze rei
C Fel- és le szál ló be ren de zé sek
C Re pü lõ gép rend sze rei
C He li kop ter rend sze rei
C A re pü lõ gé pek re pü lés di na mi ká ja
C A du gattyús re pü lõ gép-haj tó mû vek szer ke ze ti

 kialakításának el vei, fel épí té se
C Re pü lõ gép-haj tó mû szer ke ze ti ki ala kí tá sa
C A he li kop ter sár kány szer ke ze te
C He li kop ter for gó szárny és fa rok lég csa var szer ke -

ze te
C A he li kop ter kor mány ve zér lõ rend sze rei
C A he li kop ter köz lõ mû ve
C A re pü lõ gé pek szak anyag el lá tá sá nak és szak anyag-

gaz dál ko dá sá nak rend szer e, tar tal ma, ok má nyai

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 He li kop ter sár kány-haj tó mû rend sze re i vel kap cso -

la tos üzem ben tar tá si mun kák vég zé se
4 Du gattyús mo to rok ki szol gá lá sa
4 Gáz tur bi nás haj tó mû mo dul rend sze rû ja ví tá sa
4 Haj tó mû rend sze rek ki szol gá lá sa
4 Gáz tur bi nás haj tó mû vek au to ma ti kus sza bá lyo zá si 

rend sze re i nek el len õr zé se
4 Gáz tur bi nás haj tó mû vek üzem ben tar tá sa
4 Haj tó mû rend sze rek üzem ben tar tá sa
4 Fel- és le szál ló be ren de zé sek üzem ben tar tá sa
4 Du gattyús mo to rok üzem ben tar tá sa
4 A he li kop ter sár kány szer ke ze té nek üzem ben tar tá sa
4 He li kop ter for gó szárny és fa rok lég csa var üze mel -

te té se
4 A he li kop ter kor mány ve zér lõ rend sze re i nek üze -

mel te té se
4 A he li kop ter köz lõ mû vé nek üze mel te té se
4 A he li kop ter rend sze re i nek üze mel te té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Tér lá tás
Ki tar tás
Ru gal mas ság
Ön ál ló ság
Pre ci zi tás
Meg bíz ha tó ság
Dön tés ké pes ség
Ön fe gye lem
Stressz tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:

Abszt rakt gon dol ko dás

Át te kin tõ ké pes ség

Lo gi kus gon dol ko dás

Ál ta lá nos ta nu ló ké pes ség

Rend sze re zõ ké pes ség

Lé nyeg fel is me rés

Okok fel tá rá sa

Kö vet kez te té si ké pes ség

In for má ció gyûj tés

Kri ti kus gon dol ko dás

Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás

Is me re tek he lyén  való al kal ma zá sa

A kör nye zet tisz tán tar tá sa

In ten zív mun ka vég zés

Nyi tott hoz zá ál lás

Em lé ke zõ ké pes ség (is me ret meg õr zés)

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0819–06 Ve gyi vé del mi tech ni kai üze mel te tõ szak irá -
nyú és ága za ti alap te vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Üze mel te ti a ka to nai szer ve zet nél rend sze re sí tett ve gyi -
vé del mi tech ni kai esz kö zö ket

Vég re hajt ja a ve gyi vé del mi tech ni kai esz kö zök al egy -
ség szin tû üze mel te té sé vel és tech ni kai ki szol gá lá sá val
össze füg gõ anya gi-tech ni kai biz to sí tá si fel ada to kat

Vég zi a tech ni kai esz kö zök fõ da rab ja i nak, részegysé -
geinek kar ban tar tá sát és el len õr zé sét, a hi bá i nak pon tos
be ha tá ro lá sát

Elõ ké szí ti és ki töl ti a köz pon ti ja ví tás ba uta lás hoz elõ írt
ok má nyo kat

Vég re hajt ja a ve gyi vé del mi tech ni kai esz kö zök és anya -
gok át adás-át vé te lét, szál lí tá sát és tá ro lá sát

Be tart ja és be tar tat ja a be osz tá sá val kap cso la tos mun -
ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi rend sza bá lyo kat

Meg is me ri a szak tech ni kai esz kö zök elekt ro mos al kat -
ré sze i nek mû kö dé si el vét, az áram ve ze tés alap ja it

Meg is me ri a szer vet len és szer ves ké mia alap ja it, ami -
vel a szak mai kér dé sek so rán ta lál ko zik

Meg is me ri a ve gyi vé del mi és ka to nai gya kor lat ban
 alkalmazott mér ge zõ-, men te sí tõ-, gyúj tó-, rob ba nó- és
tûz ol tó anya gok kal kap cso la tos is me re te ket

A ra dio ak tív su gár zá sok tí pu sa i nak meg is me ré se

A ra dio ak tív su gár zá sok élõ szer ve ze tek re gya ko rolt
 hatásainak meg is me ré se

A ké mia és anyag is me ret tan tárgy ban elõ for du ló ké mi ai 
kí sér le tek el vég zé se
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Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Az esz kö zök üze mel te té se
B Mun ka-, bal eset- és tûz vé del mi sza bá lyok
B Anyag tá ro lás ra, ja ví tás ra, kar ban tar tás ra és anyag -

moz gá sok vég re haj tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok,
kö ve tel mé nyek

B Az esz kö zök törzs köny vei, ke ze lé si uta sí tá sai
C Az esz köz ja ví tás ba adá si sza bá lyai
C Anyag moz ga tá si és tá ro lá si sza bá lyok

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Tér lá tás
Tér be li tá jé ko zó dás
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés

Tár sas kom pe ten ci ák:
In ter per szo ná lis ru gal mas ság
Kez de mé nye zõ kész ség
Ha tá ro zott ság
Se gí tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kri ti kus gon dol ko dás
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0820–06 Ve gyi vé del mi tech ni kai üze mel te tõ ága za ti
szak te vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Részt vesz a szak tech ni kai esz kö zök ki szol gá lá sá nak

meg szer ve zé sé ben, vég re haj tá sá ban
Vég zi a szak tech ni kai esz kö zök kel kap cso la tos ok má -

nyok ki töl té sét és ve ze té sét
Részt vesz a szak tech ni kai esz kö zök be mu ta tá sá ban
El ké szí ti és ve ze ti a szak tech ni kai esz kö zök és anya gok

nyil ván tar tá si ok má nya it, mun ka utal ványt
El ké szí ti és ve ze ti a ve gyi vé del mi tech ni kai esz kö zök

al egy ség szin tû tech ni kai ki szol gá lá sá nak ter vét
Ma gas szint en is me ri az esz kö zök ke ze lé sé nek sza bá -

lya it, al kal ma zá sá nak rend jét
Meg is me ri és el sa já tít ja a ve gyi vé del mi anya gi-tech ni -

kai biz to sí tás sal kap cso la tos NA TO-ban al kal ma zott je le -
ket és jel zé se ket

Meg is me ri a gya kor ló csa pat szol gá lat alatt végrehaj -
tandó fel ada to kat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Az esz kö zök törzs köny vei, ke ze lé si uta sí tá sai és

ja ví tá si ok má nyai
C Az esz kö zök ok má nyai
A Szak tech ni kai esz kö zök tí pus is me re te
B A nyil ván tar tá si sza bá lyok
A ABV-vé del mi el já rá sok
B NATO je lek és jel zé sek
A Az elsõ be osz tás sal kap cso la tos ve gyi vé del mi

szak mai is me re tek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
3 Szak mai nyel ve ze tû írás kész ség, fo gal ma zás írás -

ban
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Mo no tó nia-tû rés
Ön ál ló ság
Pre ci zi tás
Szor ga lom, igye ke zet

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Mód sze res mun ka vég zés
Át te kin tõ ké pes ség
Rend sze rek ben  való gon dol ko dás
Em lé ke zõ ké pes ség (is me ret meg õr zés)
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

2175–06 Sze re lõ ága zat szak irá nyú alaptevékeny -
ségek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Jár mû alap áram kö rök mû sza ki pa ra mé te re it ha tá roz za

meg, szük ség ese tén hi ba be ha tá ro lá sát vé gez
Egy sze rû egyen ára mú há ló za to kat ala kít ki
Ener gia for rá so kat (ak ku mu lá tor, te lep) köt a rend szer be
Rész egy sé ge ket, sze relt al kat ré sze ket old ha tó és nem

old ha tó kö té sek al kal ma zá sá val ja vít
Az al kal ma zott anya gok me cha ni kai tu laj don sá ga i nak

mér le ge lé sé vel ki vá laszt ja a meg fe le lõ ja ví tá si tech no ló gi át
Is me ri és hasz nál ja a gé pé szet ben al kal ma zott alap ve tõ

ké zi- és gé pi szer szá mo kat
Ki vá laszt ja az üze mel te tés hez szük sé ges ke nõ-, kar ban -

tar tó- és tö mí tõ anya go kat
Alap ve tõ szab vá nyos je lek kel áb rá zol ja az elekt ro mos,

pne u ma ti kus, hid ra u li kus, me cha ni kus ele mek bõl álló
egy sze rûbb rend sze re ket

Is me ri és al kal maz za az elõ írt vé dõ esz kö zö ket
Szük ség ese tén el sõ se gély ben ré sze sí ti a sé rül tet
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Is me ri és be tart ja az alap ve tõ biz ton sá gi rend sza bá lyo kat
Is me ri és be tart ja a ve szé lyes anya gok ra vo nat ko zó elõ -

írásokat
Vil la mos sá gi alap is me re tek fel hasz ná lá sá val egy sze rû

elekt ro mos rend sze re ket ala kít ki

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
D Kör nye zet vé de lem
D Mun ka vé de lem
D Fém ipa ri anyag is me ret
D Fém ipa ri kö té sek kel kap cso la tos alap is me re tek

(old ha tó, nem old ha tó)
D Üzem anya gok kal kap cso la tos alap is me re tek
D Mû sza ki rajz alap is me re tek
D Jár mû vil la mos sá gi alap is me re tek
D El sõ se gély nyúj tás
D Ve szé lyes anyag ke ze lé se

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel ve ze tû írás kész ség, fo gal ma zás írás -

ban
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Gép ele mek, kö té sek áb rá zo lá sá nak is me re te

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés
Fe le lõs ség tu dat
Meg bíz ha tó ság
Ön ál ló ság
Dön tés ké pes ség
Ön fe gye lem
Pre ci zi tás
Szor ga lom, igye ke zet
Ter hel he tõ ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság
Se gí tõ kész ség
Mo ti vál ha tó ság
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Irá nyít ha tó ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
Kö vet kez te té si ké pes ség
Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Okok fel tá rá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

2176–06 Sze re lõ ága zat gép jár mû sze re lõ, harc jár mû -
sze re lõ, mû sza ki gép sze re lõ ága za ti alap te -
vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Mé rõ esz kö zök kel meg ál la pít ja az al kat ré szek beépít -

hetõségét
A kü lön bö zõ haj tá sok üze mi pa ra mé te re i nek is me re té -

ben kö vet kez te té se ket von le a to vább üze mel te tés re vagy a 
ja ví tás szük sé ges sé gé re

Alap ve tõ for gá cso lá si tech no ló gi ák fel hasz ná lá sá val a
tû rés és il lesz té si kö ve tel mé nyek figye lembe véte lével
 alkatrészek be épí té sét vég zi

Vég zi az ál ta lá nos jár mû rend sze rek is me re té ben a lánc -
tal pas és ke re kes jár mû vek üze mel te té sé nek el len õr zé sét

Ve ze ti a terv sze rû fenn tar tá si rend szer ok má nya it
Vég zi a ja ví tá sok so rán fel hasz nált anya gok el szá mo lá -

sá val kap cso la tos ad mi niszt rá ci ós te vé keny sé ge ket
Ke ze li, hasz nál ja, kar ban tart ja és meg õr zi a ré szé re

hasz ná lat ra ki adott szer szá mo kat
Ér tel me zi a mû hely raj zo kon és mû sza ki uta sí tá sok ban

meg fo gal ma zott raj zi in for má ci ó kat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
D Fém ipa ri anyag is me ret
D Fém meg mun ká lás
D Ja ví tá si alap is me re tek
D Mé rõ mû sze rek al kal ma zá sa
D Mû sza ki rajz
D Jár mû szer ke ze ti alap is me re tek (jár mû vek rend sze -

rei, fel épí té se, a rend sze rek ele mei, fel ada ta, mû -
kö dé se)

D Ha di tech ni kai esz kö zök rend szer ben tar tá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Mû sza ki rajz ol va sá sa
3 Sza bad ké zi raj zo lás
2 For gá cso lás
3 Jár mû szer ke zet és rend szer is me ret
3 Esz kö zök és anya gok ál la pot meg ha tá ro zá sa
2 MH Terv sze rû Fenn tar tá si Rend szer e
3 Üze mel te tés
3 Fenn tar tás
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel ve ze tû írás kész ség, fo gal ma zás írás -

ban
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: –

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák: –

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

2177–06 Sze re lõ ága zat gép jár mû sze re lõ ága za ti
szak te vé keny sé gek
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A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ma ga sabb ké szen lé ti fo ko zat ba he lye zés ese tén irá nyít -

ja, vég zi a pán cé los- és gép jár mû tech ni kai biz to sí tá si fel -
ada to kat

Részt vesz a nem zet gaz da ság ból be vo nul ta tott gép jár -
mû tech ni kai esz kö zök át vé te lé ben, vizs gá la tá ban, el osz tá -
sá ban

NATO tér kép je lek al kal ma zá sá val egy sze rû tér kép váz -
la tot ké szít, il let ve tér ké pet ol vas

Vas úti be- és ki ra kás al kal má val szol gá la ti sze mély ként
te vé keny ke dik

Fel ké szí ti az esz kö zö ket, il let ve el len õr zi a kü lön le ges
vi szo nyok (téli, si va ta gi, erõ sen szeg delt te rep) kö zöt ti
üze mel te tést

Tá bo ri kö rül mé nyek kö zött vég zi a mû hely gép ko csik
te le pí té sét és üze mel te té sét (fel ügye li az üze mel te tést)

Irá nyít ja a tá bo ri ja ví tó pon tok ki ala kí tá sát, berende -
zését

A rend sze re sí tett ben zin üze mû tech ni kai esz kö zök mû -
sza ki-tech ni kai ada ta i nak is me re té ben be tart ja, be tar tat ja
és el len õr zi az üze mel te tést (köz úti szgk, te rep já ró szgk és
tgk, agg re gá tor), vég zi be sza bá lyo zá su kat

A rend sze re sí tett dí zel üze mû tech ni kai esz kö zök mû -
sza ki-tech ni kai ada ta i nak is me re té ben be tart ja, be tar tat ja
és el len õr zi az üze mel te tést (te rep já ró szgk és tgk, ke re kes
hjmû, agg re gá tor), vég zi be sza bá lyo zá su kat

Üze mel te ti a ke re kes harc- és gép jár mû vek spe ci á lis be -
ren de zé se it (AVB, tûz ol tó, éj jel lá tó, haj óhaj tás, csör lõ)

Ke ze li az esz kö zök höz rend sze re sí tett hír adó esz kö zö ket
A rá dió for gal ma zás sza bá lyai sze rint hír há ló ban for -

galmaz
Ter ve zi, vég zi, el len õr zi és do ku men tál ja a ke re kes

harc- és gép jár mû vek, agg re gá to rok TFR (tech ni kai fenn -
tar tá si rend szer) sze rin ti tech ni kai ki szol gá lá sát

Hi ba be ha tá ro lást, hi ba fel tá rást vé gez a ke re kes harc- és
gép jár mû ve ken, agg re gá to ro kon

Vég zi a ke re kes harc- és gép jár mû vek, agg re gá to rok
tech ni kai ki szol gá lá sát, kar ban tar tá sát

Fõ da rab és/vagy al kat rész cse ré vel vég zi a ke re kes harc- 
és gép jár mû vek, agg re gá to rok ja ví tá sát

Ja ví tó- és kar ban tar tó anya go kat igé nyel, ki utal, vé te lez
és do ku men tál

A be osz tá sá ban rend sze re sí tett (,,C” tí pu sú gép jár mû -
ve ze tõi en ge dély meg lé té hez kö tött) gép jár mû vet ve zet

Vég re hajt ja az el mé le ti és gya kor la ti fog lal ko zá so kon
el sa já tí tott ka to nai, ve ze tõi és szak mai fel ada to kat (csa pat -
gya kor lat)

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Kör nye zet vé de lem
C Mun ka vé de lem
C Ve szé lyes anyag ke ze lé se

B Ha di tech ni kai esz kö zök rend szer ben tar tá sa
C Pán cé los- és gép jár mû tech ni kai biz to sí tás béke és

mi nõ sí tett idõ szak ban
D Rend sze re sí tett ke re kes harc- és gép jár mû vek szer -

ke ze ti ki ala kí tá sa, tech ni kai-har cá sza ti ada tai
D Rend sze re sí tett áram for rás agg re gá to rok szer ke ze -

ti ki ala kí tá sa, tech ni kai ada tai
B Fõ da ra bok, rész egy sé gek, al kat ré szek hi ba fel vé te -

le zé se, ja ví tá sa, be sza bá lyo zá sa
B Rend sze re sí tett ke re kes harc- és gép jár mû vek

tech ni kai ki szol gá lá sa
D Te her gép ko csi ve ze té se
D Ke re kes harc jár mû vek ve ze té se
D Tér kép je lek
B Ki szol gá lá si mû ve le tek lak ta nyai és tá bo ri kö rül -

mé nyek kö zött

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:

2 Tá jé ko zó dás tér kép alap ján, egy sze rû tér kép váz lat
ké szí té se

2 Al egy sé gek pán cé los- és gép jár mû tech ni kai biz to -
sí tá sa

4 MH Terv sze rû Fenn tar tá si Rend szer e
5 Pán cé los- és gép jár mû tech ni kai esz kö zök üze mel -

te té se
5 Pán cé los- és gép jár mû tech ni kai esz kö zök fenn tar -

tá sa
4 Lak ta nya tech ni kai öve ze te
4 Szak mai sza bály zat és sza bály is me ret
4 Hi ba ke re sés, mû sza ki ál la pot meg ha tá ro zá sa
4 Ke re kes harc- és gép jár mû vek üze mel te té se, ke ze -

lé se
4 Ke re kes harc- és gép jár mû vek al egy ség szin tû

tech ni kai ki szol gá lá sa
3 Gép jár mû ve ze tés, men tés
3 Harc jár mû ve ze tés, men tés
4 Tá bo ri üzem fenn tar tás
3 Fenn tar tá si anyag ke ze lé se, rak tá ro zá sa

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: –

Tár sas kom pe ten ci ák:

Ve ze té si kész ség

Szer ve zé si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák: –

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

2178–06 Sze re lõ ága zat harc jár mû sze re lõ ága za ti
szak te vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Ma ga sabb ké szen lé ti fo ko zat ba he lye zés ese tén irá nyít -
ja, vég zi a pán cé los- és gép jár mû tech ni kai biz to sí tá si fel -
ada to kat
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Részt vesz a nem zet gaz da ság ból be vo nul ta tott gép jár -
mû tech ni kai esz kö zök át vé te lé ben, vizs gá la tá ban el osz tá -
sá ban

NATO tér kép je lek al kal ma zá sá val egy sze rû tér kép váz -
la tot ké szít, il let ve tér ké pet ol vas

Vas úti be- és ki ra kás al kal má val szol gá la ti sze mély ként
te vé keny ke dik

Fel ké szí ti az esz kö zö ket, il let ve el len õr zi a kü lön le ges
vi szo nyok (téli, si va ta gi, erõ sen szeg delt te rep) kö zöt ti
üze mel te tést

Tá bo ri kö rül mé nyek kö zött vég zi a mû hely gép ko csik
te le pí té sét és üze mel te té sét (fel ügye li az üze mel te tést)

Irá nyít ja a tá bo ri ja ví tó pon tok ki ala kí tá sát, be ren de zé sét
A rend sze re sí tett dí zel üze mû lánc tal pas tech ni kai esz -

kö zök mû sza ki-tech ni kai ada ta i nak is me re té ben be tart ja,
be tar tat ja és el len õr zi az üze mel te tést (harc ko csi, harc -
kocsi-vontató, lánc tal pas harc jár mû), vég zi beszabályo -
zásukat

Üze mel te ti a lánc tal pas tech ni kai esz kö zök spe ci á lis be -
ren de zé se it (AVB, tûz ol tó, éj jel lá tó, haj óhaj tás, csör lõ)

Ke ze li az esz kö zök höz rend sze re sí tett hír adó esz kö zö ket
A rá dió for gal ma zás sza bá lyai sze rint hír há ló ban for -

galmaz
Ter ve zi, vég zi, el len õr zi és do ku men tál ja a lánc tal pas

tech ni kai esz kö zök TFR (tech ni kai fenn tar tá si rend szer)
sze rin ti tech ni kai ki szol gá lá sát

Hi ba be ha tá ro lást, hi ba fel tá rást vé gez a lánc tal pas tech -
ni kai esz kö zö kön

Vég zi a lánc tal pas tech ni kai esz kö zök tech ni kai ki szol -
gá lá sát, kar ban tar tá sát

Fõ da rab és/vagy al kat rész cse ré vel vég zi a lánc tal pas
tech ni kai esz kö zök ja ví tá sát

Ja ví tó- és kar ban tar tó anya go kat igé nyel, ki utal, vé te lez
és do ku men tál

A be osz tá sá ban rend sze re sí tett (,,C” tí pu sú gép jár mû -
ve ze tõi en ge dély meg lé té hez kö tött) gép jár mû vet ve zet

Vég re hajt ja az el mé le ti és gya kor la ti fog lal ko zá so kon
el sa já tí tott ka to nai, ve ze tõi és szak mai fel ada to kat (csa pat -
gya kor lat)

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Kör nye zet vé de lem
C Mun ka vé de lem
C Ve szé lyes anyag ke ze lé se
B Ha di tech ni kai esz kö zök rend szer ben tar tá sa
C Pán cé los- és gép jár mû tech ni kai biz to sí tás béke és

mi nõ sí tett idõ szak ban
B Rend sze re sí tett harc ko csik és lánc tal pas harc jár -

mû vek szer ke ze ti ki ala kí tá sa, tech ni kai-har cá sza ti
ada tai

D Rend sze re sí tett áram for rás agg re gá to rok szerke -
zeti ki ala kí tá sa, tech ni kai ada tai

B Fõ da ra bok, rész egy sé gek, al kat ré szek hi ba fel vé te -
le zé se, ja ví tá sa, be sza bá lyo zá sa

B Rend sze re sí tett harc ko csi és lánc tal pas harc jár mû -
vek tech ni kai ki szol gá lá sa

D Te her gép ko csi ve ze té se
D Rend sze re sí tett harc ko csi és lánc tal pas harc jár mû -

vek ve ze té se
D Ke re kes harc jár mû vek ve ze té se
D Tér kép je lek is me re te
B Ki szol gá lá si mû ve le tek lak ta nyai és tá bo ri kö rül -

mé nyek kö zött

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 Tá jé ko zó dás tér kép alap ján, egy sze rû tér kép váz lat

ké szí té se
2 Al egy sé gek pán cé los- és gép jár mû tech ni kai biz to -

sí tá sa
4 MH Terv sze rû Fenn tar tá si Rend szer e
5 Pán cé los- és gép jár mû tech ni kai esz kö zök üze mel -

te té se
5 Pán cé los- és gép jár mû tech ni kai esz kö zök fenn tar -

tá sa
4 Lak ta nya tech ni kai öve ze te
4 Hi ba ke re sés, mû sza ki ál la pot meg ha tá ro zás
4 Harc ko csi és lánc tal pas harc jár mû vek üzemelte -

tése, ke ze lé se
4 Harc ko csi és lánc tal pas harc jár mû vek al egy ség -

szin tû tech ni kai ki szol gá lá sa
2 Gép jár mû és ke re kes harc jár mû ve ze té se, men té se
3 Harc ko csi és lánc tal pas harc jár mû vek ve ze té se,

men té se
4 Tá bo ri üzem fenn tar tás
3 Fenn tar tá si anyag ke ze lé se, rak tá ro zá sa

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: –

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ve ze té si kész ség
Szer ve zé si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák: –

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

2179–06 Sze re lõ ága zat fegy ver mû sze rész ága za ti
alap te vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Vég zi a fegy ver zet tech ni kai biz to sí tás alap mû ve le te it
Vég zi a fegy ver zet tech ni kai esz kö zök és anya gok üze -

mel te té sé vel és üzem ben tar tá sá val kap cso la tos alap fel -
ada to kat

Vég zi a fegy ver zet tech ni kai esz kö zök és anya gok nyil -
ván tar tá sá val és el szá mo lá sá val kap cso la tos fel ada to kat

Vég zi a fegy ver zet tech ni kai esz kö zök és anya gok tá ro -
lá sá val, meg óvá sá val, meg õr zé sé vel kap cso la tos felada -
tokat

El len õr zi a fegy ver zet tech ni kai esz kö zök üze mel te té si
pa ra mé te re it és az üze mel te té si elõ írások be tar tá sát
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El len õr zi a fegy ver zet tech ni kai harc anya gok (lõ sze rek,
ra ké ták, pi ro tech ni kai anya gok, ké zi grá ná tok) fel hasz ná -
lá sá nak és el szá mo lá sá nak elõ írás sze rin ti vég re haj tá sát

A fegy ve rek rend szer ta ni és szer ke ze ti alap is me re tei
alap ján vég zi a fegy ver zet tech ni kai esz kö zök szak irá nyú
ága za ti fel ada ta it

Be osz tá si szint jé nek meg fele lõen ter ve zi és szer ve zi a
fegy ver zet tech ni kai esz kö zök al egy ség szin tû üzemelte -
tését

Alap ve tõ for gá cso lá si tech no ló gi ák fel hasz ná lá sá val
a tû rés és il lesz té si kö ve tel mé nyek figye lembe véte lével
 alkatrészek be épí té sét vég zi

Mé rõ esz kö zök kel meg ál la pít ja az al kat ré szek be épít he -
tõ sé gét

El len õr zi a fegy ver zet tech ni kai esz kö zök fé ke zõ, sza -
bá lyo zó és csil la pí tó ele mei üze mel te té si pa ra mé te re i nek
be sza bá lyo zá sát

A mû kö dé si pa ra mé te rek is me re té ben el len õr zi a fegy -
ver zet tech ni kai esz kö zök for gó és sza ka szos moz gást vég -
zõ szer ke ze ti ele me i nek mû kö dé sét

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Lö vész fegy ve rek, lö ve gek rend szer ta na, fegy ver -

rend sze rek mû kö dé si elve
C Op ti kai, lö veg- és inf ra irány zé kok, táv mé rõk ren -

del te té se, cso por to sí tá sa, ál ta lá nos fel épí té sük,
mû kö dé si el vük

D Na vi gá ci ós be ren de zé sek, tûz ve ze tõ köz pon tok
ren del te té se, ál ta lá nos fel épí té se és mû kö dé si elve

D Tech ni kai esz kö zök rend szer ben tar tá sa, az üze -
mel te tés sel, üzem fenn tar tás sal kap cso la tos alap is -
me re tek

B A tá ro lás, meg õr zés ál ta lá nos sza bá lyai, tár gyi és
sze mé lyi fel té te lei

C A moz gás ele mek faj tái, jel lem zõi
C Fegy ver zet tech ni kai esz kö zök fé ke zõ, sza bá lyo zó

és csil la pí tó ele mei
C Az egy sze rû és nagy pon tos sá gú mé rõ- és el len õr -

zõ esz kö zök kel kap cso la tos alap is me re tek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Tech ni kai esz kö zök és anya gok hasz ná la ta
4 Anyag moz ga tás, rak tá ro zás
4 Rend sze re sí tett mé rõ mû sze rek al kal ma zá sa

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: –

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Mód sze res mun ka vég zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

2180–06 Sze re lõ ága zat fegy ver mû sze rész ága za ti
szak te vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Vég zi a harc, had mû ve let és a bé ke tá mo ga tó mû ve le tek

fegy ver zet tech ni kai biz to sí tá si fel ada ta it
Be osz tá sá ban vég zi a harc, had mû ve let so rán har ci

 sérülést szen ve dett, meg hi bá so dott fegy ver zet tech ni kai
esz kö zök hely re ál lí tá sá val össze füg gõ fel ada to kat

A ja ví tó al egy ség pa rancs nok uta sí tá sá nak meg fele lõen
te le pí ti és mû köd te ti a mû hely fel sze re lé se ket a STGYH-n

Részt vesz a STGYH õr zés-vé del mé ben
Vég zi a tech ni kai fel de rí tés, von ta tás, ja ví tás, vissza té -

rí tés mun ka kö ré be tar to zó fel ada ta it
Részt vesz ve gyes ja ví tó csa pa tok mun ká já ban, a tá mo -

ga tott al egy ség ér de ké ben
Lõ szer el lá tás sal kap cso la tos be osz tás ban vég zi a mû ve -

le tet vég re haj tó al egy sé gek lõ szer el lá tá sát, össze sí ti és
 továbbítja az el lá tá si igé nye ket

Ve ze ti az el lá tás sal, tech ni kai ki szol gá lá sok vég re haj tá -
sá val kap cso la tos ok má nyo kat, moz gás bi zony la to kat

A fegy ver zet tech ni kai esz kö zök és anya gok fel épí té sé -
nek, mû kö dé si el ve i nek is me re té ben vég zi az esz kö zök
 hibafelvételezését, a szük sé ges ja ví tá sok, tech ni kai ki szol -
gá lá sok mély sé gé nek, ter je del mé nek meg fe le lõ al kal ma -
zan dó tech no ló gi ák meg ha tá ro zá sát

A harc anyag el lá tás sal kap cso la tos be osz tás ban ér vé -
nye sí ti a lõ sze rek, ra ké ták biz ton sá gos tá ro lá sá ra, ke ze lé -
sé re, tech ni kai ki szol gá lá sá ra vo nat ko zó elõ írásokat

Vég zi, il let ve se gí ti a fegy ve rek be sza bá lyo zá sá val,
 alkalmazáshoz  való fel ké szí té sé vel kap cso la tos szak irá -
nyú fel ada to kat

A fegy ver zet tech ni kai esz kö zök és anya gok szer ke ze ti
fel épí té sé nek és mû kö dé si el ve i nek is me re té ben vég zi az
alá ren delt sé gé be tar to zó sze re lõ, tech ni kus ál lo mány fegy -
ver-, lõ szer-, anyag is me re té nek bõ ví té sét, kép zé sét

Be osz tá sá ban az al egy ség pa rancs nok uta sí tá sá nak meg -
fele lõen ön ál ló ja ví tá si te vé keny sé get vé gez

Hi ba fel vé te le zé si, hi ba be ha tá ro lá si mun ká kat vé gez a
rend sze re sí tett mé rõ-, el len õr zõ mû sze rek al kal ma zá sá val

Mû ve le ti uta sí tá sok ban fog lal tak alap ján vég zi a fegy -
ver zet tech ni kai esz kö zök és anya gok tech ni kai ki szol gá lá -
sá nak mû ve le te it

Irá nyít ja a be osz tott sze re lõk mun ká ját
Óvja és ren del te tés sze rû en hasz nál ja a ré szé re ki adott

szer szá mo kat, fel sze re lé se ket
Vég re hajt ja a ke nõ-, kar ban tar tó és ja ví tó anya gok

igény lé sé vel és el szá mo lá sá val kap cso la tos adminisztrá -
ciós fel ada to kat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A fegy ver zet tech ni kai anya gok, esz kö zök meg -

óvá sá nak sza bá lyai, mód sze rei
C A fegy ver zet tech ni kai esz kö zök ja ví tás ba adá sá -

nak rend je, vo nat ko zó ok má nyok ve ze té se
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B A fegy ver zet tech ni kai anya gok, esz kö zök be szer -
zé sé nek, nyil ván tar tás ba vé te lé nek és élet cik lu sá -
nak fo lya ma ta

C A rend sze re sí tett lö vész fegy ve rek ál ta lá nos fel épí -
té se, a fõbb szer ke ze ti ele mek mû kö dé se

C Az egyé ni és kol lek tív fegy ve rek rész le ges és tel jes 
szét- és össze sze re lé se

C A táv csö vek, a tá jo ló- és szög mé rõ mû sze rek, op ti -
kai és lö veg irány zé kok, inf ra mû kö dé sû és éj jel lá tó
mû sze rek, táv mé rõk és na vi gá ci ós be ren de zé sek
fel épí té se

B Az irány zé kok be sza bá lyo zá sa
A A lõ szer ke ze lés re vo nat ko zó biz ton sá gi rend sza -

bá lyok
C A rend sze re sí tett fegy ver zet tech ni kai esz kö zök ben 

al kal ma zott anya gok, al kat ré szek, sze rel vé nyek
 kiválasztása, szak sze rû be épí té se

C A rend sze re sí tett lö vész fegy ve rek és egyéb fegy -
ver zet tech ni kai esz kö zök tech ni kai ki szol gá lá sa és 
ja ví tá sa

C A fegy ver zet tech ni kai szol gá lat jel lem zõ üzem-,
ke nõ-, tisz tí tó- és kor ró zió vé dõ anya ga i nak ki vá -
lasz tá sa, és ren del te tés sze rû hasz ná la ta, ke ze lé se

D A fém ipa ri ké zi szer szá mok, for gá cso ló gé pek, az
ív- és láng he gesz tõ be ren de zé sek szak sze rû al kal -
ma zá sa

C Me cha ni kai meg hi bá so dá sok hi ba be ha tá ro lá si
mód sze rei

C A jel lem zõ me cha ni kai ve ze té sek, csap ágya zá sok
és a moz gást át ala kí tó ele mek be sza bá lyo zá sa,
hely re ál lí tá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Fegy ver zet tech ni kai esz kö zök tech ni kai kiszol -

gálása
4 Fegy ver zet tech ni kai esz kö zök ja ví tá sa
5 Anyag el lá tás, rak tá ro zás
5 Anyag nyil ván tar tás

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: –

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
Is me re tek he lyén  való al kal ma zá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

2181–06 Sze re lõ ága zat mû sza ki gép-sze re lõ ága za ti
szak te vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ma ga sabb ké szen lét be he lye zés ese tén irá nyít ja és vég -

zi a mû sza ki-tech ni kai biz to sí tá si fel ada to kat

NATO tér kép je lek al kal ma zá sá val egy sze rû tér kép váz -
la tot ké szít, il let ve tér ké pet ol vas

Vas úti be- és ki ra kás al kal má val szol gá la ti sze mély ként
te vé keny ke dik

Irá nyít ja a mû sza ki al egy sé ge ket az al kal ma zá si le he tõ -
sé gek nek meg fele lõen

A rend sze re sí tett dí zel üze mû lánc tal pas és gu mi ke re kes 
mû sza ki tech ni kai esz kö zök mû sza ki-tech ni kai ada ta i nak
is me re té ben be tart ja az üze mel te tés sza bá lya it, el len õr zi
az üze mel te tést, vég zi a harc jár mû vek be sza bá lyo zá sát

Üze mel te ti a lánc tal pas és gu mi ke re kes mû sza ki gé pe -
ket, al kal maz za a mû sza ki-tech ni kai esz kö zö ket, igény li,
fel hasz nál ja és el szá mol ja a mû sza ki anya go kat és harc -
anya go kat

El vég zi a mû sza ki gé pek fõ da rab jai, rész egy sé gei
 hibafelvételezését, ja ví tá sát, be sza bá lyo zá sát, tech ni kai
ki szol gá lá sát

Ter ve zi és vég re hajt ja a mû sza ki gé pek igény be vé te lét,
irá nyít ja a tech ni kai ki szol gá lá si rend szer al egy ség szin tû
fel ada ta it, a mû sza ki gé pek ja ví tá si rend sze rét, meg -
valósítja a ja ví tá si fo ko za tok tar tal mát

Ve ze ti a mû sza ki gé pek igény be vé te li ok má nya it, irá -
nyít ja és vég re hajt ja a mû sza ki gé pek tá ro lás ba he lye zé sét
és tá ro lás alat ti el len õr zé sét

Irá nyít ja a szak sze rû tech ni kai ki szol gá lá so kat
Be tart ja és be tar tat ja az ál ta lá nos mun ka-, bal eset- és

tûz vé del mi elõ írásokat, fel ügye li és irá nyít ja be osz tot tai
biz ton sá gos mun ka vég zé sét

Szak te rü le tén be tart ja és be tar tat ja az alap ve tõ kör nye zet -
vé del mi rend sza bá lyo kat, ke ze li a ve szé lyes hul la dé ko kat

Fel hasz nál ja és ke ze li az MH fenn tar tá si rend sze ré ben
al kal ma zott üzem anya go kat, szer szá mo kat, kis gé pi esz kö -
zö ket, di ag nosz ti kai mû sze re ket, mo bil esz kö zö ket és a
mû sza ki gé pek ja ví tá sa so rán hasz nál ha tó gé pe ket, esz kö -
zö ket és mû sze re ket

Vég re hajt ja a mo to rok és se géd be ren de zé se ik, a mû sza -
ki gé pek fõ da rab ja i nak, rész egy sé ge i nek, se géd be ren de -
zé se i nek hi ba fel vé te le zé sét és ja ví tá sát

A be osz tá sá ban rend sze re sí tett (,,C” tí pu sú gép jár mû -
ve ze tõi en ge dély meg lé té hez kö tött) mû sza ki gé pet és ve -
ze té si gya kor la to kat hajt vég re

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Szá mí tás tech ni kai alap is me re tek
C Mun ka vé de lem
C Gép ipa ri alap is me re tek
C Ja ví tá si alap is me re tek
C Szer ke zet ta ni alap is me re tek
C Szak har cá szat
C Mû sza ki gé pek üze mel te té se és fenn tar tá sa
C Sze re lés
D Harc tá mo ga tás és -ki szol gá lás
D Te her gép ko csi ve ze té se
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A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel ve ze tû írás kész ség, fo gal ma zás írás -

ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Mû hely rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Mû hely rajz ké szí té se
4 Össze ál lí tá si rajz ol va sá sa, ér tel me zé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: –

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyí tá si kész ség
Kö zért he tõ ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Lo gi kus gon dol ko dás
Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)
Okok fel tá rá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

2182–06 Pa rancs no ki ága zat szak irá nyú és ága za ti
alap te vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Könnyû lö vész és harc ko csi zó har cá sza ti alapfelada -

tokat lát el
Könnyû lö vész és harc ko csi zó ha di tech ni kai alap fel ada -

to kat lát el
Könnyû lö vész és harc ko csi zó lõ ki kép zés sel kap cso la -

tos alap fel ada to kat lát el
Tü zér har cá sza ti és ha di tech ni kai is me re tek kel kap cso -

la tos alap fel ada to kat lát el
Tü zér harc szol gá lat tal kap cso la tos alap fel ada to kat lát el
Az alap ve tõ lég vé del mi is me re tek bir to ká ban lég vé del -

mi fel ada to kat hajt vég re (szak har cá szat, tech ni kai és lõ el -
mé le tei is me re tek)

Az alap ve tõ fel de rí tõ is me re tek bir to ká ban fel de rí tõ fel -
ada to kat hajt vég re (szak har cá szat, tech ni kai és lõ el mé le -
tei is me re tek)

Az alap ve tõ mû sza ki is me re tek bir to ká ban mû sza ki fel -
ada to kat hajt vég re (mû sza ki zá rás, erõ dí tés-ál cá zás, rob -
ban tás)

Az alap ve tõ ABV is me re tek bir to ká ban az ABV hely -
zet nek meg fele lõen al kal maz za az egyé ni és kol le tív
 védelmi esz kö ze it, va la mint men te sí té si és gyúj tó esz kö -
zök el le ni fel ada to kat lát el

Az alap ve tõ elekt ro ni kai had vi se lé si is me re tek bir to ká -
ban (szak har cá szat, tí pus is me ret és szak tech ni kai esz kö -
zök ke ze lé se) elekt ro ni kai had vi se lé si fel ada to kat hajt
vég re

Üze mel te ti és al kal maz za a ka to nai szer ve zet nél rend -
sze re sí tett ága zat ra jel lem zõ fegy ver ze tet és ha di tech ni kai
esz kö zö ket

Be tart ja a kis al egy sé ge fegy ver ze té re vo nat ko zó biz ton -
ság tech ni kai rend sza bá lyo kat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
D A Ma gyar Hon véd ség had erõ ne mei, fegy ver ne mei

és szak csa pa tai
D A csa pa tok te vé keny sé gé nek osz tá lyo zá sa
D Más or szá gok had se re gei
D A fegy ver ne mi és szak al egy sé gek ha di te vé keny sé -

gek so rán al kal ma zott alap ve tõ te vé keny sé gei vég -
re haj tá sá nak és azok irá nyí tá sá nak alap is me re te

D A fegy ver ne mi és szak al egy sé gek nél rend sze re sí -
tett fegy ve rek és ha di tech ni kai esz kö zök

D Az ál ta lá nos biz ton sá gi, bal eset vé del mi és kör nye -
zet vé del mi rend sza bá lyok

D A kis al egy sé gek harc- és a harc cal kap cso la tos
 tevékenységei

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Tér kép ol va sás az egyez mé nyes ka to nai és NATO

tér ké pé sze ti je lek alap ján

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ér zel mi sta bi li tás, ki egyen sú lyo zott ság
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés
Meg bíz ha tó ság
Ön ál ló ság
Szer ve zõ kész ség
Ter hel he tõ ség
Fe le lõs ség tu dat
Dön tés ké pes ség
Kéz ügyes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság
Mo ti vá ló kész ség
Konf lik tus ke rü lõ kész ség
Konf lik tus meg ol dó kész ség
Irá nyít ha tó ság
Irá nyí tá si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Rend sze re zõ ké pes ség
Kö vet kez te té si ké pes ség
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Ér té ke lés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

2183–06 Pa rancs no ki ága zat ABV-vé del mi ága za ti
szak te vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Részt vesz az ABV-vé del mi tá mo ga tás alap ve tõ fel ada -

tai vég re haj tá sá ban, ért ve azok he lyét az össz fegy ver ne mi
harc rend sze ré ben

Üze mel te ti az ABV-vé del mi al egy sé gek tech ni kai esz -
kö ze it, azok al kal ma zá si el ve it, a bal eset vé del mi és kör -
nye zet vé del mi elõ írásokat be tart va

Irá nyít ja a be osz tott szak ál lo mány fel ada tá nak vég re -
haj tá sát a há bo rús és nem há bo rús mû ve le tek so rán

Al kal maz za a rend sze re sí tett ABV-vé del mi esz kö zö ket
Részt vesz az ABV-vé del mi tá mo ga tás fel ada ta i ban,

azok pri o ri tá sá nak meg fele lõen a há bo rús és nem há bo rús
mû ve le tek so rán

Ter ve zi, szer ve zi, ve ze ti és el len õr zi a szak al egy ség fel -
ada tá nak vég re haj tá sát

Ren del te tés sze rû en al kal maz za az ABV-vé del mi szak -
anya go kat

Fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri és vég zi a be osz tott
ál lo mány te vé keny sé gé nek ér té ke lé sét

Részt vesz az össz fegy ver ne mi al egy sé gek ABV-vé del -
mi szak fel ada ta i nak vég re haj tá sá ban

Részt vesz a szak ki kép zé si fog lal ko zá sok vég re haj tá sá ban
Részt vesz az al egy ség szin tû ABV-vé del mi lo gisz ti kai

fel ada tok tel je sí té sé ben
Ke ze li a szak al egy ség nél rend sze re sí tett kommuniká -

ciós esz kö zö ket
Al kal maz za a szak mai fel ada tok alap ja it ké pe zõ me cha -

niz mu sok meg ér té sé hez szük sé ges alap is me re te ket

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Szak har cá szat
B Ve gyi vé del mi tech ni ka
B Ve gyi vé del mi tech ni kai esz kö zök ke ze lé se
A Mér ge zõ és ra di o ló gi ai anya gok
B Szak mai alap is me re tek
B Anya gi, tech ni kai biz to sí tás

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Ka to nai egyez mé nyes je lek ér tel me zé se
3 Kom plex jel zés rend sze rek
1 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pre ci zi tás
Koc ká zat vál la lás

Lá tás (szín ér zé ke lés)
Szag lás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Em pa ti kus kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Vissza csa to lá si kész ség
To le ran cia

Mód szer kom pe ten ci ák:
Mód sze res mun ka vég zés
Is me re tek he lyén  való al kal ma zá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

2184–06 Pa rancs no ki ága zat elekt ro ni kai had vi se lés
ága za ti szak te vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Vég zi a meg ha tá ro zott (ki je lölt) rá dió for gal mi rend sze -

rek fel de rí té sét, he lyé nek meg ha tá ro zá sát, le hall ga tá sát,
le fo gá sát

Meg ter ve zi és vég re hajt ja a szak tech ni kai esz kö zök
sze mé lyi ál lo má nya szak har cá sza ti ki kép zé sét

Ve ze ti az elekt ro ni kai had vi se lé si al egy sé gek nél rend -
sze re sí tett szak tech ni kai esz kö zök üze mel te té sét és al egy -
ség szin tû tech ni kai ki szol gá lá sát

Szer ve zi és ve ze ti az elekt ro ni kai had vi se lés sel kap cso -
la tos szak te vé keny sé ge ket

Ide gen had se re gek is me re tei, va la mint a de tek tált je lek
alap ján fel is me ri és azo no sít ja a kü lön bö zõ ha di tech ni kai
esz kö zö ket, meg ál la pít ja a nem ze ti ho va tar to zást és a
fegy ver ne mi be so ro lá sát

A fog lal ko zá sok ve ze té sé hez szük sé ges do ku men tu mo -
kat ké szít

Részt vesz a raj ál lo má nyá nak ki kép zé sé ben

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Szak har cá szat
B Elekt ro ni kai had vi se lés tí pus is me re te
C Hír adás tech ni ka
C Csa pat ki kép zés mód szer ta na
C Ve ze tés el mé let

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel ve ze tû írás kész ség, fo gal ma zás írás -

ban
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ka to nai egyez mé nyes je lek ér tel me zé se
3 Kom plex jel zés rend sze rek

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pre ci zi tás
Mo no tó nia-tû rés
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Tár sas kom pe ten ci ák:
Mo ti vál ha tó ság
Tö mör fo gal ma zó ké pes ség
Szer ve zõ ké pes ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Is me re tek al kal ma zá sa
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)
Át te kin tõ ké pes ség
In for má ció gyûj tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

2185–06 Pa rancs no ki ága zat harc ko csi zó ága za ti
szak te vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Részt vesz a harc ko csi harc, harc cal kap cso la tos, és nem 

há bo rús ka to nai te vé keny sé gé nek meg szer ve zé sé ben és
ve ze té sé ben

Vég re hajt ja egyé ni lõ fel ada ta it, részt vesz a harc ko csi
tü zé nek meg szer ve zé sé ben és ve ze té sé ben

Részt vesz a harc ko csi al kal ma zá sá nak, ki szol gá lá sá -
nak szer ve zé sé ben és irá nyí tá sá ban

Tûz fel ada to kat hajt vég re a gya log sá gi és a harc ko csi ba
épí tett fegy ve rek kel a tü ze lé si fo gá sok, biz ton sá gi, kör -
nye zet vé del mi és a tûz vé del mi rend sza bá lyok be tar tá sá val

Kü lön bö zõ szol gá la ti sze mé lyek fel ada ta it lát ja el a
harc ko csi lõ gya kor la to kon

Al kal maz za a lõ ki kép zé si se géd esz kö zö ket, szimulá -
ciós be ren de zé se ket

Be sza bá lyoz za, be sza bá lyoz tat ja a harc ko csi fegy ve re ket
Irá nyí tás sal és ön ál ló an ve szé lyes és egyéb anyag igény -

lé si ok má nyo kat tölt ki
Vég zi a ka to nai ki kép zés ok ta tá sa sa já tos do ku men tu -

ma i nak el ké szí té sét, és meg szer ve zi a fog lal ko zás anya gi-
tech ni kai biz to sí tá sát

Fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri és vég zi a be osz tot tak 
te vé keny sé gé nek ér té ke lé sét

Az is me re tek át adá sa so rán al kal maz za a kor sze rû pe da -
gó gi ai és ki kép zé si mód sze re ket

Rész fog lal ko zás ve ze tõ ként fog lal ko zá so kat ve zet a
sza kasz-, szá zad pa rancs nok el gon do lá sa sze rint

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Har cá szat
B Lõ ki kép zés
C Ha di tech ni ka
B Csa pat ki kép zés

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Ka to nai egyez mé nyes je lek ér tel me zé se, raj zo lá sa

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Koc ká zat vál la lás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Em pa ti kus kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Vissza csa to lá si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Mód sze res mun ka vég zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

2186–06 Pa rancs no ki ága zat könnyû lö vész ága za ti
szak te vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Részt vesz a lö vész raj harc, harc cal kap cso la tos, és nem

há bo rús ka to nai te vé keny sé gé nek meg szer ve zé sé ben és
ve ze té sé ben

Vég re hajt ja egyé ni lõ fel ada ta it, részt vesz a lö vész raj
tûz rend sze ré nek meg szer ve zé sé ben és ve ze té sé ben

Részt vesz a lö vész raj har ci-tech ni kai esz kö zei al kal ma -
zá sá nak, ki szol gá lá sá nak szer ve zé sé ben és irá nyí tá sá ban

Tûz fel ada to kat hajt vég re a gya log sá gi és a harc jár mû be 
épí tett fegy ve rek kel a tü ze lé si fo gá sok, a biz ton sá gi, kör -
nye zet vé del mi és tûz vé del mi rend sza bá lyok be tar tá sá val

Kü lön bö zõ szol gá la ti sze mé lyek fel ada ta it lát ja el a
 lövész lõ gya kor la to kon

Al kal maz za a lõ ki kép zé si se géd esz kö zö ket, szimulá -
ciós be ren de zé se ket

Be sza bá lyoz za, be sza bá lyoz tat ja a lö vész fegy ve re ket
Irá nyí tás sal és ön ál ló an ve szé lyes és egyéb anyag

igény lé si ok má nyo kat tölt ki
Vég zi a ka to nai ki kép zés ok ta tá sa sa já tos do ku men tu -

ma i nak el ké szí té sét, és meg szer ve zi a fog lal ko zás anya gi-
tech ni kai biz to sí tá sát

Fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri és vég zi a be osz tot tak 
te vé keny sé gé nek ér té ke lé sét

Az is me re tek át adá sa so rán al kal maz za a kor sze rû pe da -
gó gi ai és ki kép zé si mód sze re ket

Rész fog lal ko zás ve ze tõ ként fog lal ko zá so kat ve zet a
sza kasz-, szá zad pa rancs nok el gon do lá sa sze rint

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Har cá szat
B Lõ ki kép zés
C Ha di tech ni ka
B Csa pat ki kép zés

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Ka to nai egyez mé nyes je lek ér tel me zé se, raj zo lá sa
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Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Koc ká zat vál la lás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Em pa ti kus kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Vissza csa to lá si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Mód sze res mun ka vég zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

2187–06 Pa rancs no ki ága zat lég vé del mi ra ké ta és tü -
zér ága za ti szak te vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Be osz tá sá ban al kal maz za az alap ve tõ lég vé del mi szak -

har cá sza ti is me re te ket
Harc hely zet ben fel hasz nál ja a lõ el mé le ti is me re te ket és

sza bá lyo kat
Ok tat ja a lég vé del mi ra ké ta tech ni kai és tü zér esz kö zök

jel lem zõ it és al kal ma zá si sza bá lya it
Ke ze li az al kal ma zá sá ra bí zott lég vé del mi ra ké ta és

 tüzér tech ni kai esz kö zö ket
Al kal maz za az al egy sé gek ve ze té sé re vo nat ko zó is me -

re te ket és sza bá lyo kat
Ter ve zi és szer ve zi al egy sé ge harc ki kép zé sét
Részt vesz a ke ze lé sé re bí zott har ci-tech ni kai esz kö zök

tech ni kai ki szol gá lá sá ban és üze mel te té sé ben
Vég re hat ja és vég re haj tat ja az együtt mû kö dé si fel ada -

to kat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Lég vé del mi szak har cá szat és ve ze tés
B Lõ el mé let
C Tech ni kai alap is me re tek
C Ke ze lõi alap is me re tek
C Csa pat ki kép zé si alap is me re tek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ka to nai egyez mé nyes je lek ér tel me zé se
3 Kom plex jel zés rend sze rek

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: –

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák: –

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

2188–06 Pa rancs no ki ága zat mû sza ki ága za ti szak te -
vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Részt vesz a mû sza ki tá mo ga tás alap ve tõ fel ada ta i nak

vég re haj tá sá ban, ért ve azok he lyét az össz fegy ver ne mi
harc rend sze ré ben

Üze mel te ti a mû sza ki al egy sé gek tech ni kai esz kö ze it,
azok al kal ma zá si el ve it, a bal eset vé del mi és kör nye zet vé -
del mi elõ írásokat be tart va

Irá nyít ja a be osz tott szak ál lo mány fel adat-vég re haj tá sát 
a há bo rús és nem há bo rús mû ve le tek so rán

Al kal maz za a rend sze re sí tett mû sza ki harc anya go kat
Részt vesz a mû sza ki tá mo ga tás fel ada ta i ban, azok pri o -

ri tá sá nak meg fele lõen a há bo rús és nem há bo rús mû ve le -
tek so rán

Ter ve zi, szer ve zi, ve ze ti és el len õr zi a szak al egy ség fel -
adat-vég re haj tá sát

Ren del te tés sze rû en al kal maz za a mû sza ki szak anya go kat
Fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri és vég zi a be osz tott

ál lo mány te vé keny sé gé nek ér té ke lé sét
Részt vesz a mû sza ki szak al egy ség szak fel ada ta i nak

vég re haj tá sá ban
Részt vesz a szak ki kép zé si fog lal ko zá sok vég re haj tá sá ban

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Szak har cá sza ti is me re tek
B Mû sza ki tech ni kai is me re tek
A Rob ba nó anyag és gyúj tó szer is me re tek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Ka to nai egyez mé nyes je lek ér tel me zé se
3 Kom plex jel zés rend sze rek

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Koc ká zat vál la lás
Pre ci zi tás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Em pa ti kus kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Vissza csa to lá si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Mód sze res mun ka vég zés
Is me re tek he lyén  való al kal ma zá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

2189–06 Pa rancs no ki ága zat tü zér ága za ti szak te vé -
keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ve ze ti a lö veg raj (tûz sza kasz) harc fel ada tát
Ki kép zi és fel ké szí ti a lö veg raj (tûz sza kasz) ál lo má nyát

a harc fel adat ra
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Vég zi a tü zér ség nél rend sze re sí tett alap ve tõ fegy ver ze ti 
és tech ni kai esz kö zök üze mel te té sét, 1-es és 2-es tech ni kai 
ki szol gá lá sát

Vég re hajt ja a köz vet len irány zá sú tûz fel ada to kat és a
tûz fel ada tok he lyes bí té sét

Vég re hajt ja a meg osz tott irány zá sú tûz fel ada to kat és a
tûz he lyes bí té sét

Ki dol goz za és ve ze ti a harc- és tûz ve ze tõ ok má nyo kat
Vég zi és vé gez te ti a lö veg és egyéb har ci-tech ni kai esz -

kö zök be sza bá lyo zá sát az elõ írt biz ton sá gi és kör nye zet -
vé del mi elõ írások be tar tá sá val

Ki kép zi, fel ké szí ti és ve ze ti a lö veg raj (tûz sza kasz) ál lo -
má nyát a nem há bo rús mû ve le tek vég re haj tá sa kor

Meg szer ve zi és irá nyít ja a fegy ver ze ti esz kö zök és lõ -
sze rek meg óvá sá val, tá ro lá sá val, al egy ség szin tû tech ni kai
ki szol gá lá sá val össze füg gõ fel ada to kat

Be mé ri a tü zér ség harc ren di ele me it ha gyo má nyos el já -
rás sal és GPS al kal ma zá sá val

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Tü zér-har cá szat
C Harc szol gá lat
C Tü zér-tech ni ka
C Tü zér-lö vés tan

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Ka to nai egyez mé nyes je lek ér tel me zé se
3 Kom plex jel zés rend sze rek

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Koc ká zat vál la lás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Em pa ti kus kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Vissza csa to lá si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Mód sze res mun ka vég zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

2190–06 Pa rancs no ki ága zat fel de rí tõ ága za ti szak te -
vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ide gen had se re gek is me re tei alap ján fel is me ri és azo no -

sít ja a kü lön bö zõ ha di tech ni kai esz kö zö ket, meg ál la pít ja a
nem ze ti ho va tar to zást és a fegy ver ne mi be so ro lást

Ide gen had se re gek is me re tei alap ján be azo no sít ja a har -
cá sza ti és had mû ve le ti mély ség ben meg je le nõ ob jek tu mo -
kat, és vár ha tó te vé keny sé gük re kö vet kez te té se ket von le

Irá nyít ja a fel de rí tõ-al egy sé gek bõl ké pez he tõ szer vek
fel ké szí té sét, vég re hajt ja te vé keny sé gük meg szer ve zé sét,
és ve ze ti az al egy ség fel de rí té sét

Al kal maz za az ej tõ er nyõs szak tech ni kát, alap fo kú ka to -
nai ej tõ er nyõs ug rá so kat hajt vég re, a sí zés és szik la má -
szás alap ja i nak is me re té ben, aka dá lyok le küz dé sét és ezek 
ok ta tá sát vég zi

Kü lön bö zõ ve szély hely ze tek ben al kal maz za a túl élé si
tech ni ká kat és fo gá so kat, be osz tott ja it ilyen irá nyú te vé -
keny ség re fel ké szí ti

Ve ze ti a nem há bo rús ka to nai mû ve le tek fel de rí tõ tá mo -
ga tá sát

Az össz fegy ver ne mi is me re te i re ala poz va részt vesz a
ka to nai mû ve le tek ben

A rend sze re sí tett jár mû ve ket, fegy ve re ket és fel de rí tõ-
tech ni kai be ren de zé se ket szak sze rû en al kal maz za, és vég -
re hajt ja a rend sze re sí tett ha di tech ni kai esz köz üze mel te tés
al egy ség szin tû fel ada ta it

Fel ada tai vég re haj tá sa so rán szak sze rû en al kal maz za a
mû sza ki fel de rí tõ kész let fel de rí tõ be ren de zé se it, és azok
al egy ség szin tû tech ni kai ki szol gá lá sá ban részt vesz

A jár mû vek igény be vé te le so rán vég zi a be osz tá sá nak
meg fele lõen az esz köz üze mel te té sét és tech ni kai ki szol -
gá lá sát, va la mint a me net ok má nyok ve ze té si sza bá lya i nak
és a be tar tan dó biz ton sá gi rend sza bá lyok is me re té ben
 vezeti az igény be vé telt

Vég re hajt ja a fel de rí tõk ré szé re elõ írt lõ- és ké zi grá nát -
do bó gya kor la to kat, nor ma fel ada to kat és a ki kép zés so rán
erre be osz tott ja it fel ké szí ti

Kar ban tart ja és al kal maz za a rend sze re sí tett fegy ve re -
ket, ké zi grá ná to kat, lõ sze re ket és op ti kai esz kö zö ket

Harc hely zet ben meg szer ve zi és ve ze ti al egy sé ge tü zét
A ki kép zés so rán a lö vé szet tel kap cso la tos gya kor la to -

kon szol gá la ti fel ada to kat lát el
Vég zi a ka to nai ki kép zés ok ta tá sa sa já tos do ku men tu -

ma i nak el ké szí té sét, fog lal ko zá si je gyet ké szít, és meg -
szer ve zi a fog lal ko zás anya gi-tech ni kai biz to sí tá sát

Fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri és vég zi a be osz tot tak 
te vé keny sé gé nek ér té ke lé sét

Az is me re tek át adá sa so rán al kal maz za a kor sze rû pe da -
gó gi ai és ki kép zé si mód sze re ket

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
D Más or szá gok had se re gei
C A har cá sza ti fel de rí tés el mé le ti alap jai
B Fel de rí tõ kis al egy ség (fel de rí tõ szerv) pa rancs no ki-

ve ze tõi is me re tek
C Tér kép és légi fény kép (ka to nai te rep tan)
C Hír adó
B Spe ci á lis fel de rí tõ (téli; vízi; he gyi; ej tõ er nyõs)

 ismeretek, va la mint túl élé si tech ni kák el mé le te és
gya kor la ta

D Az ok ta tás el mé let alap jai
C A fel de rí tõ ka to nák és kis al egy sé gek ki kép zé se,

a fel ké szí tés el mé le te, mód szer ta na
C Fel de rí tõ (harc-) jár mû tech ni kai alap is me re tek
C Fel de rí tõ esz köz-is me ret
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A Gya log sá gi lö vész- és (harc-) jár mû fe dél ze ti fegy -
ve rek

B A fel de rí tõ szer vek al kal ma zá sa és fel ké szí té se so -
rán be tar tan dó spe ci á lis biz ton sá gi, bal eset vé del mi 
és kör nye zet vé del mi rend sza bá lyok

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel ve ze tû írás kész ség, fo gal ma zás írás -

ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Szá mo lá si kész ség
5 Tá jé ko zó dás
5 Tér ér zé ke lés
4 Tér kép ol va sás az egyez mé nyes ka to nai és NATO

tér ké pé sze ti je lek alap ján
4 Gya log sá gi lö vész- és fe dél ze ti fegy ve rek hasz ná -

la ta
4 Op ti kai fel de rí tõ esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Lá tás
Hal lás
Tér lá tás
Tér be li tá jé ko zó dás
Koc ká zat vál la lás
Stressz tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge

Mód szer kom pe ten ci ák:
Em lé ke zõ ké pes ség (is me ret meg õr zés)
In for má ció gyûj tés
Hely zet fel is me rés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Fi gye lem meg osz tás

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd tiszt he lyet tes I.
(hír adó ága zat rá dió ál lo más-üze mel te tõ) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0789–06 Ka to nai alap fel ada tok

0790–06 Szak tiszt he lyet te si alap fel ada tok

0800–06 Hír adó, Ka to nai in for ma ti kai-rend szer üze mel -
te tõ, Mû sze rész és Re pü lés biz to sí tó ága zat
szak irá nyú alap te vé keny sé gek

0801–06 Hír adó ága zat rá dió ál lo más-üze mel te tõ, át vi tel- 
és kap cso lás tech ni kai esz köz üze mel te tõ, elekt -
ro ni kai mû sze rész ága za ti alaptevékeny ségek

0802–06 Hír adó ága zat rá dió ál lo más-üze mel te tõ  ágazati
szak te vé keny sé gek

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd tiszt he lyet tes I.
(hír adó ága zat át vi tel- és kap cso lás tech ni kai esz köz üze mel te tõ)
meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0789–06 Ka to nai alap fel ada tok

0790–06 Szak tiszt he lyet te si alap fel ada tok

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd tiszt he lyet tes I.
(hír adó ága zat át vi tel- és kap cso lás tech ni kai esz köz üze mel te tõ)
meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0800–06 Hír adó, Ka to nai in for ma ti kai-rend szer üze mel -
te tõ, Mû sze rész és Re pü lés biz to sí tó ága zat
szak irá nyú alap te vé keny sé gek

0801–06 Hír adó ága zat rá dió ál lo más-üze mel te tõ, át vi tel- 
és kap cso lás tech ni kai esz köz üze mel te tõ, elekt -
ro ni kai mû sze rész ága za ti alaptevékeny ségek

0803–06 Hír adó ága zat át vi tel- és kap cso lás tech ni kai
esz köz üze mel te tõ ága za ti szaktevékeny ségek

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd tiszt he lyet tes I.
(hír adó ága zat elekt ro ni kai mû sze rész) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0789–06 Ka to nai alap fel ada tok

0790–06 Szak tiszt he lyet te si alap fel ada tok

0800–06 Hír adó, Ka to nai in for ma ti kai-rend szer üze mel -
te tõ, Mû sze rész és Re pü lés biz to sí tó ága zat
szak irá nyú alap te vé keny sé gek

0801–06 Hír adó ága zat rá dió ál lo más-üze mel te tõ, át vitel- 
és kap cso lás tech ni kai esz köz üze mel te tõ, elekt -
ro ni kai mû sze rész ága za ti alaptevékeny ségek

0804–06 Hír adó ága zat elekt ro ni kai mû sze rész ága za ti
szak te vé keny sé gek

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd tiszt he lyet tes I.
(ka to nai in for ma ti kai-rend szer üze mel te tõ ága zat ka to nai in for ma ti kai-

rend szer üze mel te tõ) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés
szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0789–06 Ka to nai alap fel ada tok

0790–06 Szak tiszt he lyet te si alap fel ada tok

0800–06 Hír adó, Ka to nai in for ma ti kai-rend szer üze mel -
te tõ, Mû sze rész és Re pü lés biz to sí tó ága zat
szak irá nyú alap te vé keny sé gek

0805–06 Ka to nai in for ma ti kai-rend szer üze mel te tõ ága -
zat ága za ti alap te vé keny sé gek

0806–06 Ka to nai in for ma ti kai-rend szer üze mel te tõ ága -
zat ága za ti szak te vé keny sé gek

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd tiszt he lyet tes I.
(mû sze rész ága zat lo ká tor mû sze rész) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0789–06 Ka to nai alap fel ada tok

0790–06 Szak tiszt he lyet te si alap fel ada tok

0800–06 Hír adó, Ka to nai in for ma ti kai-rend szer üze mel -
te tõ, Mû sze rész és Re pü lés biz to sí tó ága zat
szak irá nyú alap te vé keny sé gek

0807–06 Mû sze rész ága zat lo ká tor mû sze rész, ra ké ta mû -
sze rész ága za ti alap te vé keny sé gek

0808–06 Mû sze rész ága zat lo ká tor mû sze rész ága za ti
szak te vé keny sé gek
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Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd tiszt he lyet tes I.
(mû sze rész ága zat ra ké ta mû sze rész) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0789–06 Ka to nai alap fel ada tok

0790–06 Szak tiszt he lyet te si alap fel ada tok

0800–06 Hír adó, Ka to nai in for ma ti kai-rend szer üze mel -
te tõ, Mû sze rész és Re pü lés biz to sí tó ága zat
szak irá nyú alap te vé keny sé gek

0807–06 Mû sze rész ága zat lo ká tor mû sze rész, ra ké ta mû -
sze rész ága za ti alap te vé keny sé gek

0809–06 Mû sze rész ága zat ra ké ta mû sze rész ága za ti
szak te vé keny sé gek

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd tiszt he lyet tes I.
(re pü lés biz to sí tó ága zat rá dió rend szer üze mel te tõ) meg ne ve zé sû

szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0789–06 Ka to nai alap fel ada tok

0790–06 Szak tiszt he lyet te si alap fel ada tok

0800–06 Hír adó, Ka to nai in for ma ti kai-rend szer üze mel -
te tõ, Mû sze rész és Re pü lés biz to sí tó ága zat
szak irá nyú alap te vé keny sé gek

0812–06 Re pü lés biz to sí tó ága zat rá dió rend szer üze mel -
te tõ, na vi gá ci ós rend szer üze mel te tõ, fény tech -
ni kai rend szer üze mel te tõ ága za ti alap te vé -
keny sé gek

0813–06 Re pü lés biz to sí tó ága zat rá dió rend szer üze mel -
te tõ ága za ti szak te vé keny sé gek

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd tiszt he lyet tes I.
(re pü lés biz to sí tó ága zat na vi gá ci ós rend szer üze mel te tõ)

meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0789–06 Ka to nai alap fel ada tok

0790–06 Szak tiszt he lyet te si alap fel ada tok

0800–06 Hír adó, Ka to nai in for ma ti kai-rend szer üze mel -
te tõ, Mû sze rész és Re pü lés biz to sí tó ága zat
szak irá nyú alap te vé keny sé gek

0812–06 Re pü lés biz to sí tó ága zat rá dió rend szer üze mel -
te tõ, na vi gá ci ós rend szer üze mel te tõ, fény tech -
ni kai rend szer üze mel te tõ ága za ti alap te vé -
keny sé gek

0814–06 Re pü lés biz to sí tó ága zat na vi gá ci ós rend szer
üze mel te tõ ága za ti szak te vé keny sé gek

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd tiszt he lyet tes I.
(re pü lés biz to sí tó ága zat fény tech ni kai rend szer üze mel te tõ)

meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0789–06 Ka to nai alap fel ada tok

0790–06 Szak tiszt he lyet te si alap fel ada tok

0800–06 Hír adó, Ka to nai in for ma ti kai-rend szer üze mel -
te tõ, Mû sze rész és Re pü lés biz to sí tó ága zat
szak irá nyú alap te vé keny sé gek

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd tiszt he lyet tes I.
(re pü lés biz to sí tó ága zat fény tech ni kai rend szer üze mel te tõ)

meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0812–06 Re pü lés biz to sí tó ága zat rá dió rend szer üze mel -
te tõ, na vi gá ci ós rend szer üze mel te tõ, fény tech -
ni kai rend szer üze mel te tõ ága za ti alap te vé -
keny sé gek

0815–06 Re pü lés biz to sí tó ága zat fény tech ni kai rend szer
üze mel te tõ ága za ti szak te vé keny sé gek

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd tiszt he lyet tes I.
(avi o ni ka ága zat fe dél ze ti fegy ver tech ni ka sze re lõ) meg ne ve zé sû

szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0789–06 Ka to nai alap fel ada tok

0790–06 Szak tiszt he lyet te si alap fel ada tok

0791–06 Avi o ni ka és sár kány-haj tó mû ága zat szak irá -
nyú alap te vé keny sé gek

0792–06 Avi o ni ka ága zat fe dél ze ti mû szer tech ni ka sze -
re lõ, fe dél ze ti rá dió tech ni ka sze re lõ, fe dél ze ti
fegy ver tech ni ka sze re lõ ága za ti alap te vé keny -
sé gek

0793–06 Avi o ni ka ága zat fe dél ze ti fegy ver tech ni ka sze -
re lõ ága za ti szak te vé keny sé gek

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd tiszt he lyet tes I.
(avi o ni ka ága zat fe dél ze ti mû szer tech ni ka sze re lõ) meg ne ve zé sû

szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0789–06 Ka to nai alap fel ada tok

0790–06 Szak tiszt he lyet te si alap fel ada tok

0791–06 Avi o ni ka és sár kány-haj tó mû ága zat szak irá -
nyú alap te vé keny sé gek

0792–06 Avi o ni ka ága zat fe dél ze ti mû szer tech ni ka sze -
re lõ, fe dél ze ti rá dió tech ni ka sze re lõ, fe dél ze ti
fegy ver tech ni ka sze re lõ ága za ti alap te vé keny -
sé gek

0794–06 Avi o ni ka ága zat fe dél ze ti mû szer tech ni ka sze -
re lõ ága za ti szak te vé keny sé gek

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd tiszt he lyet tes I.
(avi o ni ka ága zat fe dél ze ti rá dió tech ni ka sze re lõ) meg ne ve zé sû

szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0789–06 Ka to nai alap fel ada tok

0790–06 Szak tiszt he lyet te si alap fel ada tok

0791–06 Avi o ni ka és sár kány-haj tó mû ága zat szak irá -
nyú alap te vé keny sé gek

0792–06 Avi o ni ka ága zat fe dél ze ti mû szer tech ni ka sze -
re lõ, fe dél ze ti rá dió tech ni ka sze re lõ, fe dél ze ti
fegy ver tech ni ka sze re lõ ága za ti alap te vé keny -
sé gek

0795–06 Avi o ni ka ága zat fe dél ze ti rá dió tech ni ka sze re lõ 
ága za ti szak te vé keny sé gek
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Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd tiszt he lyet tes I.
(sár kány-haj tó mû ága zat re pü lõ gép sár kány-haj tó mû sze re lõ)

meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0789–06 Ka to nai alap fel ada tok

0790–06 Szak tiszt he lyet te si alap fel ada tok

0791–06 Avi o ni ka és sár kány-haj tó mû ága zat szak irá -
nyú alap te vé keny sé gek

0816–06 Sár kány-haj tó mû ága zat re pü lõ gép sár kány-
haj tó mû sze re lõ, he li kop ter sár kány-haj tó mû
sze re lõ ága za ti alap te vé keny sé gek

0817–06 Sár kány-haj tó mû ága zat re pü lõ gép sár kány-
haj tó mû sze re lõ ága za ti szaktevékeny ségek

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd tiszt he lyet tes I.
(sár kány-haj tó mû ága zat he li kop ter sár kány-haj tó mû sze re lõ)
meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0789–06 Ka to nai alap fel ada tok

0790–06 Szak tiszt he lyet te si alap fel ada tok

0791–06 Avi o ni ka és sár kány-haj tó mû ága zat szak irá -
nyú alap te vé keny sé gek

0816–06 Sár kány-haj tó mû ága zat re pü lõ gép sár kány-
haj tó mû sze re lõ, he li kop ter sár kány-haj tó mû
sze re lõ ága za ti alap te vé keny sé gek

0818–06 Sár kány-haj tó mû ága zat he li kop ter sár kány-
haj tó mû sze re lõ ága za ti szaktevékeny ségek

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd tiszt he lyet tes I.
(had táp ága zat ru há za ti el lá tó) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0789–06 Ka to nai alap fel ada tok

0790–06 Szak tiszt he lyet te si alap fel ada tok

0796–06 Had táp ága zat szak irá nyú és ága za ti alap te vé -
keny sé gek

0797–06 Had táp ága zat ru há za ti ága za ti szaktevékeny -
ségek

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd tiszt he lyet tes I.
(had táp ága zat élel me zé si el lá tó) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0789–06 Ka to nai alap fel ada tok

0790–06 Szak tiszt he lyet te si alap fel ada tok

0796–06 Had táp ága zat szak irá nyú és ága za ti alap te vé -
keny sé gek

0798–06 Had táp ága zat élel me zé si ága za ti szak te vé -
keny sé gek

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd tiszt he lyet tes I.
(had táp ága zat üzem anyag el lá tó) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0789–06 Ka to nai alap fel ada tok

0790–06 Szak tiszt he lyet te si alap fel ada tok

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd tiszt he lyet tes I.
(had táp ága zat üzem anyag el lá tó) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0796–06 Had táp ága zat szak irá nyú és ága za ti alap te vé -
keny sé gek

0799–06 Had táp ága zat üzem anyag ága za ti szak te vé -
keny sé gek

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd tiszt he lyet tes I.
(rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ ága zat rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ)
meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0789–06 Ka to nai alap fel ada tok

0790–06 Szak tiszt he lyet te si alap fel ada tok

0810–06 Rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ szak irá nyú és ága -
za ti alap te vé keny sé gek

0811–06 Rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ ága za ti szak te vé -
keny sé gek

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd tiszt he lyet tes I.
(ve gyi vé del mi tech ni kai üze mel te tõ ága zat ve gyi vé del mi tech ni kai üze -
mel te tõ) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0789–06 Ka to nai alap fel ada tok

0790–06 Szak tiszt he lyet te si alap fel ada tok

0819–06 Ve gyi vé del mi tech ni kai üze mel te tõ szak irá nyú
és ága za ti alap te vé keny sé gek

0820–06 Ve gyi vé del mi tech ni kai üze mel te tõ ága za ti
szak te vé keny sé gek

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd tiszt he lyet tes I.
(sze re lõ ága zat gép jár mû sze re lõ) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0789–06 Ka to nai alap fel ada tok

0790–06 Szak tiszt he lyet te si alap fel ada tok

2175–06 Sze re lõ ága zat szak irá nyú alap te vé keny sé gek

2176–06 Sze re lõ ága zat gép jár mû sze re lõ, harc jár mû sze -
re lõ, mû sza ki gép sze re lõ ága za ti alap te vé keny -
sé gek

2177–06 Sze re lõ ága zat gép jár mû sze re lõ ága za ti szak te -
vé keny sé gek

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd tiszt he lyet tes I.
(sze re lõ ága zat harc jár mû sze re lõ) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0789–06 Ka to nai alap fel ada tok

0790–06 Szak tiszt he lyet te si alap fel ada tok

2175–06 Sze re lõ ága zat szak irá nyú alap te vé keny sé gek

2176–06 Sze re lõ ága zat gép jár mû sze re lõ, harc jár mû sze -
re lõ, mû sza ki gép sze re lõ ága za ti alap te vé keny -
sé gek

2178–06 Sze re lõ ága zat harc jár mû sze re lõ ága za ti szak -
te vé keny sé gek
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Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd tiszt he lyet tes I.
(sze re lõ ága zat mû sza ki gép-sze re lõ) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0789–06 Ka to nai alap fel ada tok

0790–06 Szak tiszt he lyet te si alap fel ada tok

2175–06 Sze re lõ ága zat szak irá nyú alap te vé keny sé gek

2176–06 Sze re lõ ága zat gép jár mû sze re lõ, harc jár mû sze -
re lõ, mû sza ki gép sze re lõ ága za ti alap te vé keny -
sé gek

2181–06 Sze re lõ ága zat mû sza ki gép-sze re lõ ága za ti
szak te vé keny sé gek

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd tiszt he lyet tes I.
(sze re lõ ága zat fegy ver mû sze rész) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0789–06 Ka to nai alap fel ada tok

0790–06 Szak tiszt he lyet te si alap fel ada tok

2175–06 Sze re lõ ága zat szak irá nyú alap te vé keny sé gek

2179–06 Sze re lõ ága zat fegy ver mû sze rész ága za ti alap -
te vé keny sé gek

2180–06 Sze re lõ ága zat fegy ver mû sze rész ága za ti szak -
te vé keny sé gek

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd tiszt he lyet tes I.
(pa rancs no ki ága zat ABV-vé del mi) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0789–06 Ka to nai alap fel ada tok

0790–06 Szak tiszt he lyet te si alap fel ada tok

2182–06 Pa rancs no ki ága zat szak irá nyú és ága za ti alap -
te vé keny sé gek

2183–06 Pa rancs no ki ága zat ABV-vé del mi ága za ti szak -
te vé keny sé gek

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd tiszt he lyet tes I.
(pa rancs no ki ága zat elekt ro ni kai had vi se lés) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0789–06 Ka to nai alap fel ada tok

0790–06 Szak tiszt he lyet te si alap fel ada tok

2182–06 Pa rancs no ki ága zat szak irá nyú és ága za ti alap -
te vé keny sé gek

2184–06 Pa rancs no ki ága zat elekt ro ni kai had vi se lés
ága za ti szak te vé keny sé gek

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd tiszt he lyet tes I.
(pa rancs no ki ága zat harc ko csi zó) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0789–06 Ka to nai alap fel ada tok

0790–06 Szak tiszt he lyet te si alap fel ada tok

2182–06 Pa rancs no ki ága zat szak irá nyú és ága za ti alap -
te vé keny sé gek

2185–06 Pa rancs no ki ága zat harc ko csi zó ága za ti szak te -
vé keny sé gek

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd tiszt he lyet tes I.
(pa rancs no ki ága zat könnyû lö vész) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0789–06 Ka to nai alap fel ada tok

0790–06 Szak tiszt he lyet te si alap fel ada tok

2182–06 Pa rancs no ki ága zat szak irá nyú és ága za ti alap -
te vé keny sé gek

2186–06 Pa rancs no ki ága zat könnyû lö vész ága za ti szak -
te vé keny sé gek

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd tiszt he lyet tes I.
(pa rancs no ki ága zat lég vé del mi ra ké ta és tü zér) meg ne ve zé sû

szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0789–06 Ka to nai alap fel ada tok

0790–06 Szak tiszt he lyet te si alap fel ada tok

2182–06 Pa rancs no ki ága zat szak irá nyú és ága za ti alap -
te vé keny sé gek

2187–06 Pa rancs no ki ága zat lég vé del mi ra ké ta és tü zér
ága za ti szak te vé keny sé gek

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd tiszt he lyet tes I.
(pa rancs no ki ága zat mû sza ki) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0789–06 Ka to nai alap fel ada tok

0790–06 Szak tiszt he lyet te si alap fel ada tok

2182–06 Pa rancs no ki ága zat szak irá nyú és ága za ti alap -
te vé keny sé gek

2188–06 Pa rancs no ki ága zat mû sza ki ága za ti szak te vé -
keny sé gek

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd tiszt he lyet tes I.
(pa rancs no ki ága zat tü zér) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0789–06 Ka to nai alap fel ada tok

0790–06 Szak tiszt he lyet te si alap fel ada tok

2182–06 Pa rancs no ki ága zat szak irá nyú és ága za ti alap -
te vé keny sé gek

2189–06 Pa rancs no ki ága zat tü zér ága za ti szak te vé keny -
sé gek

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd tiszt he lyet tes I.
(pa rancs no ki ága zat fel de rí tõ) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0789–06 Ka to nai alap fel ada tok

0790–06 Szak tiszt he lyet te si alap fel ada tok

2182–06 Pa rancs no ki ága zat szak irá nyú és ága za ti alap -
te vé keny sé gek

2190–06 Pa rancs no ki ága zat fel de rí tõ ága za ti szak te vé -
keny sé gek
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Az 52 863 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Alap fo kú ka to nai
ve ze tõ he lyet tes I. meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0789–06 Ka to nai alap fel ada tok

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén:
Az utol só szak kép zõ év fo lyam ered mé nyes el vég zé sét

ta nú sí tó bi zo nyít vány
Szint vizs ga szer ve zé se ese tén a szint vizs ga ered mé nyes 

tel je sí té se
„B” ka te gó ri ás jo go sít vány meg lé te
Ka to nai in for ma ti kai rend szer üze mel te tõ ága zat ka to -

nai in for ma ti kai rend szer üze mel te tõ:
ECDL vizs ga le té te le

Rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ ága zat rá dió elekt ro ni kai fel -
de rí tõ:

ECDL vizs ga le té te le

Is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés ese tén:
A mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le
A kép zé si prog ram ban elõ írt gya kor lat tel je sí té sé rõl

 szóló iga zo lás
„B” ka te gó ri ás jo go sít vány meg lé te
Ka to nai in for ma ti kai rend szer üze mel te tõ ága zat ka to -

nai in for ma ti kai rend szer üze mel te tõ:
ECDL vizs ga le té te le
Rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ ága zat rá dió elekt ro ni kai fel -

de rí tõ:
ECDL vizs ga le té te le

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0789–06 Ka to nai alap fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kom plex ka to nai fel ada tok (ala ki, ál ta lá nos har cá sza ti,

lõ gya kor la ti, te rep ta ni, mû sza ki, hír adá si, ve gyi vé del mi,
egész ség ügyi, bé ke fenn tar tá si, ki kép zés mód szer ta ni, ka -
to nai al egy ség ve ze té sé vel kap cso la tos fel ada tok) vég re -
haj tá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 300 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Sza bály za ti elõ írások (szol gá la ti, gép jár mû pa rancs no ki 

és igény be vé te li, lõ el mé le ti, te rep ta ni, lo gisz ti kai isme -
retek) al kal ma zá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 45 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 80%
2. fel adat: 20%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
0790–06 Szak tiszt he lyet te si alap fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Sze mé lyi szá mí tó gép ke ze lés sel kap cso la tos fel adat

 elvégzése
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
NA TO-is me re tek al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Tech ni kai is me re tek al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 30%
3. fel adat: 30%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0791–06 Avi o ni ka és sár kány-haj tó mû ága zat szak -

irá nyú alap te vé keny sé gek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Mé rés tech ni kai alap is me re tek és lé gi jár mû is me ret
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 45 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0792–06 Avi o ni ka ága zat fe dél ze ti mû szer tech ni ka

sze re lõ, fe dél ze ti rá dió tech ni ka sze re lõ,
 fedélzeti fegy ver tech ni ka sze re lõ ága za ti
alap te vé keny sé gek

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Lé gi jár mû vek üzem ben tar tá sá nak alap jai
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0793–06 Avi o ni ka ága zat fe dél ze ti fegy ver tech ni ka

sze re lõ ága za ti szak te vé keny sé gek
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A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

A lé gi jár mû vek fe dél ze ti fegy ver rend sze re i nek üzem -
ben tar tá sa, lé gi jár mû vek fe dél ze ti fegy ver rend sze rei

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 120 perc

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

Vil la mos ság tan (az anya gok vil la mos jel lem zõi, vil la -
mos és a mág ne ses tér re vo nat ko zó alaptör vények, jelen -
ségek, egyen ára mú és a vál ta ko zó ára mú há ló za tok, a há -
rom fá zi sú fe szült ség elõ ál lí tá sa, áb rá zo lá sa, tel je sít mé -
nyek meg ha tá ro zá sa)

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li

Idõ tar ta ma: 45 perc

A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:

A lé gi jár mû vek fe dél ze ti fegy ver rend sze re i nek el mé le ti 
alap jai

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li

Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -
adá si idõ 15 perc)

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 50%

2. fel adat: 25%

3. fel adat: 25%

6. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -
tója és meg ne ve zé se:

0794–06 Avi o ni ka ága zat fe dél ze ti mû szer tech ni ka
sze re lõ ága za ti szak te vé keny sé gek

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Lé gi jár mû vek elekt ro mos, mû szer, oxi gén és au to ma ti -
ka fe dél ze ti rend sze re i nek üzem ben tar tá sa, a lé gi jár mû -
vek elekt ro mos, mû szer, oxi gén és au to ma ti ka fe dél ze ti
rend sze rei

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 120 perc

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

Vil la mos ság tan (az anya gok vil la mos jel lem zõi, vil la -
mos és a mág ne ses tér re vo nat ko zó alaptör vények, jelen -
ségek, egyen ára mú és a vál ta ko zó ára mú há ló za tok, a há -
rom fá zi sú fe szült ség elõ ál lí tá sa, áb rá zo lá sa, tel je sít mé -
nyek meg ha tá ro zá sa)

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li

Idõ tar ta ma: 45 perc

A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:

A lé gi jár mû vek elekt ro mos, mû szer, oxi gén és au to ma -
ti ka fe dél ze ti rend sze re i nek el mé le ti alap jai

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li

Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -
adá si idõ 15 perc)

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat: 50%

2. fel adat: 25%

3. fel adat: 25%

7. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0795–06 Avi o ni ka ága zat fe dél ze ti rá dió tech ni ka

sze re lõ ága za ti szak te vé keny sé gek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A lé gi jár mû vek fe dél ze ti rá dió tech ni ka rend sze rek

üzem ben tar tá sa, a lé gi jár mû vek fe dél ze ti rá dió tech ni ka
rend sze rei

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Vil la mos ság tan (az anya gok vil la mos jel lem zõi, vil la -

mos és a mág ne ses tér re vo nat ko zó alaptör vények, jelen -
ségek, egyen ára mú és a vál ta ko zó ára mú há ló za tok, a há -
rom fá zi sú fe szült ség elõ ál lí tá sa, áb rá zo lá sa, tel je sít mé -
nyek meg ha tá ro zá sa)

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 45 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Rá dió és mik ro hul lá mú tech ni kai is me re tek al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%

8. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0796–06 Had táp ága zat szak irá nyú és ága za ti alap te -

vé keny sé gek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A had táp szak ágak kal kap cso la tos mun ka-, kör nye zet-

és tûz vé del mi, va la mint mi nõ ség biz to sí tá si fel ada tok
 bemutatása a tá ro lá si, rak tá ro zá si te vé keny sé gek so rán; a
ve ze tõi te vé keny ség ered mé nyes sé gé hez szük sé ges té nye -
zõk be mu ta tá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A lo gisz ti kai biz to sí tás alap jai és ré sze i nek is me re te; az

alap ve tõ mun ka szer ve zé si, ter ve zé si, kár el já rá si és köz be -
szer zés sel kap cso la tos is me re tek

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 50%

9. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0797–06 Had táp ága zat ru há za ti ága za ti szak te vé -

keny sé gek
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A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A ru há za ti el lá tás sal kap cso la tos (al egy ség, egység -

szintû) fel ada tok is me re te
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A ru há za ti gaz dál ko dás sal kap cso la tos ok má nyok ki töl -

té se gya kor la ti pél dán ke resz tül
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
A há bo rús ru há za ti el lá tás kom plex fel ada ta i nak vég re -

haj tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 300 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 25%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 50%

10. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0798–06 Had táp ága zat élel me zé si ága za ti szak te vé -

keny sé gek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Az élel me zé si el lá tás alap is me re te i nek (táp lál ko zás

élet tan, mik ro bi o ló gi ai és köz egész ség ügyi is me re tek,
áru is me ret és szak tech ni ka is me ret) szá mon ké ré se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Az élel me zé si gaz dál ko dá si is me re tek (nor ma rend szer,

gaz dál ko dás-költ ség ve tés rend szer e, anyag moz gá sok
rend je, napi mun ka fo lya ma ta) szá mon ké ré se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Kom plex fel adat ke re té ben szak har cá szat tal élel me zé si

el lá tás sal és gaz dál ko dás sal kap cso la tos is me re tek, va la -
mint a csa pat gya kor la ton meg szer zett is me re tek al kal ma -
zá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 300 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 25%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 50%

11. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0799–06 Had táp ága zat üzem anyag ága za ti szak te vé -

keny sé gek

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Az üzem anyag és üzem anyag-tech ni kai esz köz el lá tás

rend szer e, va la mint az éves költ ség ve té si elõ irány za tok
ter ve zé sé nek és fel hasz ná lá sá nak be mu ta tá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Az üzem anyag szol gá lat szer ve ze ti rend szer e, alap ve tõ

fel ada tai. Az üzem anyag gaz dál ko dás ter ve zé se, sza bá lyo -
zá sa, a szol gá lat el len õr zé se, a napi mun ka irá nyí tá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
A szak har cá szat tal, üzem anyag el lá tás sal és gaz dál ko -

dás sal kap cso la tos is me re tek al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 300 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 25%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 50%

12. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0800–06 Hír adó, Ka to nai in for ma ti kai-rend szer üze -

mel te tõ, Mû sze rész és Re pü lés biz to sí tó
ága zat szak irá nyú alap te vé keny sé gek

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Vil la mos sá gi, di gi tá lis tech ni kai is me re tek (érin tés vé -

de lem, áram kö ri je lö lé sek, passzív, ak tív áram kö ri ele mek, 
egyen- és vál ta ko zó ára mú kö rök szá mí tá sai, in for má ci ós
had vi se lés esz kö zei, NATO in for má ci ós ter mi no ló gi ái)
 alkalmazása

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 45 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

13. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0801–06 Hír adó ága zat rá dió ál lo más-üze mel te tõ,

 átvitel- és kap cso lás tech ni kai esz köz üze -
mel te tõ, elekt ro ni kai mû sze rész ága za ti
alap te vé keny sé gek

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Hír adás szer ve zé si, mód szer ta ni csa pat ki kép zé si, át vi tel-

tech ni kai és ka to nai in for ma ti kai is me re tek al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%
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14. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0802–06 Hír adó ága zat rá dió ál lo más-üze mel te tõ

ága za ti szak te vé keny sé gek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Rá dió esz kö zök és esz köz komp le xu mok te le pí té si és

üze mel te té si sza bá lya i nak al kal ma zá sa, a hír adó és in for -
ma ti kai há ló za tok rend szer tech ni kai ki szol gá lá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Rá dió esz kö zök és esz köz komp le xu mok sza bá lyos te le -

pí té se és üze mel te té se, a hír adó és in for ma ti kai há ló za tok
rend szer tech ni kai ki szol gá lá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 300 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Gép írá si fel adat és hír vál tá si fel adat vég re haj tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 75 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 10%
2. fel adat: 60%
3. fel adat: 30%

15. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0803–06 Hír adó ága zat át vi tel- és kap cso lás tech ni kai 

esz köz üze mel te tõ ága za ti szaktevékeny -
ségek

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Át vi tel- és kap cso lás tech ni kai esz kö zök és esz köz -

komp le xu mok te le pí té si sza bá lya i nak al kal ma zá sa, a hír -
adó és in for ma ti kai há ló za tok rend szer tech ni kai ki szol gá -
lá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Át vi tel- és kap cso lás tech ni kai esz kö zök és esz köz -

komp le xu mok sza bá lyos te le pí té se és üze mel te té se, a hír -
adó és in for ma ti kai há ló za tok rend szer tech ni kai ki szol gá -
lá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 300 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Gép írá si fel adat és hír vál tá si fel adat vég re haj tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 75 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 10%
2. fel adat: 60%
3. fel adat: 30%

16. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0804–06 Hír adó ága zat elekt ro ni kai mû sze rész ága -

za ti szak te vé keny sé gek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Elekt ro ni kai szak mai gya kor lat, mû sze rek és mé ré sek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 300 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Elekt ro ni kai esz kö zök tí pus is me re te és ke ze lé se, elekt -

ro ni kai alap is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Elekt ro ni kai alap is me re tek és elekt ro ni kai esz kö zök

 típusismerete és ke ze lé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%

17. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0805–06 Ka to nai in for ma ti kai-rend szer üze mel te tõ

ága zat ága za ti alap te vé keny sé gek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Szá mí tó gép és szá mí tó gép-há ló za ti, szá mí tó gép rend -

szer tech ni kai, és ka to nai in for ma ti kai is me re tek al kal ma -
zá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

18. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0806–06 Ka to nai in for ma ti kai-rend szer üze mel te tõ

ága zat ága za ti szak te vé keny sé gek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Win dows 2000 há ló za ti ope rá ci ós rend szer is me ret és

in ter net-int ra net há ló za ti is me ret al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 240 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Szá mí tó gép-há ló za tok üze mel te té sé nek fel ada tai a

MH-ben, há ló zat fel ügye le ti és táv mo ni to ro zá si, va la mint
in for ma ti kai biz ton ság is me re tek al kal ma zá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
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A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
A szá mí tó gép-há ló za tok ki ala kí tá sá nak esz kö zei, anya -

gai, a szab vá nyok el mé le te, a Ma gyar Hon véd ség in for ma -
ti kai rend sze rei, a NATO és a tag ál la mok in for ma ti kai
rend sze rei

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 70%
2. fel adat: 15%
3. fel adat: 15%

19. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0807–06 Mû sze rész ága zat lo ká tor mû sze rész, ra ké ta -

mû sze rész ága za ti alap te vé keny sé gek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Vil la mos ipa ri és rá dió lo ká ci ós alap is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Hír adó is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 70%
2. fel adat: 30%

20. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0808–06 Mû sze rész ága zat lo ká tor mû sze rész ága za ti

szak te vé keny sé gek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Lo ká tor tech ni ka-szer ke zet tan és tí pus is me ret
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Szer ke zet tan és tí pus is me ret, szak har cá sza ti alap is me -

re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Kom plex szak har cá sza ti és üzem ben tar tá si, mé ré si fel -

ada tok vég re haj tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 300 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 20%
2. fel adat: 40%
3. fel adat: 40%

21. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0809–06 Mû sze rész ága zat ra ké ta mû sze rész ága za ti

szak te vé keny sé gek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ra ké ta tech ni ka-szer ke zet tan és tí pus is me ret
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Szer ke zet tan és tí pus is me ret, szak har cá sza ti alap is me -

re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Kom plex szak har cá sza ti és üzem ben tar tá si, mé ré si fel -

ada tok vég re haj tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 300 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 20%
2. fel adat: 40%
3. fel adat: 40%

22. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0810–06 Rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ szak irá nyú és

ága za ti alap te vé keny sé gek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A fel de rí tés sel, a rá dió elekt ro ni kai fel de rí tés sel, rá dió -

hír adás sal kap cso la tos fo gal mak, tör vényszerûségek,
össze füg gé sek ér tel me zé se, rá dió for gal mi rend sze rek cso -
por to sí tá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Hír adás tech ni kai alap is me re tek al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Rá dió vé tel tech ni kai is me re tek al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
A rend sze re sí tett ve võ ké szü lé kek mû kö dé sé nek be mu -

ta tá sa egy sze rû sí tett blokk váz lat ké szí té sé vel, rá dió elekt -
ro ni kai fel de rí tõ mun ka hely rend szer tech ni kai váz la tá nak
össze ál lí tá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:
A rá dió elekt ro ni kai fel de rí tés fel ada tai, fo lya ma ta, az

adat szer zés meg valósításának gya kor la ti lé pé sei, mód -
szerei
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A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 25%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 15%
4. fel adat: 15%
5. fel adat: 20%

23. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0811–06 Rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ ága za ti szak te -

vé keny sé gek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A rend sze re sí tett be ren de zé sek ön ál ló ke ze lé se, le he tõ -

sé ge i nek ki hasz ná lá sá val egy sze rû és bo nyo lult adat szer -
zé si fel ada tok vég re haj tá sa, a rá dió adá sok leg fon to sabb
tech ni kai pa ra mé te re i nek meg ha tá ro zá sa, az adat szer zés
ok má nya i nak ve ze té se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A hír adás tech ni kai is me re tek al kal ma zá sá val a rá dió -

elekt ro ni kai fel de rí tõ szak tech ni kai esz kö zök fel épí té sé -
nek, ren del te té sé nek, mû kö dé sé nek, ke ze lé sé nek be mu ta -
tá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Kor sze rû táv köz lé si rend sze rek fel épí té sé nek és mû kö -

dé sé nek be mu ta tá sa és a kap cso ló dó fo gal mak ér tel me zé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 30%
3. fel adat: 30%

24. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0812–06 Re pü lés biz to sí tó ága zat rá dió rend szer üze -

mel te tõ, na vi gá ci ós rend szer üze mel te tõ,
fény tech ni kai rend szer üze mel te tõ ága za ti
alap te vé keny sé gek

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Re pü lés biz to sí tó rend sze rek fel ügye le te, FRISZ biz to -

sí tás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Csa pat ki kép zés
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li

Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -
adá si idõ 15 perc)

A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Na vi gá ci ós is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
FRISZ ügye le tes kö tel mei, te vé keny sé ge
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 20%
4. fel adat: 20%

25. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0813–06 Re pü lés biz to sí tó ága zat rá dió rend szer üze -

mel te tõ ága za ti szak te vé keny sé gek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kom plex re pü lés biz to sí tó szak fel ada tok (rá dió hír köz -

lé si rend szer tech ni kai is me re tek al kal ma zá sa, re pü lés biz -
to sí tó rá dió esz kö zök és rend sze rek üze mel te té se)

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 300 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Rá dió hír köz lé si rend szer tech ni kai is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Rend szer tech ni kai is me re tek, re pü lés biz to sí tó esz kö zök
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 30%
3. fel adat: 20%

26. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0814–06 Re pü lés biz to sí tó ága zat na vi gá ci ós rend -

szer üze mel te tõ ága za ti szak te vé keny sé gek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kom plex re pü lés biz to sí tó szak fel ada tok (kö zel na vi gá -

ci ós és le szál lí tó rend szer tech ni kai is me re tek al kal ma zá sa, 
kö zel na vi gá ci ós és le szál lí tó esz kö zök és rend sze rek üze -
mel te té se)

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 300 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Kö zel na vi gá ci ós és le szál lí tó rend szer tech ni kai is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
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A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Rend szer tech ni kai is me re tek, na vi gá ci ós- és le szál lí tó -

rend szer üze mel te tés
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 30%
3. fel adat: 20%

27. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0815–06 Re pü lés biz to sí tó ága zat fény tech ni kai rend -

szer üze mel te tõ ága za ti szak te vé keny sé gek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kom plex re pü lés biz to sí tó szak fel ada tok (re pü lõt erek és 

le szál ló he lyek fény tech ni kai rend szer is me re tek al kal ma -
zá sa, fény tech ni kai rend sze rek és esz kö zök üze mel te té se)

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 300 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Re pü lõt erek, le szál ló he lyek fény tech ni kai rend szer is -

me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Rend szer tech ni kai is me re tek, re pü lés biz to sí tó fény -

tech ni kai rend szer üze mel te tés
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 30%
3. fel adat: 20%

28. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0816–06 Sár kány-haj tó mû ága zat re pü lõ gép sár kány- 

haj tó mû sze re lõ, he li kop ter sár kány-haj tó -
mû sze re lõ ága za ti alap te vé keny sé gek

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Lé gi jár mû vek üzem ben tar tá sá nak alap jai
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

29. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0817–06 Sár kány-haj tó mû ága zat re pü lõ gép sár kány- 

haj tó mû sze re lõ ága za ti szak te vé keny sé gek

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Re pü lõ gé pek üzem ben tar tá sa, haj tó mû szer ke zet tan,

sár kány szer ke zet és rend sze rei is me re tek al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Re pü lõ gép ae ro di na mi ká ja
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 45 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Haj tó mû szer ke zet tan, sár kány szer ke zet és rend sze rei

is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%

30. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0818–06 Sár kány-haj tó mû ága zat he li kop ter sár kány-

haj tó mû sze re lõ ága za ti szak te vé keny sé gek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
He li kop ter üzem ben tar tá sa, he li kop ter haj tó mû szer ke -

zet tan, sár kány szer ke zet és rend szer is me ret al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
He li kop ter ae ro di na mi ká ja
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 45 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
He li kop ter haj tó mû szer ke zet tan, sár kány szer ke zet és

rend szer is me ret
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%

31. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0819–06 Ve gyi vé del mi tech ni kai üze mel te tõ szak irá -

nyú és ága za ti alap te vé keny sé gek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ál ta lá nos mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi is me re tek,

szak mai (üze mel te tõi szak mai, gép ipa ri és elekt ro ni kai)
alap is me re tek

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 45 perc
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A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Ké mia és anyag is me ret
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 60%

32. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0820–06 Ve gyi vé del mi tech ni kai üze mel te tõ ága za ti

szak te vé keny sé gek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Szak har cá szat és ve gyi vé del mi tech ni kai esz kö zök

üzem ben tar tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 300 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Ve gyi vé del mi tech ni kai esz kö zök is me re te
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Ve gyi vé del mi tech ni kai esz kö zök is me re te
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%

33. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
2175–06 Sze re lõ ága zat szak irá nyú alaptevékeny -

ségek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Szak irá nyú alap is me re tek (vil la mos sá gi alap is me re tek,

gép ipa ri alap is me re tek, mû sza ki rajz, mun ka- és kör nye -
zet vé de lem)

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 45 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

34. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
2176–06 Sze re lõ ága zat gép jár mû sze re lõ, harc jár mû -

sze re lõ, mû sza ki gép sze re lõ ága za ti alap te -
vé keny sé gek

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ága za ti alap is me re tek (ja ví tá si alap is me re tek, szer ke -

zet ta ni alap is me re tek, üze mel te té si alap is me re tek)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li

Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -
adá si idõ 15 perc)

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

35. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
2177–06 Sze re lõ ága zat gép jár mû sze re lõ ága za ti

szak te vé keny sé gek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kom plex szak mai fel ada tok (szak har cá szat, gép- és

 kerekes harc jár mû tech ni kai is me ret, gép- és ke re kes harc -
jár mû üzem ben tar tá sa) vég re haj tá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 300 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Szak mai is me re tek (szak har cá szat, gép- és ke re kes

harc jár mû tech ni kai is me ret, gép- és ke re kes harc jár mû
üzem ben tar tá sa)

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Gép- és ke re kes harc jár mû vek üzem ben tar tá sá val kap -

cso la tos sza bá lyok is me re te, gép- és ke re kes harc jár mû vek 
tech ni kai is me re te

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%

36. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
2178–06 Sze re lõ ága zat harc jár mû sze re lõ ága za ti

szak te vé keny sé gek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kom plex szak mai fel ada tok (szak har cá szat, harc ko csi

és lánc tal pas harc jár mû tech ni kai is me ret, harc ko csi és
lánc tal pas harc jár mû üzem ben tar tá sa) vég re haj tá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 300 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Szak mai is me re tek (szak har cá szat, harc ko csi és lánc tal -

pas harc jár mû tech ni kai is me ret, harc ko csi és lánc tal pas
harc jár mû üzem ben tar tá sa)

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Harc ko csi és lánc tal pas harc jár mû üzem ben tar tá sá val

kap cso la tos sza bá lyok is me re te, harc ko csi és lánc tal pas
harc jár mû vek tech ni kai is me re te
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A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%

37. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
2179–06 Sze re lõ ága zat fegy ver mû sze rész ága za ti

alap te vé keny sé gek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Fegy ver zet tech ni kai alap is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Üzem ben tar tá si alap is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 60%

38. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
2180–06 Sze re lõ ága zat fegy ver mû sze rész ága za ti

szak te vé keny sé gek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Szer ke zet ta ni is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Tí pus is me ret és szak har cá sza ti is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Kom plex szak mai szak har cá sza ti és üzem ben tar tá si

fel ada tok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 300 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 20%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 60%

39. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
2181–06 Sze re lõ ága zat mû sza ki gép-sze re lõ ága za ti

szak te vé keny sé gek

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Szak mai fel ada tok (szak har cá szat, mû sza ki gé pek szer -

ke zet ta na, mû sza ki gé pek üze mel te té se és fenn tar tá sa, mû -
sza ki gé pek ja ví tá sa) vég re haj tá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Mû sza ki tá mo ga tás és a mû sza ki NA TO-je lek alap ve tõ

is me re te, a mû sza ki gé pek fõbb szak har cá sza ti ada ta i nak
és tech ni kai rend sze re i nek is me re te

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 45 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Szak mai is me re tek (mû sza ki gé pek szer ke zet ta na, mû -

sza ki gé pek üze mel te té se és fenn tar tá sa)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%

40. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
2182–06 Pa rancs no ki ága zat szak irá nyú és ága za ti

alap te vé keny sé gek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Fegy ver ne mi alap is me re tek fel mé ré se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 45 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A szá raz föl di had erõ nem fegy ver ne me i nek és szak csa -

pa ta i nak te vé keny sé ge, esz kö zei
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 60%
2. fel adat: 40%

41. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
2183–06 Pa rancs no ki ága zat ABV-vé del mi ága za ti

szak te vé keny sé gek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kom plex vizs ga (ABV-vé del mi szak mai is me re tek)

vég re haj tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 300 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Szak har cá sza ti is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)

2008/105. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 6487



A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
ABV-vé del mi szak mai is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%

42. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
2184–06 Pa rancs no ki ága zat elekt ro ni kai had vi se lés

ága za ti szak te vé keny sé gek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kom plex vizs ga (szak har cá szat) vég re haj tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 300 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Hír adás tech ni kai is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Elekt ro ni kai had vi se lés tí pus is me re te
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%

43. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
2185–06 Pa rancs no ki ága zat harc ko csi zó ága za ti

szak te vé keny sé gek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kom plex vizs ga (har cá szat, ha di tech ni kai is me re tek,

csa pat ki kép zés mód szer ta na) vég re haj tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 300 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Har cá sza ti, lõ ki kép zé si és ha di tech ni kai is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Har cá sza ti, lõ ki kép zé si és ha di tech ni kai is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 90 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%

44. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
2186–06 Pa rancs no ki ága zat könnyû lö vész ága za ti

szak te vé keny sé gek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kom plex vizs ga (har cá szat, ha di tech ni kai is me re tek,

csa pat ki kép zés mód szer ta na) vég re haj tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 300 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Har cá sza ti, lõ ki kép zé si és ha di tech ni kai is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Har cá sza ti, lõ ki kép zé si és ha di tech ni kai is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 90 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%

45. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
2187–06 Pa rancs no ki ága zat lég vé del mi ra ké ta és

 tüzér ága za ti szak te vé keny sé gek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ke ze lõi fel ada tok el lá tá sa, szak har cá szat
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 300 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Tech ni kai is me re tek, szak har cá szat, lõ el mé let
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Tech ni kai is me re tek, szak har cá szat, lõ el mé let
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%

46. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
2188–06 Pa rancs no ki ága zat mû sza ki ága za ti szak te -

vé keny sé gek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kom plex vizs ga (mû sza ki szak mai is me re tek, csa pat ki -

kép zés mód szer ta na) vég re haj tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 300 perc
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A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Szak har cá sza ti is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Mû sza ki szak mai is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%

47. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
2189–06 Pa rancs no ki ága zat tü zér ága za ti szak te vé -

keny sé gek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kom plex vizs ga (szak har cá szat, lö vés tan, harc szol gá -

lat, csa pat ki kép zés mód szer ta na) vég re haj tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 300 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Szak har cá sza ti is me re tek (har cá szat-lö vés tan, be mé rés,

fegy ver zet tech ni ka, harc szol gá lat)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Tech ni kai is me re tek (har cá szat-lö vés tan, be mé rés,

fegy ver zet tech ni ka, harc szol gá lat)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%

48. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
2190–06 Pa rancs no ki ága zat fel de rí tõ ága za ti szak te -

vé keny sé gek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kom plex fel de rí tõ szak fel ada tok vég re haj tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 300 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A ka to nai fel de rí tés el mé le ti alap jai
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Más or szá gok had se re ge i nek is me re te

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (hír adó ága zat rá dió ál lo más-üze mel te tõ)
meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és
ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50%
2. vizs ga rész: 5%
12. vizs ga rész: 5%
13. vizs ga rész: 10%
14. vizs ga rész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (hír adó ága zat át vi tel- és kapcsolástech -
nikai esz köz üze mel te tõ) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez
ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50%
2. vizs ga rész: 5%
12. vizs ga rész: 5%
13. vizs ga rész: 10%
15. vizs ga rész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (hír adó ága zat elekt ro ni kai mû sze rész)
meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és
ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50%
2. vizs ga rész: 5%
12. vizs ga rész: 5%
13. vizs ga rész: 10%
16. vizs ga rész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (ka to nai in for ma ti kai-rend szer üze mel te tõ
ága zat ka to nai in for ma ti kai-rend szer üze mel te tõ) meg -
nevezésû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek
sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50%
2. vizs ga rész: 5%
12. vizs ga rész: 5%
17. vizs ga rész: 10%
18. vizs ga rész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (mû sze rész ága zat lo ká tor mû sze rész) meg -
ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek
sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50%
2. vizs ga rész: 5%
12. vizs ga rész: 5%
19. vizs ga rész: 10%
20. vizs ga rész: 30%
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Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (mû sze rész ága zat ra ké ta mû sze rész) meg -
ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek
sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50%
2. vizs ga rész: 5%
12. vizs ga rész: 5%
19. vizs ga rész: 10%
21. vizs ga rész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (re pü lés biz to sí tó ága zat rá dió rend szer üze -
mel te tõ) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizsga -
részek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50%
2. vizs ga rész: 5%
12. vizs ga rész: 5%
24. vizs ga rész: 10%
25. vizs ga rész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (re pü lés biz to sí tó ága zat na vi gá ci ós rend -
szer üze mel te tõ) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt
vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50%
2. vizs ga rész: 5%
12. vizs ga rész: 5%
24. vizs ga rész: 10%
26. vizs ga rész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (re pü lés biz to sí tó ága zat fény tech ni kai
rend szer üze mel te tõ) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren -
delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50%
2. vizs ga rész: 5%
12. vizs ga rész: 5%
24. vizs ga rész: 10%
27. vizs ga rész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (avi o ni ka ága zat fe dél ze ti fegy ver tech ni ka 
sze re lõ) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizsga -
részek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50%
2. vizs ga rész: 5%
3. vizs ga rész: 5%
4. vizs ga rész: 10%
5. vizs ga rész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (avi o ni ka ága zat fe dél ze ti mû szer tech ni ka
sze re lõ) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizsga -
részek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50%
2. vizs ga rész: 5%
3. vizs ga rész: 5%
4. vizs ga rész: 10%
6. vizs ga rész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (avi o ni ka ága zat fe dél ze ti rá dió tech ni ka
sze re lõ) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizsga -
részek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50%
2. vizs ga rész: 5%
3. vizs ga rész: 5%
4. vizs ga rész: 10%
7. vizs ga rész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (sár kány-haj tó mû ága zat re pü lõ gép sár -
kány-haj tó mû sze re lõ) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez
ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50%
2. vizs ga rész: 5%
3. vizs ga rész: 5%
28. vizs ga rész: 10%
29. vizs ga rész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (sár kány-haj tó mû ága zat he li kop ter sár -
kány-haj tó mû sze re lõ) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez
ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50%
2. vizs ga rész: 5%
3. vizs ga rész: 5%
28. vizs ga rész: 10%
30. vizs ga rész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (had táp ága zat ru há za ti el lá tó) megneve -
zésû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a 
vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50%
2. vizs ga rész: 5%
8. vizs ga rész: 15%
9. vizs ga rész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (had táp ága zat élel me zé si el lá tó) meg -
nevezésû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek
sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50%
2. vizs ga rész: 5%
8. vizs ga rész: 15%
10. vizs ga rész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (had táp ága zat üzem anyag el lá tó) meg -
nevezésû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek
sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50%
2. vizs ga rész: 5%
8. vizs ga rész: 15%
11. vizs ga rész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ ága zat rá dió -
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elekt ro ni kai fel de rí tõ) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren -
delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50%
2. vizs ga rész: 5%
22. vizs ga rész: 15%
23. vizs ga rész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (ve gyi vé del mi tech ni kai üze mel te tõ ága zat 
ve gyi vé del mi tech ni kai üze mel te tõ) meg ne ve zé sû szak ké -
pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé -
szé ben

1. vizs ga rész: 50%
2. vizs ga rész: 5%
31. vizs ga rész: 15%
32. vizs ga rész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (sze re lõ ága zat gép jár mû sze re lõ) meg -
nevezésû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek
sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50%
2. vizs ga rész: 5%
33. vizs ga rész: 5%
34. vizs ga rész: 10%
35. vizs ga rész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (sze re lõ ága zat harc jár mû sze re lõ) meg -
nevezésû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek
sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50%
2. vizs ga rész: 5%
33. vizs ga rész: 5%
34. vizs ga rész: 10%
36. vizs ga rész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (sze re lõ ága zat mû sza ki gép-sze re lõ) meg -
ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek
sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50%
2. vizs ga rész: 5%
33. vizs ga rész: 5%
34. vizs ga rész: 10%
39. vizs ga rész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (sze re lõ ága zat fegy ver mû sze rész) meg -
nevezésû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek
sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50%
2. vizs ga rész: 5%
33. vizs ga rész: 5%
37. vizs ga rész: 10%
38. vizs ga rész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (pa rancs no ki ága zat ABV-vé del mi) meg -

ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek
sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50%
2. vizs ga rész: 5%
40. vizs ga rész: 15%
41. vizs ga rész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (pa rancs no ki ága zat elekt ro ni kai had vi se -
lés) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50%
2. vizs ga rész: 5%
40. vizs ga rész: 15%
42. vizs ga rész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (pa rancs no ki ága zat harc ko csi zó) meg -
nevezésû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek
sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50%
2. vizs ga rész: 5%
40. vizs ga rész: 15%
43. vizs ga rész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (pa rancs no ki ága zat könnyû lö vész) meg -
ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek
sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50%
2. vizs ga rész: 5%
40. vizs ga rész: 15%
44. vizs ga rész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (pa rancs no ki ága zat lég vé del mi ra ké ta és
tü zér) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50%
2. vizs ga rész: 5%
40. vizs ga rész: 15%
45. vizs ga rész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (pa rancs no ki ága zat mû sza ki) megneve -
zésû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a 
vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50%
2. vizs ga rész: 5%
40. vizs ga rész: 15%
46. vizs ga rész: 30%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (pa rancs no ki ága zat tü zér) meg ne ve zé sû
szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a
vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50%
2. vizs ga rész: 5%
40. vizs ga rész: 15%
47. vizs ga rész: 30%
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Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (pa rancs no ki ága zat fel de rí tõ) megneve -
zésû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a 
vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50%
2. vizs ga rész: 5%
40. vizs ga rész: 15%
48. vizs ga rész: 30%

Az 52 863 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Alap fo kú
ka to nai ve ze tõ he lyet tes I. meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí -
tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé -
ben

1. vizs ga rész: 100%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (hír adó ága zat rá dió ál lo más-üze mel te tõ)
meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és
ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az
52 863 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Alap fo kú ka to nai
ve ze tõ he lyet tes I. meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren -
del ke zik

2. vizs ga rész: 10%
12. vizs ga rész: 10%
13. vizs ga rész: 20%
14. vizs ga rész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (hír adó ága zat át vi tel- és kap cso lás tech ni -
kai esz köz üze mel te tõ) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez
ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben,
amennyi ben a vizs gá zó az 52 863 01 0100 33 01 azo no sí tó
szá mú, Alap fo kú ka to nai ve ze tõ he lyet tes I. meg ne ve zé sû
rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

2. vizs ga rész: 10%
12. vizs ga rész: 10%
13. vizs ga rész: 20%
15. vizs ga rész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (hír adó ága zat elekt ro ni kai mû sze rész)
meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és
ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az
52 863 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Alap fo kú ka to nai
ve ze tõ he lyet tes I. meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren -
del ke zik

2. vizs ga rész: 10%
12. vizs ga rész: 10%
13. vizs ga rész: 20%
16. vizs ga rész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (ka to nai in for ma ti kai-rend szer üze mel te tõ
ága zat ka to nai in for ma ti kai-rend szer üze mel te tõ) meg ne -
ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek
 súlya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az
52 863 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Alap fo kú ka to nai
ve ze tõ he lyet tes I. meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren -
del ke zik

2. vizs ga rész: 10%
12. vizs ga rész: 10%
17. vizs ga rész: 20%
18. vizs ga rész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (mû sze rész ága zat lo ká tor mû sze rész) meg -
ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek
sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az
52 863 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Alap fo kú ka to nai
ve ze tõ he lyet tes I. meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren -
del ke zik

2. vizs ga rész: 10%
12. vizs ga rész: 10%
19. vizs ga rész: 20%
20. vizs ga rész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (mû sze rész ága zat ra ké ta mû sze rész) meg -
ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek
sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az
52 863 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Alap fo kú ka to nai
ve ze tõ he lyet tes I. meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren -
del ke zik

2. vizs ga rész: 10%
12. vizs ga rész: 10%
19. vizs ga rész: 20%
21. vizs ga rész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (re pü lés biz to sí tó ága zat rá dió rend szer üze -
mel te tõ) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs -
gá zó az 52 863 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Alap fo kú
ka to nai ve ze tõ he lyet tes I. meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí -
tés sel ren del ke zik

2. vizs ga rész: 10%
12. vizs ga rész: 10%
24. vizs ga rész: 20%
25. vizs ga rész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (re pü lés biz to sí tó ága zat na vi gá ci ós rend -
szer üze mel te tõ) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt
vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi -
ben a vizs gá zó az 52 863 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú,
Alap fo kú ka to nai ve ze tõ he lyet tes I. meg ne ve zé sû rész -
szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

2. vizs ga rész: 10%
12. vizs ga rész: 10%
24. vizs ga rész: 20%
26. vizs ga rész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (re pü lés biz to sí tó ága zat fény tech ni kai
rend szer üze mel te tõ) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren -
delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben,
amennyi ben a vizs gá zó az 52 863 01 0100 33 01 azo no sí tó
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szá mú, Alap fo kú ka to nai ve ze tõ he lyet tes I. meg ne ve zé sû
rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

2. vizs ga rész: 10%
12. vizs ga rész: 10%
24. vizs ga rész: 20%
27. vizs ga rész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (avi o ni ka ága zat fe dél ze ti fegy ver tech ni ka 
sze re lõ) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs -
gá zó az 52 863 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Alap fo kú
ka to nai ve ze tõ he lyet tes I. meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí -
tés sel ren del ke zik

2. vizs ga rész: 10%
3. vizs ga rész: 10%
4. vizs ga rész: 20%
5. vizs ga rész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (avi o ni ka ága zat fe dél ze ti mû szer tech ni ka
sze re lõ) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs -
gá zó az 52 863 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Alap fo kú
ka to nai ve ze tõ he lyet tes I. meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí -
tés sel ren del ke zik

2. vizs ga rész: 10%
3. vizs ga rész: 10%
4. vizs ga rész: 20%
6. vizs ga rész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (avi o ni ka ága zat fe dél ze ti rá dió tech ni ka
sze re lõ) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs -
gá zó az 52 863 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Alap fo kú
ka to nai ve ze tõ he lyet tes I. meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí -
tés sel ren del ke zik

2. vizs ga rész: 10%
3. vizs ga rész: 10%
4. vizs ga rész: 20%
7. vizs ga rész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (sár kány-haj tó mû ága zat re pü lõ gép sár -
kány-haj tó mû sze re lõ) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez
ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben,
amennyi ben a vizs gá zó az 52 863 01 0100 33 01 azo no sí tó
szá mú, Alap fo kú ka to nai ve ze tõ he lyet tes I. meg ne ve zé sû
rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

2. vizs ga rész: 10%
3. vizs ga rész: 10%
28. vizs ga rész: 20%
29. vizs ga rész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (sár kány-haj tó mû ága zat he li kop ter sár -
kány-haj tó mû sze re lõ) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez
ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben,

amennyi ben a vizs gá zó az 52 863 01 0100 33 01 azo no sí tó
szá mú, Alap fo kú ka to nai ve ze tõ he lyet tes I. meg ne ve zé sû
rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

2. vizs ga rész: 10%
3. vizs ga rész: 10%
28. vizs ga rész: 20%
30. vizs ga rész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (had táp ága zat ru há za ti el lá tó) meg ne ve zé -
sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya
a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az 52 863 01
0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Alap fo kú ka to nai ve ze tõ he -
lyet tes I. meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

2. vizs ga rész: 10%
8. vizs ga rész: 30%
9. vizs ga rész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (had táp ága zat élel me zé si el lá tó) meg ne -
ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek
 súlya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az
52 863 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Alap fo kú ka to nai
ve ze tõ he lyet tes I. meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren -
del ke zik

2. vizs ga rész: 10%
8. vizs ga rész: 30%
10. vizs ga rész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (had táp ága zat üzem anyag el lá tó) meg ne -
ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek
 súlya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az
52 863 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Alap fo kú ka to nai
ve ze tõ he lyet tes I. meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren -
del ke zik

2. vizs ga rész: 10%
8. vizs ga rész: 30%
11. vizs ga rész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ ága zat rá dió -
elekt ro ni kai fel de rí tõ) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren -
delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben,
amennyi ben a vizs gá zó az 52 863 01 0100 33 01 azo no sí tó
szá mú, Alap fo kú ka to nai ve ze tõ he lyet tes I. meg ne ve zé sû
rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

2. vizs ga rész: 10%
22. vizs ga rész: 30%
23. vizs ga rész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (ve gyi vé del mi tech ni kai üze mel te tõ ága zat 
ve gyi vé del mi tech ni kai üze mel te tõ) meg ne ve zé sû szak ké -
pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé -
szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az 52 863 01 0100 33 01
azo no sí tó szá mú, Alap fo kú ka to nai ve ze tõ he lyet tes I.
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

2. vizs ga rész: 10%
31. vizs ga rész: 30%
32. vizs ga rész: 60%
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Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (sze re lõ ága zat gép jár mû sze re lõ) meg ne -
ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek
 súlya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az
52 863 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Alap fo kú ka to nai
ve ze tõ he lyet tes I. meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren -
del ke zik

2. vizs ga rész: 10%
33. vizs ga rész: 10%
34. vizs ga rész: 20%
35. vizs ga rész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (sze re lõ ága zat harc jár mû sze re lõ) meg ne -
ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek
 súlya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az
52 863 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Alap fo kú ka to nai
ve ze tõ he lyet tes I. meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren -
del ke zik

2. vizs ga rész: 10%
33. vizs ga rész: 10%
34. vizs ga rész: 20%
36. vizs ga rész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (sze re lõ ága zat mû sza ki gép-sze re lõ) meg -
ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek
sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az
52 863 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Alap fo kú ka to nai
ve ze tõ he lyet tes I. meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren -
del ke zik

2. vizs ga rész: 10%
33. vizs ga rész: 10%
34. vizs ga rész: 20%
39. vizs ga rész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (sze re lõ ága zat fegy ver mû sze rész) meg ne -
ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek
 súlya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az
52 863 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Alap fo kú ka to nai
ve ze tõ he lyet tes I. meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren -
del ke zik

2. vizs ga rész: 10%
33. vizs ga rész: 10%
37. vizs ga rész: 20%
38. vizs ga rész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (pa rancs no ki ága zat ABV-vé del mi) meg -
ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek
sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az
52 863 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Alap fo kú ka to nai
ve ze tõ he lyet tes I. meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren -
del ke zik

2. vizs ga rész: 10%
40. vizs ga rész: 30%
41. vizs ga rész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (pa rancs no ki ága zat elekt ro ni kai had vi se -
lés) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó
az 52 863 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Alap fo kú ka to -
nai ve ze tõ he lyet tes I. meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel
ren del ke zik

2. vizs ga rész: 10%
40. vizs ga rész: 30%
42. vizs ga rész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (pa rancs no ki ága zat harc ko csi zó) meg ne -
ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek
 súlya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az
52 863 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Alap fo kú ka to nai
ve ze tõ he lyet tes I. meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren -
del ke zik

2. vizs ga rész: 10%
40. vizs ga rész: 30%
43. vizs ga rész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (pa rancs no ki ága zat könnyû lö vész) meg -
ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek
sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az
52 863 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Alap fo kú ka to nai
ve ze tõ he lyet tes I. meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren -
del ke zik

2. vizs ga rész: 10%
40. vizs ga rész: 30%
44. vizs ga rész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (pa rancs no ki ága zat lég vé del mi ra ké ta és
tü zér) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs -
gá zó az 52 863 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Alap fo kú
ka to nai ve ze tõ he lyet tes I. meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí -
tés sel ren del ke zik

2. vizs ga rész: 10%
40. vizs ga rész: 30%
45. vizs ga rész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (pa rancs no ki ága zat mû sza ki) meg ne ve zé -
sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a
vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az 52 863 01
0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Alap fo kú ka to nai ve ze tõ he -
lyet tes I. meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

2. vizs ga rész: 10%
40. vizs ga rész: 30%
46. vizs ga rész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (pa rancs no ki ága zat tü zér) meg ne ve zé sû
szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a
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vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az 52 863 01
0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Alap fo kú ka to nai ve ze tõ he -
lyet tes I. meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

2. vizs ga rész: 10%

40. vizs ga rész: 30%

47. vizs ga rész: 60%

Az 52 863 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
tiszt he lyet tes I. (pa rancs no ki ága zat fel de rí tõ) meg ne ve zé -
sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a
vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az 52 863 01

0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Alap fo kú ka to nai ve ze tõ he -
lyet tes I. meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

2. vizs ga rész: 10%
40. vizs ga rész: 30%
48. vizs ga rész: 60%

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké -
nek ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –
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VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges esz kö zök
és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Hon véd tiszt he lyet tes I.
(az ága zat meg je lö lé sé vel)

Alap fo kú ka to nai ve ze tõ he lyet tes I.

Egyé ni fel sze re lés és vé dõ esz kö zök X X

Egyé ni fegy ver zet X X

Tér ké pé sze ti szak anya gok X X

Szá mí tó gép kon fi gu rá ci ók X

Szoft ve rek (Win dows, Of fi ce) X

Mág nes le me zek, CD-k, adat hor do zók X

Nyom ta tók X

Bel sõ égé sû mo to rok tí pus, mû kö dés és ki szol gá ló rend sze rei ok ta tó 
tab ló sor

X

Mo to rok és mû köd te tõ rend sze rek met sze tei X

Lõ sze rek ok ta tó tab ló sor X

Tü zér sé gi fegy ver tí pu son kén ti ok ta tó tab lók X

Ál ta lá nos és szak har cá sza ti ok ta tó fali tab ló so ro za tok X X

Gya kor ló fegy ve rek, ak nák X X

Met szett fegy ve rek, ak nák X X

Gya kor ló rob ba nó töl te tek X X

Gya kor ló lõ sze rek és met sze tek X X

Ok ta tó fali tab ló so ro za tok X X

Mû kö dést szem lél te tõ fali tab lók X X

Lõ el mé le tet és tü ze lé si sza bá lyo kat ok ta tó fali tab ló so ro za tok X X

Cél zást gya kor ló és el len õr zõ ké szü lé kek X X

Ok ta tó ma ket tek X X

Ha di tech ni kai esz kö zök X X

Harc jár mû tech ni kai esz kö zök X X

Fegy ver zet tech ni kai esz kö zök X X

Hír adó esz kö zök X X

Harc anya gok X X

Ok ta tás tech ni kai se géd esz kö zök X X

In for má ció hor do zók X X

Ok ta tó fil mek, pre zen tá ci ók X X

Ága za ti kép zés szak anya gai X



VII.

Egyebek

A Szak mai és Vizs ga kö ve tel mény ben sze rep lõ kép zé sek Ka ma rai Jog kört Gya kor lói:

Ssz. Azo no sí tó szám A szak ké pe sí tés/rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se Ka ma rai Jog kört Gya kor ló

1. 52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(hír adó ága zat, rá dió ál lo más-üze mel te tõ)

a Hon vé del mi Mi nisz té ri um mi nisz ter ál tal
ki je lölt szer ve

2. 52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(hír adó ága zat, át vi tel- és kap cso lás tech ni kai
esz köz üze mel te tõ)

3. 52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(hír adó ága zat, elekt ro ni kai mû sze rész)

4. 52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(ka to nai in for ma ti kai-rend szer üze mel te tõ
ága zat, ka to nai in for ma ti kai-rend szer üze -
mel te tõ)

a Hon vé del mi Mi nisz té ri um mi nisz ter ál tal
ki je lölt szer ve

5. 52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(mû sze rész ága zat, lo ká tor mû sze rész)

MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság
(Lo gisz ti kai fõ nök ség, Ha di tech ni kai fõ nök -
ség)6. 52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.

(mû sze rész ága zat, ra ké ta mû sze rész)

7. 52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(re pü lés biz to sí tó ága zat, rá dió rend szer üze -
mel te tõ)

MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság
(Hír adó és In for ma ti kai fõ nök ség)

8. 52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(re pü lés biz to sí tó ága zat, na vi gá ci ós rend szer
üze mel te tõ)

9. 52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(re pü lés biz to sí tó ága zat, fény tech ni kai rend -
szer üze mel te tõ)

10. 52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(avi o ni ka ága zat, fe dél ze ti fegy ver tech ni ka
sze re lõ)

MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság
(Lo gisz ti kai fõ nök ség, Re pü lõ mér nök mû -
sza ki fõ nök ség)

11. 52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(avi o ni ka ága zat, fe dél ze ti mû szer tech ni ka
sze re lõ)

12. 52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(avi o ni ka ága zat, fe dél ze ti rá dió tech ni ka sze -
re lõ)

13. 52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(sár kány-haj tó mû ága zat, re pü lõ gép sár -
kány-haj tó mû sze re lõ)

MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság
(Lo gisz ti kai fõ nök ség, Re pü lõ mér nök mû -
sza ki fõ nök ség)

14. 52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(sár kány-haj tó mû ága zat, he li kop ter sár -
kány-haj tó mû sze re lõ)

15. 52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(had táp ága zat, ru há za ti el lá tó)

MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság
(Lo gisz ti kai fõ nök ség, Had táp fõ nök ség)

16. 52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(had táp ága zat, élel me zé si el lá tó)

17. 52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(had táp ága zat, üzem anyag el lá tó)

18. 52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ ága zat, rá dió -
elekt ro ni kai fel de rí tõ)

MK Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal Rá dió elekt ro -
ni kai Fel de rí tõ Igaz ga tó ság

19. 52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(ve gyi vé del mi tech ni kai üze mel te tõ ága zat,
ve gyi vé del mi tech ni kai üze mel te tõ)

MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság (Lo gisz -
ti kai fõ nök ség, Ha di tech ni kai fõ nök ség)
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Ssz. Azo no sí tó szám A szak ké pe sí tés/rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se Ka ma rai Jog kört Gya kor ló

20. 52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I. (sze re lõ ága zat, gép -
jár mû sze re lõ)

MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság
(Lo gisz ti kai fõ nök ség, Ha di tech ni kai fõ nök -
ség)21. 52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.

(sze re lõ ága zat, harc jár mû sze re lõ)

22. 52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(sze re lõ ága zat, mû sza ki gép-sze re lõ)

23. 52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(sze re lõ ága zat, fegy ver mû sze rész)

24. 52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(pa rancs no ki ága zat, ABV-vé del mi)

a Hon vé del mi Mi nisz té ri um mi nisz ter ál tal
ki je lölt szer ve

25. 52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(pa rancs no ki ága zat, elekt ro ni kai had vi se lés)

26. 52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(pa rancs no ki ága zat, harc ko csi zó)

27. 52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(pa rancs no ki ága zat, könnyû lö vész)

30. 52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(pa rancs no ki ága zat, lég vé del mi ra ké ta és tü -
zér)

31. 52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(pa rancs no ki ága zat, mû sza ki)

32. 52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(pa rancs no ki ága zat, tü zér)

33. 52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(pa rancs no ki ága zat, fel de rí tõ)

34. 52 863 01 0100 33 01 Rész szak ké pe sí tés:
Alap fo kú ka to nai ve ze tõ he lyet tes I.

a Hon vé del mi Mi nisz té ri um mi nisz ter ál tal
ki je lölt szer ve

4. számú melléklet a 17/2008. (VII. 18.) HM rendelethez

HONVÉD ZÁSZLÓS (AZ ÁGAZAT MEGJELÖLÉSÉVEL)
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 54 863 01 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Hon véd zász lós (az ága zat meg je lö lé sé vel)

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész szak ké pe sí tés: Nincs

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 0210

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se Szak kép zé si év fo lya mok szá ma Óra szám

Hon véd zász lós (az ága zat meg je lö lé sé vel) – 700
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II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Hon véd zász lós (az ága zat
meg je lö lé sé vel)

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: 52 863 01 1000 00 00 Hon véd

tiszt he lyet tes I. (az ága zat meg je lö lé sé vel), vagy
31 863 02 0000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes II. (az ága -

zat meg je lö lé sé vel), vagy
52 8917 12 Hon véd tiszt he lyet tes I. (az ága zat meg je lö -

lé sé vel), vagy
32 8917 01 Hon véd tiszt he lyet tes II. (az ága zat meg je lö -

lé sé vel), vagy
a Ka ma rai Jog kört Gya kor ló ál lás fog la lá sa alap ján a

tiszt he lyet tes kép zés ben, szak kép zés ben, pol gá ri élet ben
ko ráb ban meg szer zett ké pe sí tés vagy kép zett ség.

Elõ írt gya kor lat: mi ni mum 6 év ka to nai szol gá lat
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 40%
3. Gya kor lat ará nya: 60%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

0210 Fegy ve res szer vek kö zép fo kú ké pe sí tést
 igénylõ fog lal ko zá sai

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Ál ta lá nos ka to nai fel ada to kat vé gez
Ka to nai ve ze tõi alap fel ada to kat vé gez
Ága za ti alap fel ada to kat vé gez
Ága za ti szak fel ada to kat vé gez

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

– –

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

2161–06 Ka to nai ve ze tõi alap fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Al kal maz za és meg kö ve te li a szol gá la ti sza bály zat ban

meg ha tá ro zot ta kat
Al kal maz za és meg kö ve te li az ala ki sza bály zat vo nat -

ko zó elõ írásait
Ke ze li és kar ban tart ja az egyé ni lõ fegy ve rét és fel sze re -

lé sét
Irá nyít ja és el len õr zi be osz tot tai egyé ni lõ fegy ve ré nek

és fel sze re lé sé nek ke ze lé sét és kar ban tar tá sát
24 órás szol gá la ti fel ada to kat lát el
Fel ké szí ti be osz tot ta it a 24 órás szol gá lat el lá tá sá ra és

el len õr zi te vé keny sé gü ket
Je len té se ket ké szít és fo gad
Vég re hajt ja ki kép zé si fel ada ta it
Ter ve zi, szer ve zi irá nyít ja és el len õr zi a be osz tott ál lo -

mány ki kép zé si fel ada ta it
Ve ze ti a rend sze re sí tett mun ka ok má nya it
Kö zös sé get épít és fej leszt al egy ség szint en
Konf lik tu so kat és stressz hely ze tet ke zel
Kép vi se li a be osz tott ál lo mány ér de ke it
Ka to nai sze mé lyek és szer ve ze tek kö zött kommuni -

kációt vé gez
Mo ti vál ja be osz tot ta it
Pol gá ri sze mé lyek kel és szer ve ze tek kel kom mu ni ká ci ót 

vé gez

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Szol gá la ti sza bály zat
C Ala ki sza bály zat és a he lyi sza bály zók elõ írásai
B Rend sze re sí tett fegy ve rek ke ze lé se, kar ban tar tá sa
B Lõ gya kor la tok
C Rend fo ko zat hoz tar to zó 24 órás szol gá la tok fel -

ada ta
C Be osz tot tak 24 órás szol gá lat el lá tá sá nak kö tel mei
C Irat ké szí tés sza bá lyai
B Ki kép zé si rend szer
C Törzs szol gá la ti ok má nyok
C Ve ze tés
C Konf lik tus és stressz hely zet-ke ze lés alap hely ze tei
C Ér dek vé del mi jog sza bá lyok
C Kom mu ni ká ció
B Mo ti vá ció a gya kor lat ban
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A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
3 Fegy ver hasz ná lat
3 Egyez mé nyes je lek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál ló ké pes ség
Ér zel mi sta bi li tás ki egyen sú lyo zott ság
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés
El hi va tott ság, el kö te le zett ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Mo ti vá ló kész ség
Irá nyí tá si kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Konf lik tus meg ol dó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
In for má ció gyûj tés
Ál ta lá nos ta nu ló ké pes ség
Ter ve zés
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Fi gye lem meg osz tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

2163–06 Pa rancs no ki ága za ti alap te vé keny sé gek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Részt vesz a pa rancs nok dön tés ho za ta lá nak elõ ké szí té -

sé ben
Irá nyít ja a had mû ve le ti köz pon tok te le pí té sét, õr zés-vé -

del mé nek meg szer ve zé sét, kö zel biz to sí tás szer ve zé sét
Alá ren delt sé gé be be osz tott tiszt he lyet te sei ál lo mány

mun ká ját irá nyít ja
Szer ve zi az együtt mû kö dést a rá bí zott te rü le ten al egy -

sé gek kö zött (tá mo ga tó, harc ki szol gá ló har co ló)
Be osz tot tai ré szé re egyé ni fi zi kai fel ké szí té si prog ra -

mot dol go z ki
Fel ügye li és se gí ti a lo gisz ti kai fel ké szí tõ prog ram vég -

re haj tá sát
Ter ve zi, szer ve zi a be osz tott ál lo mány kép zé sét és elõ -

me ne te lét
Se gí ti a be osz tott ál lo mány ön kép zé sét, ismeretszer -

zését

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Ve ze tés el mé let
C Ve ze té si pon tok te le pí té si rend je
C Test kul tú ra
C Lo gisz ti kai el lá tás rend je

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Had mû ve le ti terv ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Had mû ve le ti terv ké szí té se
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ki egyen sú lyo zott ság
Fe le lõs ség tu dat
Pre ci zi tás
Ön ál ló ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat fenn tar tó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák: –

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

2164–06 Ve zény lõ zász lós fel ada tai

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ter ve zi, szer ve zi a be osz tott ál lo mány kép zé sét és elõ -

me ne te lét
Tá mo gat ja az alegy ség pa rancs nok mun ká ját, napi élet

irá nyí tá sá ban
Fel ügye li és se gí ti az al egy ség nél mû kö dõ, men tor, csa -

lád tá mo ga tó és szak mai se gí tõ prog ra mo kat
El iga zí tá so kat, tá jé koz ta tó kat tart
El len õr zõ te vé keny sé get vé gez
Ter ve zi, szer ve zi és ve ze ti a tiszt he lyet tes fej lesz tõ

prog ra mot al egy sé gé nél

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Szer ve zés
C Bel sõ sza bály zók
C Kom mu ni ká ció
B Ve ze tés

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Szak mai nyel ve ze tû írás kész ség, fo gal ma zás írás -

ban
4 Had mû ve le ti terv ol va sá sa, ér tel me zé se
1 Ide gen nyel vû be széd kész ség
3 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Erõs fi zi kum
Tû rõ ké pes ség
Ter hel he tõ ség
Koc ká zat vál la lás

Tár sas kom pe ten ci ák:
In ter per szo ná lis ru gal mas ság
Kom mu ni ká ci ós ru gal mas ság
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Adek vát me ta kom mu ni ká ció
Mód szer kom pe ten ci ák: 
gya kor la ti as fel adat ér tel me zés el sa já tí tá sa
Rend sze re tõ ké pes ség, kre a ti vi tás
Mód sze res mun ka vég zés
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

2165–06 Had mû ve le ti és ki kép zé si be osz tott fel ada tai

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Részt vesz pa ran csok, in téz ke dé sek elõ ké szí té sé ben
Részt vesz a ka to nai al kal ma zá si ter vek ké szí té sé ben
Részt vesz a ki kép zé si ter vek ké szí té sé ben
Har ci, ki kép zé si nyil ván tar tá so kat elõ ké szít és ve zet

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Törzs szol gá la ti uta sí tás
C Ki kép zé si rend szer
C He lyi sza bály zók

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Szak mai nyel ve ze tû írás kész ség, fo gal ma zás írás -

ban
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Stressz tû rõ ké pes ség
Szor ga lom igye ke zet

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyít ha tó ság

Mód szer kom pe ten ci ák: –

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

2170–06 Ügy vi te li szak em ber fel ada tai

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Is me ri az in for má ció vé de lem és az irat ke ze lés tör vényi

szin tû elõ írásait, va la mint a szak te rü le té re vo nat ko zó ren -
de le tek, sza bály za tok, ren del ke zé sek elõ írásait, me lye ket
be tart és be tar tat

Is me ri a mi nõ sí tett ada tok ke ze lé sé nek kü lön szabá -
lyait, me lye ket be tart és be tar tat

Szer ve zi és irá nyít ja az irat ke ze lést
Hasz nál ja a nyil ván tar tá sok szám kép zé si rend sze rét,

 ismeri azok egy más ra épü lé sét
Is me ri az irat ké szí té sé vel, mi nõ sí té sé vel, ki ad vá nyo zá -

sá val, nyil ván tar tás ba vé te lé vel, irat tár ba, il let ve le vél tár -
ba adá sá val kap cso la tos fel ada to kat

Vég re hajt ja a mun ka kö ré hez tar to zó fel ada tok terve -
zését, szer ve zé sét

Vizs gál ja a szak te rü let sza bály zó i nak ér vé nye sü lé sét és
ja vas la tot tesz a hi á nyos sá gok fel szá mo lá sá ra

Ok tat ja a szak te rü let re vo nat ko zó sza bá lyo kat
Tá vol lé te ese tén he lyet te sí ti az ügy vi te li szerv ve ze tõ jét
Vég re hajt ja az ér ke zõ kül de mé nyek bon tás elõt ti és

bon tás utá ni cso por to sí tá sát, be mu ta tást köve tõen a nyil -
ván tar tás ba vé te lét

A le vél tá ri tör vény és a vég re haj tás ra ki adott ren del ke -
zé sek alap ján vég re hajt ja az irat tár ke ze lést és a le vél tár ba
adást

Vég re hajt ja a ké szen lét fo ko zá sa utá ni idõ szak, il let ve
a NATO kö te le zett ség vál la lás alap ján el lá tan dó fel ada tok
ügy vi te li rend jé nek meg ter ve zé sét, elõ ké szí té sét, és az
arra  való át té rést

Biz to sít ja a szer ve zet fo lya ma tos írá sos ve ze té sét, az
ira tok gyors és szak sze rû to váb bí tá sát és szál lí tá sát

Részt vesz gya kor la tok ügy vi te lé nek elõ ké szí té sé ben

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A le vél tá ri tör vény és a ti tok vé del mi tör vény
C MH irat ke ze lé si és in for má ció vé del mi sza bály zat
C El len õr zé si sza bály zat
C Pe da gó gi ai alap is me re tek
C Szer ve zé si alap is me re tek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Köz nyel vi be széd kész ség
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
2 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Meg bíz ha tó ság
Pre ci zi tás
Stressz tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ud va ri as ság
Se gí tõ kész ség
Kö zért he tõ ség
Ha té kony kér de zés kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Em lé ke zõ ké pes ség
Is me ret meg õr zés
Prob lé ma meg ol dás
Hi ba el há rí tás
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

2171–06 Ha di tech ni kai ága za ti alap te vé keny sé gek
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A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Szer ve zi a be osz tot tak szak te vé keny sé gét
El len õr zi és ér té ke li a szak fel ada tok vég re haj tá sát
Részt vesz az egy ség/al egy ség KFR ter ve i nek ki dol go -

zá sá ban
Ve ze ti a rend sze re sí tett ok má nyo kat, nyil ván tar tá so kat,

adat bá zi so kat
Szol gá la ti kö tel mei mér té ké ben vég zi a 24 órás szak -

szol gá la tok fel ké szí té sét, irá nyí tá sát és el len õr zé sét
Anyag fe le lõs ként óvja és ren del te tés sze rû en hasz nál ja a 

sze mé lyé hez kö tött szak- és nem szak tech ni kai anya go kat
Be osz tott ként részt vesz ké szen lé ti fel ada tok vég re haj -

tá sá ban

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Ál ta lá nos szer ve zés el mé let
C Törzs mun ka
A Ok má nyok, nyil ván tar tá sok
B Szer ve zés el mé let

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ide gen nyelv alap szin tû hasz ná la ta
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Szer ve zõ kész ség
Tû rõ ké pes ség
Ön fe gye lem
Fe le lõs ség tu dat

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Ha tá ro zott ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Is me re tek he lyén  való al kal ma zá sa
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

2172–06 Pán cé los gép jár mû tech ni kus fel ada tai

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Irá nyít ja és el len õr zi a tech ni kai ki szol gá lá sok és ja ví tá -

sok vég re haj tá sát
Vég zi a tech ni kai esz kö zök ki szol gá lá sá nak és ja ví tá sá -

nak ki emelt mû ve le te it, a ma ga sabb szak mai fel ké szült -
ség hez kö tött mun ká la ta it

El lát ja a fel adat kö ré hez tar to zó üze mel te té si és fenn tar -
tá si fo lya ma tok hoz kap cso ló dó elem zõi, szer ve zõi, ve ze -
tõi, el len õr zé si és szak-anyag gaz dál ko dá si fel ada to kat

Részt vesz a ki kép zé si fel ada tok pán cé los- és gép jár mû -
tech ni kai biz to sí tá sá nak ter ve zé sé ben és vég re haj tá sá ban

Részt vesz a tech ni kai esz kö zök üze mel te té sé vel és
üzem ben tar tá sá val össze füg gõ lo gisz ti kai biz to sí tá si fel -
ada tok meg ter ve zé sé ben és vég re haj tá sá ban

Szak anyag rak tár ve ze tõ ként ter ve zi és vég zi a pán cé -
los- és gép jár mû tec ni kai szak anyag el lá tást

Részt vesz a tech ni kai esz kö zök és szak anya gok nyil -
ván tar tá sá ban, kész le te zé sé ben, tá ro lá suk és meg óvá suk
vég re haj tá sá ban, az anyag moz gá sok elõ írás sze rin ti ok má -
nyo lá sá ban, a kár el já rá sok, se lej te zé sek le foly ta tá sá ban

Be osz tott szak ki kép zõ ként vég zi az ál lo mány szak ki -
kép zé sét, ké szí ti, il let ve ve ze ti a kép zé si ok má nyo kat

Ja vas la to kat tesz a szak mai mun ka és az ok ta tás ha té -
kony sá gá nak nö ve lé sé re

Részt vesz a GTE-k rend szer be ál lí tá sa és ki vo ná sa kap -
csán MH-t érin tõ ha tó sá gi el já rá sok ban

Vég zi a ka to nai szer ve zet GTE-inek igény be vé tel elõt ti
és utá ni mû sza ki el len õr zé sét

Vég zi a hon véd sé gi GTE-k biz to sí tá sá val kap cso la tos
fel ada to kat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B A pán cé los- és gép jár mû tech ni kai biz to sí tás rend -

szer e
B Szak tech ni kai esz kö zök tech ni kai ki szol gá lá sá nak

rend szer e
B Szak tech ni kai esz kö zök ja ví tá si fo lya ma ta
C Szak te rü le ti sza bály zók
A Anyag- és esz köz gaz dál ko dá si rend szer
B Igény be vé te li sza bá lyok
C Anyag moz ga tás, rak tá ro zás
C Alap szin tû gaz dál ko dás

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Szak tech ni kai esz kö zök és anya gok hasz ná la ta
5 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel ve ze tû írás kész ség, fo gal ma zás írás -

ban
5 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Kom plex jel zés rend sze rek

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pon tos ság
Ter hel he tõ ség
Pre ci zi tás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kez de mé nye zõ kész ség
Mo ti vál ha tó ság
Irá nyít ha tó ság
Fo gal ma zó kész ség
Pre zen tá ci ós kész ség
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Mód szer kom pe ten ci ák:
Em lé ke zõ ké pes ség (is me ret meg õr zés)
Kö vet kez te té si ké pes ség
Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

2173–06 Mû sza ki gép tech ni kus fel ada tai

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Irá nyít ja és el len õr zi a tech ni kai ki szol gá lá sok és ja ví tá -

sok vég re haj tá sát
Vég zi a mû sza ki tech ni kai esz kö zök ki szol gá lá sá nak és

ja ví tá sá nak ki emelt mû ve le te it, a ma ga sabb szak mai fel ké -
szült ség hez kö tött mun ká la ta it

El lát ja a fel adat kö ré hez tar to zó mû sza ki gép üze mel te -
té si és fenn tar tá si fo lya ma tok hoz kap cso ló dó elem zõi,
szer ve zõi, ve ze tõi, el len õr zé si és szak-anyag gaz dál ko dá si
fel ada to kat

Részt vesz a ki kép zé si fel ada tok mû sza ki tech ni kai biz -
to sí tá sá nak ter ve zé sé ben és vég re haj tá sá ban

Részt vesz a mû sza ki tech ni kai esz kö zök üze mel te té sé -
vel és üzem ben tar tá sá val össze füg gõ lo gisz ti kai biztosí -
tási fel ada tok meg ter ve zé sé ben és vég re haj tá sá ban

Mû sza ki szak anyag rak tár ve ze tõ ként ter ve zi és vég zi a
mû sza ki tech ni kai szak anyag el lá tást

Részt vesz a tech ni kai esz kö zök és szak anya gok nyil -
ván tar tá sá ban, kész le te zé sé ben, tá ro lá suk és meg óvá suk
vég re haj tá sá ban, az anyag moz gá sok elõ írás sze rin ti ok má -
nyo lá sá ban, a kár el já rá sok, se lej te zé sek le foly ta tá sá ban

Be osz tott szak ki kép zõ ként vég zi az ál lo mány szak ki -
kép zé sét, ké szí ti, il let ve ve ze ti a kép zé si ok má nyo kat

Ja vas la to kat tesz a szak mai mun ka és az ok ta tás ha té -
kony sá gá nak nö ve lé sé re

Részt vesz a mû sza ki tech ni kai esz kö zök rend szer be
 állítása és ki vo ná sa kap csán MH-t érin tõ ha tó sá gi el já rá -
sok ban

Vég zi a ka to nai szer ve zet mû sza ki tech ni kai esz kö zök
igény be vé tel elõt ti és utá ni mû sza ki el len õr zé sét

Vég zi a hon véd sé gi mû sza ki tech ni kai esz kö zök biz to -
sí tá sá val kap cso la tos fel ada to kat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Mû sza ki tech ni kai biz to sí tás rend szer e
B Szak tech ni kai esz kö zök tech ni kai ki szol gá lá sá nak

rend szer e
B Szak tech ni kai esz kö zök ja ví tá si fo lya ma ta
C Szak te rü le ti sza bály zók
B Anyag- és esz köz gaz dál ko dás rend szer
C Igény be vé te li sza bá lyok
C Alap szin tû gaz dál ko dás
C Anyag moz ga tás, rak tá ro zás

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Szak tech ni kai esz kö zök és anya gok hasz ná la ta
5 Köz nyel vi be széd kész ség
5 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel ve ze tû írás kész ség, fo gal ma zás írás -

ban
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Kom plex jel zés rend sze rek
4 Mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel me zé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pon tos ság
Ter hel he tõ ség
Pre ci zi tás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kez de mé nye zõ kész ség
Mo ti vál ha tó ság
Irá nyít ha tó ság
Fo gal ma zó kész ség
Pre zen tá ci ós kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Em lé ke zõ ké pes ség (is me ret meg õr zés)
Kö vet kez te té si ké pes ség
Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

2174–06 Fegy ver zet tech ni kai tech ni kus fel ada tai

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Be tart ja és be tar tat ja a rend sze re sí tett tech ni kai esz kö -

zök ke ze lé sé nek, üze mel te té sé nek sza bá lya it, ve ze ti a vo -
nat ko zó ok má nyo kat

Szer ve zi és irá nyít ja a be osz tott szak ál lo mány mun ká ját
Ve ze ti az al egy ség szin tû mun ka ok má nyo kat, nyil ván -

tar tá so kat
Be tart ja és be tar tat ja a mun ka-, tûz- és környezetvé -

delmi rend sza bá lyo kat
Te le pí ti és üze mel te ti a mû hely-, el len õr zõ mû szer ko -

csi kat
Be tar tat ja a tech ni kai esz kö zök, anya gok kar ban tar tá sá -

nak, meg óvá sá nak, tá ro lá sá nak és szál lí tá sá nak sza bá lya it
Részt vesz a ha di tech ni kai ága zat kép zé si, ki kép zé si fel -

ada tok ban
El lát ja a fel adat kö ré hez tar to zó üzem ben tar tá si, ki szol -

gá lá si és ja ví tá si mun ka fo lya ma tok hoz kap cso ló dó elem -
zõi, szer ve zõi, ve ze tõi, el len õr zé si és szak anyag-gaz dál -
ko dá si fel ada to kat

Ka to nai mû ve le tek so rán lo gisz ti kai törzs be osz tott ként
vég zi a fegy ver zet tech ni kai biz to sí tás ter ve zé sé vel, szer -
ve zé sé vel, el len õr zé sé vel kap cso la tos fel ada to kat
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El len õr zi az üze mel te tett tech ni kai esz kö zök ál la po tát,
vég re hajt ja az idõ sza kos el len õr zé se ket, hi ba be ha tá ro lást
vé gez

Szer ve zi a rend sze re sí tett fegy ver zet tech ni kai esz kö zök 
tech ni kai ki szol gá lá sát, vég zi a be sza bá lyo zá so kat, ja ví tá -
so kat

Blokk-, al kat rész cse rés ja ví tást hajt vég re
Ke ze li az ál ta lá nos és a spe ci á lis mé rõ mû sze re ket
Alap szin tû gaz dál ko dá si is me re tek

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
A Üze mel te té si uta sí tá sok, bal eset vé del mi és biz ton -

sá gi rend sza bá lyok elõ írásai
B Ha di tech ni kai esz kö zök tech ni kai ki szol gá lá sá nak

rend szer e, az egyes fo ko za tok tar tal ma
C Ha di tech ni kai esz kö zök egy ség és al egy ség szin tû

ja ví tás ba adá si rend szer e, a ja ví tás fo lya ma ta az
esz köz át adá sá tól a vissza vé te lig

B Ki kép zé si fel ada tok fegy ver zet tech ni kai biz to sí tá -
sá nak rend szer e

C Az adott ka to nai szer ve zet nél üze mel te tett tech ni -
kai esz kö zök tech ni kai ki szol gá lá si, kar ban tar tá si
mû ve le tei

C Az anyag- és esz köz gaz dál ko dás csa pat szin tû
rend szer e, a köz pon ti anyag igény lés for má ja

B A tech ni kai esz kö zök tá ro lá sá ra, ál lag meg óvá sá ra
vo nat ko zó uta sí tá sok

C A szak anya gok és esz kö zök szá mí tó gé pes nyil ván -
tar tá si rend szer e

C Alap szin tû gaz dál ko dás

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel ve ze tû írás kész ség, fo gal ma zás írás -

ban
3 A tech ni kai esz kö zök höz ki adott tech ni kai le írá sok 

ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Mû sza ki rajz, kap cso lá si rajz ol va sá sa, ér tel me zé -

se, ké szí té se
4 Mû sza ki rajz, kap cso lá si rajz ké szí té se
4 Vil la mos kap cso lá si raj zok ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Vil la mos kap cso lá si raj zok ké szí té se
3 Ál ta lá nos és spe ci á lis mé rõ mû sze rek hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság
Ter hel he tõ ség
Szer ve zõ ké pes ség
Pre ci zi tás
Tér lá tás, tér be li tá jé ko zó dás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kez de mé nye zõ kész ség
Mo ti vál ha tó ság

Fo gal ma zó kész ség
Pre zen tá ci ós kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Em lé ke zõ ké pes ség (is me ret meg õr zés)
Kö vet kez te té si ké pes ség
Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

2712–06 Biz ton sá gi alap fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ter ve zi és szer ve zi a be osz tott al ál lo mány te vé keny sé gét
Irá nyít ja és el len õr zi a be osz tott al ál lo mány te vé keny sé gét
Mo ti vál ja a be osz tott al ál lo mányt
Konf lik tus- és stressz hely ze te ket ke zel
Ka to nai és pol gá ri sze mé lyek kel kom mu ni kál
Részt vesz a be osz tott ál lo mány szak mai to vább kép zé -

sé ben
Részt vesz a nem zet kö zi együtt mû kö dé si fel ada tok ban
Kap cso la tot tart az együtt mû kö dõ szer ve ze tek kel
NATO és EU ok má nyo kat és do ku men tu mo kat ke zel
Együtt mû kö dik a ka to nai ve ze tõk kel, pa rancs no kok kal, 

a társ szol gá la tok és a rend vé del mi szer vek mun ka tár sa i val
Részt vesz a több nem ze ti sé gû bé ke fenn tar tó és bé ke te -

rem tõ mû ve le tek tá mo ga tá sá ban
Fi gye lem mel kí sé ri a szak te rü le tét érin tõ biz ton ság po li -

ti kai vál to zá so kat
Részt vesz biz ton ság po li ti kai és ka to nai vo nat ko zá sú

je len té sek ki dol go zá sá ban
Ki mu ta tá so kat, pre zen tá ci ó kat ké szít

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A ve ze tés sel kap cso la tos el mé le tek és mo del lek
B Ve ze tõi sze re pek és te vé keny sé gek
B Ve ze tõi stí lu sok
C Ve ze tõk kép zé se, fej lesz té se
C Mo ti vá ci ós el mé le tek, mo ti vá ci ós té nye zõk
B A kom mu ni ká ci ós fo lya mat mo dell je
C A szer ve ze ti kom mu ni ká ció
C A szer ve ze ti kul tú ra
B A konf lik tu sok tí pu sai, fel is me ré se
B A konf lik tu sok meg ol dá si le he tõ sé gei
C A NATO szer ve ze ti fel épí té se, dön tés ho za ta li me -

cha niz mu sa
C A NATO stra té gi ai kon cep ci ó ja, nem zet kö zi sze -

rep vál la lá sa
C A NATO mû ve le tek tá mo ga tá si fel ada tai
C A biz ton sá got ve szé lyez te tõ té nye zõk, a glo bá lis

ki hí vá sok és a re gi o ná lis koc ká za tok
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C A Ma gyar Köz tár sa ság biz ton ság- és vé de lem po li -
ti kai alap el vei

C A Nem ze ti Biz ton sá gi Stra té gia

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés
Szer ve zõ kész ség
Dön tés ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Nyelv he lyes ség
Ha tá ro zott ság
Konf lik tus meg ol dó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Is me re tek he lyén  való al kal ma zá sa
Ál ta lá nos ta nu ló ké pes ség
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

2713–06 Rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ szak fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Szak mai fel ada tot szab az alá ren delt ál lo mány nak és el -

len õr zi azok vég re haj tá sát
Szak sze rû en ke ze li a rend sze re sí tett szak tech ni kai esz -

kö zö ket
Szak sze rû en ke ze li a rend sze re sí tett szá mí tás tech ni kai

esz kö zö ket
Kor sze rû rá dió-vé tel tech ni kai el já rá so kat al kal maz
Meg ha tá roz za az el sõd le ges rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ

is mér ve ket
Az elõ írt for má ban rög zí ti az ada to kat
Ve ze ti a rend sze re sí tett mun ka ok má nyo kat, adat bá zi so kat
Nap ra ké szen tart ja az adat bá zi so kat
A meg ha tá ro zott szem pon tok alap ján az adat bá zi sok ból 

ki mu ta tá so kat ké szít
Részt vesz a rög zí tett ada tok elõ ér té ke lé sé ben
Tel je sí ti je len té si kö te le zett sé ge it
Di ag nosz ti zál ja a be ren de zé sek rend el le nes mû kö dé sét
El há rít ja az egy sze rûbb tech ni kai prob lé má kat
Ana li zál ja az össze tett je le ket, jel so ro za to kat
Ja vas la tot tesz a fel ada tok ha té ko nyabb vég re haj tá sá ra

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A rá dió elekt ro ni kai fel de rí tés fo lya ma ta

B Kor sze rû rá dió vé tel tech ni ka
B Szak tech ni kai esz kö zök mû kö dé se, ke ze lé se
B Mun ka he lyek rend szer tech ni kai fel épí té se
C Hi ba fel tá rás, hi ba ja ví tás lé pé sei
C Hír adás szer ve zés
B Táv köz lé si rend sze rek
B Adat szer zés mód sze rei, fo lya ma ta
C Adat rög zí tés sza bá lyai, adat bá zi sok struk tú rá ja
C Elõ ér té ke lés szem pont jai, mód sze rei
C Nyil ván tar tá sok ve ze té si sza bá lyai
C Sta tisz ti kai ér té ke lés
C Az adat fel dol go zást tá mo ga tó in for ma ti kai rend -

sze rek
C Je len té si rend szer
C A di gi tá lis adat át vi te li rend sze rek mû kö dé se

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Rend sze re sí tett szak tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta
4 Rend sze re sí tett in for ma ti kai prog ra mok hasz -

nálata
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pre ci zi tás
Mo no tó nia-tû rés
Meg bíz ha tó ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyí tá si kész ség
Mo ti vá ló kész ség
Meg gyõ zõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Rend sze re zõ ké pes ség
Em lé ke zõ ké pes ség (is me ret meg õr zés)
Fi gye lem meg osz tás
Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

2714–06 Ka to nai fel de rí tõ szak fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Szak mai fel ada tot szab az alá ren delt ál lo mány nak és

 ellenõrzi azok vég re haj tá sát
Nyílt és tit kos in for má ció gyûj tést foly tat
In for má ci ós rend sze re ket hoz lét re és al kal maz
Kap cso la ti sze mé lye ket mo ti vál, te vé keny sé gü ket irá -

nyít ja
Ada to kat rög zít tech ni kai esz kö zök fel hasz ná lá sá val
Elõ ér té ke li a fel de rí té si ada to kat és in for má ci ó kat
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Szak mai adat bá zi sok ból in for má ci ó kat kér dez le
In ter ne tes ku ta tást foly tat
Biz ton ság po li ti kai és ka to nai in for má ci ó kat ele mez és

ér té kel
Fel de rí tõ je len té se ket szer keszt
Szó ban és szem lél te tõ esz kö zök fel hasz ná lá sá val je len t

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B A ka to nai fel de rí tés fo lya ma ta
B A nyílt és tit kos in for má ció szer zés mód sze rei és al -

kal ma zá sa
B Az in for má ci ós rend sze rek el mé le te
B A szak mai kap cso lat tar tás mód sze rei, el já rá sai
B Az adat rög zí tés mód sze rei és sza bá lyai
C Az elõ ér té ke lés szem pont jai és mód sze rei
C Adat bá zi sok struk tú rá ja
C Az in ter net nyúj tot ta in for má ció szer zõ lehetõ -

ségek
C Az elem zõ-ér té ke lõ mun ka el mé le te és gya kor la ta
C A je len tés ké szí tés tar tal mi és for mai követel -

ményei
C Kom mu ni ká ci ós mód sze rek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Rend sze re sí tett szak tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta
4 Szak mai nyel vû írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Koc ká zat vál la lás
Ér zel mi sta bi li tás, ki egyen sú lyo zott ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ-kész ség
Kap cso lat fenn tar tó-kész ség
Kez de mé nye zõ kész ség
Mo ti vá ló kész ség
Irá nyí tá si kész ség
Meg gyõ zõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Rend sze re zõ ké pes ség
In for má ció gyûj tés
Kö vet kez te té si ké pes ség
Ér té ke lés
Fi gye lem meg osz tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

2715–06 Nem zet biz ton sá gi szak fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Gya kor lat ban al kal maz za a nem zet biz ton sá gi te vé keny -

ség esz köz rend sze rét
Gya kor lat ban al kal maz za mun ká já hoz szük sé ges in for -

má ció gyûj tés és adat gyûj tés erõ it, esz kö ze it, mód sze re it
Pon to san ke ze li és ve ze ti a szak fel ada tai el lá tá sá hoz

szük sé ges ok má nyo kat, nyil ván tar tá so kat, adat bá zi so kat
Vég re hajt ja gya kor la tok, ren dez vé nyek biz to sí tá sá nak

fel ada ta it
Ele me zi, ér té ke li a koc ká za ti té nye zõ ket
Meg ter ve zi és vég re hajt ja a hír adó, rejt jel zõ és egyéb,

az in for má ció vé del mé hez kap cso ló dó spe ci á lis felada -
tokat

Szak sze rû en ke ze li a rend sze re sí tett szak tech ni kai esz -
kö zö ket

Szak sze rû en ke ze li a rend sze re sí tett szá mí tás tech ni kai
esz kö zö ket

Vég re hajt ja az ob jek tu mok biz ton ság tech ni kai be vizs -
gá lá sát

Be tart ja, be tar tat ja a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról
 szóló tör vény elõ írásait, va la mint a kap cso ló dó jog sza bá -
lyo kat, bel sõ ren del ke zé se ket

Gya kor lat ban al kal maz za a te vé keny sé gét meg ha tá ro zó 
jog sza bá lyo kat, az elöl já ró ál tal ki adott szak mai in téz ke -
dé se ket, bel sõ sza bá lyo zó kat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B A nem zet biz ton sá gi te vé keny ség mód sze rei, el já -

rá sai
B Az in for má ció- és adat gyûj tés mód sze rei
C Ok má nyok, nyil ván tar tá sok ké szí té sé nek, ve ze té -

sé nek sza bá lyai
C Adat bá zi sok ke ze lé sé nek, le kér de zé sé nek mód sze -

rei
B A szak mai kap cso lat tar tás sza bá lyai, mód sze rei
C A ren dez vény biz to sí tás fel ada tai, mód jai
B A szak mai te vé keny ség vég re haj tá sá ra vo nat ko zó

jog sza bá lyok és elöl já rói uta sí tá sok
C A tá mo ga tó in for ma ti kai rend sze rek
B Sze mé lyi- és ipar biz ton sá gi elõ írások

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 A nem zet biz ton sá gi te vé keny ség esz köz rend sze ré -

nek hasz ná la ta
4 Az in for má ció- és adat gyûj tés esz kö ze i nek hasz ná -

la ta
4 Rend sze re sí tett szak tech ni kai és rejt jel zõ esz kö zök 

hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál ló ké pes ség
Kül sõ meg je le nés
Ér zel mi sta bi li tás, ki egyen sú lyo zott ság
Stressz tû rõ ké pes ség
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Tár sas kom pe ten ci ák:
Kez de mé nye zõ kész ség
Meg gyõ zõ kész ség
Vissza csa to lá si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Rend sze re zõ ké pes ség
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Ered mény ori en tált ság

Az 54 863 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd zász lós
(pa rancs no ki ága zat, had mû ve le ti és ki kép zé si be osz tott)

meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2161–06 Ka to nai ve ze tõi alap fel ada tok

2163–06 Pa rancs no ki ága za ti alap te vé keny sé gek

2165–06 Had mû ve le ti és ki kép zé si be osz tott fel ada tai

Az 54 863 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd zász lós
(pa rancs no ki ága zat, ve zény lõ zász lós) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2161–06 Ka to nai ve ze tõi alap fel ada tok

2163–06 Pa rancs no ki ága za ti alap te vé keny sé gek

2164–06 Ve zény lõ zász lós fel ada tai

Az 54 863 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd zász lós
(ügy vi te li ága zat, ügy vi te li szak em ber) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2161–06 Ka to nai ve ze tõi alap fel ada tok

2170–06 Ügy vi te li szak em ber fel ada tai

Az 54 863 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd zász lós
(ha di tech ni kai ága zat, pán cé los gép jár mû tech ni kus) meg ne ve zé sû

szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2161–06 Ka to nai ve ze tõi alap fel ada tok

2171–06 Ha di tech ni kai ága za ti alap te vé keny sé gek

2172–06 Pán cé los gép jár mû tech ni kus fel ada tai

Az 54 863 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd zász lós
(ha di tech ni kai ága zat, mû sza ki gép tech ni kus) meg ne ve zé sû

szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2161–06 Ka to nai ve ze tõi alap fel ada tok

2171–06 Ha di tech ni kai ága za ti alap te vé keny sé gek

2173–06 Mû sza ki gép tech ni kus fel ada tai

Az 54 863 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd zász lós
(ha di tech ni kai ága zat, fegy ver zet tech ni kai tech ni kus) meg ne ve zé sû

szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2161–06 Ka to nai ve ze tõi alap fel ada tok

2171–06 Ha di tech ni kai ága za ti alap te vé keny sé gek

2174–06 Fegy ver zet tech ni kai tech ni kus fel ada tai

Az 54 863 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd zász lós
(biz ton sá gi ága zat, rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ) meg ne ve zé sû

szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2712–06 Biz ton sá gi alap fel ada tok

2713–06 Rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ szak fel ada tok

Az 54 863 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd zász lós
(biz ton sá gi ága zat, ka to nai fel de rí tõ) meg ne ve zé sû
szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2712–06 Biz ton sá gi alap fel ada tok

2714–06 Ka to nai fel de rí tõ szak fel ada tok

Az 54 863 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd zász lós
(biz ton sá gi ága zat, nem zet biz ton sá gi) meg ne ve zé sû

szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2712–06 Biz ton sá gi alap fel ada tok

2715–06 Nem zet biz ton sá gi szak fel ada tok

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

A mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le
A kép zé si prog ram ban elõ írt gya kor lat tel je sí té sé rõl

 szóló iga zo lás
„B” ka te gó ri ás jo go sít vány meg lé te
Biz ton sá gi ága zat, rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ:
ECDL vizs ga le té te le
Biz ton sá gi ága zat, ka to nai fel de rí tõ:
ECDL vizs ga le té te le

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
2161–06 Ka to nai ve ze tõi alap fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Be ve tés elõt ti fel ké szü lés és el len õr zés
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Biz to sí tó harc te vé keny ség ter ve zé se és meg szer ve zé se

(TBÖ)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 150 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Ki kép zé si fel adat (lö vé szet, vagy har cá szat) meg ter ve -

zé se, meg szer ve zé se és ve ze té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 150 perc
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A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Ve ze té si fel ada tok és dön té sek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:
Meg ha tá ro zott ügy irat el ké szí té se (je len tés és/vagy le vél)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 6. vizs ga fel adat:
Meg ha tá ro zott té má ban elõ adás/el iga zí tás/tá jé koz ta tás

tar tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 10%
2. fel adat: 30%
3. fel adat: 30%
4. fel adat: 10%
5. fel adat: 10%
6. fel adat: 10%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
2163–06 Pa rancs no ki ága za ti alap te vé keny sé gek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Sze mé lyi ál lo mány ér té ke lé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
2164–06 Ve zény lõ zász lós fel ada tai
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Elõ adás tar tá sa a mun ka he lyi rend szer rõl
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
El ha tá ro zás elõ ké szí té se és is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 60%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
2165–06 Had mû ve le ti és ki kép zé si be osz tott fela -

datai

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Had mû ve le ti ügye le tes he lyet tes szol gá lat el lá tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
S-3 had mû ve le ti be osz tott fel ada ta i nak el lá tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 50%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
2170–06 Ügy vi te li szak em ber fel ada tai
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Az in for má ció vé de lem és az irat ke ze lés tör vényi szin tû

elõ írásainak, va la mint a szak te rü le té re vo nat ko zó ren de le -
tek, sza bály za tok, ren del ke zé sek elõ írásainak is me re te

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 45 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A mi nõ sí tett irat nyil ván tar tás ba vé te lé hez szük sé ges

irat ke ze lé si ok má nyok fel fek te té se. A mi nõ sí tett irat nyil -
ván tar tás ba vé te le, ki adá sa, vissza vé te le, az irat tár ba
 helyezéshez szük sé ges ok má nyok fel fek te té se, irat tár ba
he lye zés

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 180 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Je len tés, tá jé koz ta tó, il let ve fel adat szab ás össze ál lí tá sa

a ve ze tõ, az ügy in té zõk, il let ve a be osz tot tak szá má ra
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 25%
2. fel adat: 60%
3. fel adat: 15%

6. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
2171–06 Ha di tech ni kai ága za ti alap te vé keny sé gek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Az egy ség be so ro lá si pa ran csa alap ján al egy sé gé nek

be so ro lá si pa rancs ki vo na tá nak el ké szí té se, az al egy ség
tech ni kai ki szol gá lá si ter vé nek el ké szí té se, a szük sé ges
ok má nyok ban do ku men tá lás el vég zé se, szó be li jelentés -
tétel

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%
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7. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
2172–06 Pán cé los gép jár mû tech ni kus fel ada tai
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ka pott ada tok alap ján az RMH-val kap cso la tos vizs gá -

lat vég re haj tá sa, a szük sé ges ok má nyok ki töl té se, a ke let -
ke zett kár össze gé nek ki szá mo lá sa, a fe le lõs ség kér dé sé -
nek el dön té se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 45 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A ka pott ada tok alap ján a köz le ke dé si bal eset rõl je len -

tés té te le, ki vizs gá lá sa, a szük sé ges ok má nyok ki töl té se,
az össz anya gi kár ki szá mí tá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 45 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Adott gép jár mû tech ni kai esz köz igény be vé tel elõt ti és

utá ni mû sza ki el len õr zé se, szük sé ges ok má nyok ki töl té se,
igény be vé tel en ge dé lye zé se vagy meg til tá sa. Szak ál lo má -
nyá nak fel ké szí té se a téli idõ já rá si vi szo nyok kö zött vég -
re haj tan dó mû sza ki el len õri fel ada tok ra

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Ja ví tó raj pa rancs nok ként a ka pott ada tok alap ján az esz -

köz ja ví tás ba vé te le, hi ba fel vé te le zés, fel adat sza bá sa
szak ál lo má nyá nak ja ví tás el vég zé sé re, el vég zett mun ka
do ku men tá lá sa, ja ví tás be fe jez té vel ok má nyok ki töl té se,
esz köz át adá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 20%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 30%
4. fel adat: 30%

8. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
2173–06 Mû sza ki gép tech ni kus fel ada tai
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ka pott ada tok alap ján az RMH-val kap cso la tos vizs gá -

lat vég re haj tá sa, a szük sé ges ok má nyok ki töl té se, a ke let -
ke zett kár össze gé nek ki szá mo lá sa, a fe le lõs ség kér dé sé -
nek el dön té se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 45 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A ka pott ada tok alap ján a köz le ke dé si bal eset rõl je len -

tés té te le, ki vizs gá lá sa, a szük sé ges ok má nyok ki töl té se,
az össz anya gi kár ki szá mí tá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 45 perc

A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Adott gép jár mû tech ni kai esz köz igény be vé tel elõt ti és

utá ni mû sza ki el len õr zé se, szük sé ges ok má nyok ki töl té se,
igény be vé tel en ge dé lye zé se vagy meg til tá sa. Szak ál lo má -
nyá nak fel ké szí té se a téli idõ já rá si vi szo nyok kö zött vég -
re haj tan dó mû sza ki el len õri fel ada tok ra

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Ja ví tó raj pa rancs nok ként a ka pott ada tok alap ján az esz -

köz ja ví tás ba vé te le, hi ba fel vé te le zés, fel adat sza bá sa
szak ál lo má nyá nak ja ví tás el vég zé sé re, el vég zett mun ka
do ku men tá lá sa, ja ví tás be fe jez té vel ok má nyok ki töl té se,
esz köz át adá sa az üze mel te tõ al egy ség ré szé re

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:
Raj pa rancs nok ként a meg adott fel adat alap ján föld mun -

ká val kap cso la tos fo lya mat ér tel me zés, adat gyûj tés, szá mí -
tá si fel adat el vég zé se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 45 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 25%
2. fel adat: 15%
3. fel adat: 25%
4. fel adat: 20%
5. fel adat: 15%

9. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
2174–06 Fegy ver zet tech ni kai tech ni kus fel ada tai
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Egy sé ges tech ni kai ki szol gá lá si terv ké szí té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 45 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Egy esz köz 3. szá mú tech ni kai ki szol gá lá sá hoz szük sé -

ges ok má nyok ki töl té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 15 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Napi össze fog la ló je len tés ké szí té se és meg té te le
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Fegy ver zet tech ni kai esz kö zök törzs köny vé nek éves

 zárása
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 35%
2. fel adat: 15%
3. fel adat: 25%
4. fel adat: 25%
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10. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
2712–06 Biz ton sá gi alap fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ve ze tés el mé le ti, biz ton ság po li ti kai és NATO is me re tek 

al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

11. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
2713–06 Rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ szak fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ adat szer zés végrehajtá -

sával, irá nyí tá sá val, mód sze re i vel kap cso la tos fo gal mak,
tör vényszerûségek, össze füg gé sek ér tel me zé se, rá dió for -
gal mi rend sze rek azo no sí tá sa, cso por to sí tá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Kor sze rû, di gi tá lis össze köt te té se ket al kal ma zó táv köz -

lé si rend sze rek fel épí té sé nek és mû kö dé sé nek be mu ta tá sa, 
a kap cso ló dó fo gal mak ér tel me zé se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Kor sze rû rá dió-vé tel tech ni kai el já rá sok al kal ma zá sa,

bo nyo lult adat szer zé si fel ada tok vég re haj tá sa, az adat for -
rá sok leg fon to sabb tech ni kai pa ra mé te re i nek meg ha tá ro -
zá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 45 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 30%
2. fel adat: 40%
3. fel adat: 30%

12. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
2714–06 Ka to nai fel de rí tõ szak fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A nyílt és tit kos in for má ció szer zés nyúj tot ta lehetõ -

ségek a ka to nai fel de rí tés fo lya ma tá ban, a fo lya mat ban
 alkalmazható szak mai kap cso lat tar tá si mód sze rek és el já -
rá sok

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A szak mai adat bá zi sok meg ha tá ro zá sa, hoz zá fé ré sük és

ke ze lé sük jog sza bá lyi fel té te lei, gya kor la ti el já rá si rend az 
elõ ér té kelt ada tok rög zí té sé ben

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Az elem zõ-ér té ke lõ mun ka fá zi sai, en nek ered mé nye -

ként ké szü lõ je len té si for mák, egy konk rét je len tés (pre -
zen tá ció) össze ál lí tá sa egy írás ban meg ha tá ro zott fel adat
alap ján

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 45 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 30%
3. fel adat: 30%

13. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
2715–06 Nem zet biz ton sá gi szak fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A nem zet biz ton sá gi te vé keny ség vég re haj tá sá val, az

 információ- és adat gyûj tés mód sze re i vel kap cso la tos
 fogalmak, össze füg gé sek ér tel me zé se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A szak mai te vé keny ség vég re haj tá sá ra vo nat ko zó elõ -

írások al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
A rend sze re sí tett au di o vi zu á lis és di gi tá lis adat rög zí tõ

és to váb bí tó esz kö zök gya kor lat ban tör té nõ al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 45 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 30%
3. fel adat: 30%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

Az 54 863 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
zász lós (pa rancs no ki ága zat, had mû ve le ti és ki kép zé si be -
osz tott) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50%
2. vizs ga rész: 20%
4. vizs ga rész: 30%
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Az 54 863 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
zász lós (pa rancs no ki ága zat, ve zény lõ zász lós) meg ne ve -
zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya
a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50%
2. vizs ga rész: 20%
3. vizs ga rész: 30%

Az 54 863 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
zász lós (ügy vi te li ága zat, ügy vi te li szak em ber) meg ne ve -
zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya
a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50%
5. vizs ga rész: 50%

Az 54 863 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
zász lós (ha di tech ni kai ága zat, pán cé los gép jár mû tech ni -
kus) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50%
6. vizs ga rész: 20%
7. vizs ga rész: 30%

Az 54 863 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
zász lós (ha di tech ni kai ága zat, mû sza ki gép tech ni kus)
meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és
ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50%
6. vizs ga rész: 20%
8. vizs ga rész: 30%

Az 54 863 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
zász lós (ha di tech ni kai ága zat, fegy ver zet tech ni kai tech ni -
kus) meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50%
6. vizs ga rész: 20%
9. vizs ga rész: 30%

Az 54 863 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
zász lós (biz ton sá gi ága zat, rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ)
meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és
ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

10. vizs ga rész: 30%
11. vizs ga rész: 70%

Az 54 863 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
zász lós (biz ton sá gi ága zat, ka to nai fel de rí tõ) meg ne ve zé sû 
szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a
vizs ga egé szé ben

10. vizs ga rész: 30%
12. vizs ga rész: 70%

Az 54 863 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hon véd
zász lós (biz ton sá gi ága zat, nem zet biz ton sá gi) meg ne ve zé -
sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a
vizs ga egé szé ben

10. vizs ga rész: 30%
13. vizs ga rész: 70%
4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké -
nek ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges
esz kö zök és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Hon véd zász lós
(az ága zat

meg je lö lé sé vel)

Fegy ver ze ti esz kö zök X

Ha di tech ni kai esz kö zök X

Biz to sí tó esz kö zök X

Ki szol gá ló esz kö zök X

Kom mu ni ká ci ós esz kö zök X

Tér ké pé sze ti szak anya gok X

Tá bo ri el he lye zé si esz kö zök X

Gép jár mû-tech ni kai esz kö zök X

Szá mí tás tech ni kai esz kö zök, be ren de zé sek X

Élet és szol gá la ti kö rül mé nyek hez szük -
séges esz kö zök

X

Egyé ni mun ka vé del mi és védõ esz kö zök X

Ága za ti kép zés szak anya gai X

VII.

Egyebek

A kép zés meg kez dé sé hez szük sé ges egyéb fel té te lek:
– Bár mely nyelv bõl alap fo kú C tí pu sú ál la mi vagy

STANAG 1.1.1.1. nyelv vizs ga meg lé te
– Állományille té kes pa rancs nok és a ha de rõ ne mi ve -

zény lõ zász lós tá mo ga tó ja vas la ta
– Elõ me ne te li bi zott ság rang so ro lá sa
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A Szak mai és Vizs ga kö ve tel mény ben sze rep lõ kép zé sek Ka ma rai Jog kört Gya kor lói:

Ssz. Azo no sí tó szám A szak ké pe sí tés/rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se Ka ma rai Jog kört Gya kor ló

1. 54 863 01 0000 00 00 Hon véd zász lós (pa rancs no ki ága zat, had mû -
ve le ti és ki kép zé si be osz tott)

a Hon vé del mi Mi nisz té ri um mi nisz ter ál tal
ki je lölt szer ve

2. 54 863 01 0000 00 00 Hon véd zász lós (pa rancs no ki ága zat, ve zény -
lõ zász lós)

3. 54 863 01 0000 00 00 Hon véd zász lós (ügy vi te li ága zat, ügy vi te li
szak em ber)

a Hon vé del mi Mi nisz té ri um mi nisz ter ál tal
ki je lölt szer ve

4. 54 863 01 0000 00 00 Hon véd zász lós (ha di tech ni kai ága zat, pán cé -
los gép jár mû tech ni kus)

MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság
(Lo gisz ti kai fõ nök ség, Ha di tech ni kai fõ nök -
ség)5. 54 863 01 0000 00 00 Hon véd zász lós (ha di tech ni kai ága zat, mû -

sza ki gép tech ni kus)

6. 54 863 01 0000 00 00 Hon véd zász lós (ha di tech ni kai ága zat, fegy -
ver zet tech ni kai tech ni kus)

7. 54 863 01 0000 00 00 Hon véd zász lós (biz ton sá gi ága zat, rá dió -
elekt ro ni kai fel de rí tõ)

MK Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal Rádióelek -
tronikai Fel de rí tõ Igaz ga tó ság

8. 54 863 01 0000 00 00 Hon véd zász lós (biz ton sá gi ága zat, ka to nai
fel de rí tõ)

MK Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal hu mán
 igazgató

9. 54 863 01 0000 00 00 Hon véd zász lós (biz ton sá gi ága zat, nem zet -
biz ton sá gi)

MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal fõ igaz ga tó

5. számú melléklet a 17/2008. (VII. 18.) HM rendelethez

Külön jogszabályokban foglalt jogosultságok megfeleltetése a 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel
és az 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott OKJ-ban szereplõ szakképesítések között

Sor szám
Szak ké pe sí tés 1/2006. (II. 17.) OM ren de let ben sze rep lõ ada tai A 37/2003. (XII. 27.) OM ren de let

 szerinti egyen ér té kû szak ké pe sí tés
 azonosító szá ma és meg ne ve zé sesor szá ma azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

1. 354. 52 863 01 1000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(az ága zat meg je lö lé sé vel)

52 8917 12 Hon véd tiszt he lyet tes I.
(az ága zat meg je lö lé sé vel)

52 863 01 0100 33 01 Rész szak ké pe sí tés:
Alap fo kú ka to nai ve ze tõ he lyet tes I.

–

2. 355. 31 863 02 0000 00 00 Hon véd tiszt he lyet tes II.
(az ága zat meg je lö lé sé vel)

32 8917 01 Hon véd tiszt he lyet -
tes II.
(az ága zat meg je lö lé sé vel)

31 863 02 0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés:
Alap fo kú ka to nai ve ze tõ he lyet tes II.

–

3. 356. 54 863 01 0000 00 00 Hon véd zász lós
(az ága zat meg je lö lé sé vel)

54 8917 04 Hon véd zász lós
(az ága zat meg je lö lé sé vel)
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6. számú melléklet
a 17/2008. (VII. 18.) HM rendelethez

Szakmai ismeretek fogalma

A mun ka te vé keny ség so rán köz vet le nül hasz nált, al kal -
ma zott tech no ló gi ai sza bá lyok ra, a mû ve le tek so rán hasz -
nált anya gok, tár gyak, esz kö zök vi sel ke dé sé re, össze tet -
tebb esz köz- és for rás hasz ná lat ra, szám sze rû pa ra mé te rek -
re és mi nõ sé gi jel lem zõk re, to váb bá a mun ka köz ben szo -
ká so san elõ for du ló, szük sé ges dön té se ket meg ha tá ro zó,
va la mint a mun ka vég zés fel té te le i re és ha tá sa i ra, a mû ve -
le ti elõ írásoktól, mun ka biz ton sá gi, kör nye zet vé del mi sza -
bá lyok tól  való el té rés koc ká za ta i ra és kö vet kez mé nye i re
vo nat ko zó in for má ci ók és adatok.

Tí pu sai:
A szak mai is me re tek al kal ma zá si tí pu sá nak meg íté lé se -

kor nem kell figye lembe ven ni, hogy az is me ret mennyi re
bo nyo lult, meg ta nu lá sá hoz mi lyen alap is me re tek re van
szük ség stb.

„A” tí pus (leg ma ga sabb):
Ön ál ló, gyors és hi bát lan is me ret al kal ma zás.
Ilyen tí pu sú is me ret al kal ma zást olyan mun ka fel ada tok

ese té ben cél sze rû meg kö ve tel ni, ahol a mun ka fel adat koc -
ká zat tal jár (bal ese ti, kör nye ze ti, kár té te li stb.); egysze -
rûek, elõ re ter vez he tõk, is mer he tõk a kö rül mé nyek, fel té -
te lek; va la mint a kom pe ten cia pó tol ha tat lan, hi á nya vagy
 hibázás ese tén meg hi ú sul a mun ka te vé keny ség.

„B” tí pus:
A szo ká sos mun ka he lyi kö rül mé nyek kö zött hi bát lan

 ismeretalkalmazás, hi bá zás ese tén meg hi ú sul a mun ka te -
vé keny ség.

„C” tí pus (kö zép sõ):
A szo ká sos mun ka he lyi kö rül mé nyek kö zött köz vet len

sze mé lyes ve ze tõi, szak mai irá nyí tás, köz re mû kö dés nél -
kül, de for rá sok, se géd esz kö zök igény be vé te lé nek le he tõ -
sé ge mel lett; tá jé ko zó dás ra, elõ ze tes pró bá ra, se géd te vé -
keny sé gek re is ele gen dõ idõ alat ti; összes sé gé ben, il let ve
ön el len õr zés és ja ví tás után meg fe le lõ mi nõ sé gû ered -
ménnyel tör té nõ is me ret al kal ma zás.

Ilyen tí pu sú is me ret al kal ma zást olyan mun ka fel ada tok
ese té ben cél sze rû meg kö ve tel ni, ahol a mun ka fel adat nem
jár mun ka biz ton sá gi, kör nye ze ti, il let ve je len tõs anya gi
kár té te li koc ká zat tal; össze tet tek, de meg ha tá ro zó ele -
meikben elõ re ter vez he tõk, is mer he tõk a kö rül mé nyek,
fel té te lek; va la mint a kom pe ten cia ne héz sé gek árán ki vált -
ha tó, hi á nya vagy hi bá zás ese tén ál ta lá ban nem hi ú sul meg 
a mun ka te vé keny ség.

„D” tí pus:
Rész ben köz vet len sze mé lyes ve ze tõi, szak mai irá nyí -

tás sal, rész ben ön ál ló an vég zett meg fe le lõ is me ret al kal -
ma zás.

„E” tí pus (leg ala cso nyabb):

A szo ká sos mun ka he lyi kö rül mé nyek kö zött ve ze tõi,
szak mai irá nyí tás mel lett, sze mé lyes, a fel adat ra cél zott
 segítség le he tõ sé ge mel lett; kér dés fel te vés re, fel adat köz -
be ni ér tel me zés re, tá jé ko zó dás ra, esz köz hasz ná lat ra ele -
gen dõ idõ alat ti; a hiba is me re té ben ja ví tott, leg alább
egyes meg ha tá ro zó rész le te i ben meg fe le lõ mi nõ sé gû
 ismeretalkalmazás.

Ilyen tí pu sú is me ret al kal ma zást olyan mun ka fel ada tok
ese té ben cél sze rû meg kö ve tel ni, ahol a mun ka fel adat nem
jár mun ka biz ton sá gi, kör nye ze ti, il let ve anya gi kár té te li
koc ká zat tal; össze tet tek, csak egyes ele me ik ben ter vez he -
tõk, is mer he tõk a kö rül mé nyek, fel té te lek; va la mint a sze -
mé lyes sze rep köz re mû kö dés re, rész vé tel re kor lá to zó dik.

Szakmai készség fogalma

A szak ké pe sí tés re jel lem zõ mun ka te vé keny ség au to ma -
ti kus, a tu dat köz vet len irá nyí tá sa nél kül mû kö dõ össze te -
võ je, ele me, amely nek szint je az adott kész ség bir tok lá sa
ré vén vé gez he tõ te vé keny ség tar tal mát tük rö zi.

Szint jei:

5. szint:
A szak em ber a szo ká sos tól el té rõ mun ka he lyi kö rül mé -

nyek kö zött is ké pes a ta nult is me re tek ma gas szin tû, ön -
álló, gyors, hi bát lan és szak sze rû al kal ma zá sá ra, te vé keny -
sé gé nek és a mun ka ered mé nyé nek ön ál ló el len õr zé sé re.

4. szint:
A szak em ber a szo ká sos tól el té rõ mun ka he lyi kö rül mé -

nyek kö zött is, köz vet len ve ze tõi, il let ve szak mai irá nyí tás
nél kül, ön ál ló an, gyor san, ke vés hi bá val ké pes a ta nult
 ismeretek szak sze rû al kal ma zá sá ra, a mun ka ered mé nyé -
nek el len õr zé sé re, a fel tárt hi bák ja ví tá sá ra.

3. szint:
A szak em ber a szo ká sos mun ka he lyi kö rül mé nyek

 között köz vet len ve ze tõi, il let ve szak mai irá nyí tás nél kül,
for rá sok és se géd esz kö zök igény be vé te lé vel ké pes a ta nult 
is me re tek ön ál ló, gyors és szak sze rû al kal ma zá sá ra, a fel -
tárt hi bák ja ví tá sá ra.

2. szint:

A szak em ber a szo ká sos mun ka he lyi kö rül mé nyek
 között, rend sze res irá nyí tás mel lett ké pes a mun ka vég zés -
re, il let ve a fel adat el lá tá sá ra, a hi bák se gít ség gel tör té nõ
fel tá rá sá ra és azok ön ál ló ja ví tá sá ra.

1. szint:

A szak em ber a szo ká sos mun ka he lyi kö rül mé nyek
 között fo lya ma tos irá nyí tás és cél zott se gít ség nyúj tás mel -
lett ké pes a mun ka vég zés re, il let ve a fel adat el lá tá sá ra, az
is me re tek meg fe le lõ mi nõ sé gû al kal ma zá sá ra.



A szociális és munkaügyi miniszter
12/2008. (VII. 18.) SZMM

rendelete

a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói
részére szervezett képzéssel teljesítõ hozzájárulásra

kötelezett költségei elszámolásának feltételeirõl
és az elszámolás szabályairól szóló

13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet módosításáról

A szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz té sé -
nek tá mo ga tá sá ról szó ló 2003. évi LXXXVI. tör vény 28. § 
(3) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, – a pénz -
ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1. § a) és b) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér -
tés ben – a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és
 hatáskörérõl szó ló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1. § g) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

A szak kép zé si hoz zá já ru lást a sa ját mun ka vál la lói
 részére szer ve zett kép zés sel tel je sí tõ hoz zá já ru lás ra kö te -
le zett költ sé gei el szá mo lá sá nak fel té te le i rõl és az el szá mo -
lás sza bá lya i ról szó ló 13/2006. (XII. 27.) SZMM ren de let
(a to váb bi ak ban: Ren de let) 2. §-a a kö vet ke zõ f) pont tal
egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„f) tárgy év: a szám vi tel rõl szó ló tör vény ha tá lya alá

tar to zó hoz zá já ru lás ra kö te le zett üz le ti éve, va la mint az
egyéb hoz zá já ru lás ra kö te le zett nap tá ri éve.”

2. §

A Ren de let 3. § f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[A hoz zá já ru lás ra kö te le zett az Fktv. 20. §-ában meg ha -
tá ro zott fel nõtt kép zé si szer zõ dés, és a Mun ka Tör vény -
köny vé rõl szó ló 1992. évi XXII. tör vény (a to váb bi ak -
ban: Mt.) sze rin ti ta nul má nyi szer zõ dés (a to váb bi ak ban:
ta nul má nyi szer zõ dés), vagy a ta nul má nyok foly ta tá sá ra
tör té nõ mun kál ta tói kö te le zés alap ján meg szer ve zett kép -
zés költ sé ge i vel ak kor csök kent he ti – mik ro- és kis vál lal ko -
zá sok ese té ben leg fel jebb 60 szá za lé ka, egyéb hoz zá já ru -
lás ra kö te le zet tek ese té ben leg fel jebb 33 szá za lé ka mér té -
ké ig – az Szht. 3. §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
brut tó kö te le zett sé gét, ha a kö vet ke zõ fel té te lek nek együt -
te sen meg fe lel:]

„f) a kép zés rõl a hoz zá já ru lás ra kö te le zett az 5. §-ban
meg ha tá ro zott adat szol gál ta tást tel je sí tet te.”

3. §

A Ren de let 4. § (3) be kez dé se a kö vet ke zõ új b) pont tal
egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi b)–d) pon tok je lö -
lé se c)–e) pont ra vál to zik:

[Kül sõ kép zés ese tén a kép zõ in téz mény kö te les a hoz zá -
já ru lás ra kö te le zett nek – e ren de let ben elõ írt do ku men tá -
lá si kö te le zett sé ge tel je sí té se ér de ké ben – át ad ni:]

„b) a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar -
tás ba vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló 48/2001.
(XII. 29.) OM ren de let 4. §-ában meg ha tá ro zott ér te sí tés,
il let ve iga zo lás,”

[cég sze rû en hi te le sí tett má so la tát.]

4. §

A Ren de let 5. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A hoz zá já ru lás ra kö te le zett nek az el szá molt kép -
zés re vo nat ko zó adat szol gál ta tást (a to váb bi ak ban: adat -
szol gál ta tás) az 1. és 2. szá mú mel lék le tek alap ján kell be -
nyúj ta ni a tárgy évet kö ve tõ év feb ru ár 15. nap já ig a szék -
he lye sze rint il le té kes re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont (a to -
váb bi ak ban: mun ka ügyi köz pont) ré szé re. Egy be je len tõ -
lap hoz több kép zés re vo nat ko zó adat lap is csa tol ha tó.”

5. §

A Ren de let 1–5. szá mú mel lék le tei he lyé be e ren de let
1–5. szá mú mel lék le tei lép nek.

6. §

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

(2) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ hó nap
15. nap ján ha tá lyát vesz ti.

Szûcs Eri ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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1. szá mú mel lék let a 12/2008. (VII. 18.) SZMM ren de let hez

„1. szá mú mel lék let a 13/2006. (XII. 27.) SZMM ren de let hez

BEJELENTÕLAP 

a .......... év ben a szak kép zé si hoz zá já ru lást a sa ját mun ka vál la lói ré szé re szer ve zett kép zés sel
tel je sí tõ hoz zá já ru lás ra kö te le zett ál tal fel hasz nált ke ret rész rõl

I. A hoz zá já ru lás ra kö te le zett ada tai:

 1. Név: ..........................................................................................................................................................................

 2. Cím (szék hely): ........................................................................................................................................................

 3. Cég be jegy zés szá ma: ...............................................................................................................................................

 4. Adó szám: .................................................................................................................................................................

 5. Sta tisz ti kai szám jel: ..................................................................................................................................................

 6. El té rõ üz le ti éves hoz zá já ru lás ra kö te le zett: 

           Igen, az üz le ti év for du ló nap ja:      hó nap     nap

           Nem.

 7. Kap cso lat tar tó neve, te le fon szá ma: ..........................................................................................................................

 8. A szak kép zé si hoz zá já ru lás tel je sí té sé nek mód ja:

   a) Szht. 4. §-a alap ján, gya kor la ti kép zés meg szer ve zé sé vel tel je sí ti;

     OMAI/NSZFI Nyil ván tar tá si szá ma: ..................................................

   b) Szht. 5. §-a alap ján, nem gya kor la ti kép zés szer ve zé sé vel tel je sí ti.

 9. A 2004. évi XXXIV. tör vény alap ján mik ro- vagy kis vál lal ko zás: Igen   Nem

 10. A tárgy évi szak kép zé si hoz zá já ru lás össze ge: .................................................................................................... Ft

 11. A tárgy évi át la gos sta tisz ti kai lét szá ma: ............................................................................................................. fõ

 12. A tárgy évi szak kép zé si hoz zá já ru lás 33/60%-ának össze ge: .............................................................................. Ft

II. A szak kép zé si hoz zá já ru lá si kö te le zett ség ter hé re a tárgy év ben meg va ló sí tott vagy meg kez dett kép zé sek re
  vo nat ko zó ada tok:

 1. Az el szá molt kép zé sek szá ma: ........................................................................................................................... db

   eb bõl

   – elõ zõ év rõl át hú zó dó kép zé sek szá ma: ........................................................................................................... db

   – kö vet ke zõ évre át hú zó dó kép zé sek szá ma: .................................................................................................... db

 2. Kép zés ben részt ve võk lét szá ma: ......................................................................................................................... fõ

 3. A kép zé sek összes tárgy évi költ sé ge: .................................................................................................................. Ft

 4. A hoz zá já ru lás ter hé re el szá molt kép zé sek tárgy évi költ sé ge: ............................................................................ Ft

 5. A kép zés(ek)re vo nat ko zó csa tolt adat lap(ok) szá ma: ........................................................................................ db

........................., 200..... év .................... hó .......... nap

P. H.

...........................................................................
a hoz zá já ru lás ra kö te le zett cég sze rû alá írá sa”
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2. számú melléklet a 12/2008. (VII. 18.) SZMM rendelethez

„2. szá mú mel lék let a 13/2006. (XII. 27.) SZMM ren de let hez

ADATLAP 

a kép zés re vo nat ko zó an

 1. A hoz zá já ru lás ra kö te le zett neve: ..............................................................................................................................
 2. Adó szá ma: ..................................................................................................................................................................
 3. Az el szá molt kép zés meg ne ve zé se: ...........................................................................................................................
 4. A kép zés azo no sí tó szá ma:
  a) OKJ-ben sze rep lõ kép zés ese tén OKJ azo no sí tó szám: ........................................................................................
  b) Akk re di tált kép zé si prog ram alap ján foly ta tott kép zés
    ese tén akk re di tá ci ós lajst rom szám: ......................................................................................................................
  c) Az OKJ-ben nem sze rep lõ és nyel vi kép zés ese tén: ............................................................................................
  [a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tás ba vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló 48/2001. (XII. 29.)
  OM ren de let 3. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott azo no sí tó]
 5. A kép zés át hú zó dó kép zés: igen   nem
 6. A kép zés idõ tar ta ma: .................... év .................... hó tól .................... év .................... hóig.
 7. A kép zést foly ta tó in téz mény neve: ...........................................................................................................................
   címe: ...........................................................................................................................................................................
   akk re di tá ci ós lajst rom szá ma: .....................................................................................................................................
 8. A kép zé si hely szín címe: ............................................................................................................................................
 9. A be tölt he tõ mun ka kör(ök) meg ne ve zé se, FE OR-szá ma: .........................................................................................
10. A kép zés for má ja:  bel sõ (B)  kül sõ (K)  ve gyes (V)
11. A kép zés jel le ge:
  a) ál lam ál tal el is mert szak ké pe sí tés meg szer zé se,
  b) mun ka kör be töl té sé hez, fog lal ko zás, te vé keny ség gya kor lá sá hoz szük sé ges ké pe sí tés meg szer zé se,
  c) fel sõ ok ta tá si in téz mény ben szer ve zett fel sõ fo kú szak ké pe sí tés meg szer zé se,
  d) szak mai te vé keny ség ma ga sabb szin tû gya kor lá sá hoz, mes ter vizs gá hoz szük sé ges is me re tek el sa já tí tá sa,
  e) meg vál to zott mun ka ké pes sé gû e ket érin tõ re ha bi li tá ci ós kép zés,
  f) nyel vi kép zés.
12. A kép zés ben részt vevõ sa ját mun ka vál la lók lét szá ma: ........................................................................................ fõ
13. A kép zés összes óra szá ma: ..................................................................................................................... óra (100%)
14. A szak mai kép zés óra szá ma: ................................................................. óra, ará nya: ...............................................%
15. A nyel vi kép zés óra szá ma: .................................................................... óra, ará nya: ...............................................%
16. Az ál ta lá nos célú kép zés óra szá ma: ....................................................... óra, ará nya: ...............................................%
17. A fel nõtt kép zé si szol gál ta tás óra szá ma: .............................................. óra, ará nya: ...............................................%
18. A kép zés tárgy év ben el szá molt óra szá ma: .......................................................................................................... óra
19. A kép zés összes költ sé ge: ..................................................................................................................................... Ft
20. A kép zés faj la gos költ sé ge: .................................................................. Ft/fõ/óra ................................. Ft/fõ/kép zés
21. A kép zés összes költ sé gé bõl a szak kép zé si hoz zá já ru lás ter hé re el szá molt összeg: ............................................ Ft
  eb bõl
  – a tárgy évi szak kép zé si hoz zá já ru lá si kö te le zett ség ter hé re el szá molt költ ség: ................................................ Ft
  – az elõ zõ év(ek)ben el szá molt költ sé ge: ............................................................................................................ Ft
  – a kö vet ke zõ év(ek)ben el szá mol ni kí vánt költ sé ge:........................................................................................... Ft

.............................., 200..... év .................... hó .......... nap

P. H.

................................................................................
a hoz zá já ru lás ra kö te le zett cég sze rû alá írá sa”
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3. számú melléklet a 12/2008. (VII. 18.) SZMM rendelethez

„3. szá mú mel lék let a 13/2006. (XII. 27.) SZMM ren de let hez

A hoz zá já ru lás ra kö te le zett az el szá molt kép zés sel kap cso lat ban az aláb bi do ku men tu mo kat kö te les meg õriz ni:

Kül sõ kép zés ese tén:
– a kép zõ in téz mény kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott in téz mény-akk re di tá ci ós ta nú sít vá nyá nak cég sze rû en hi te -

le sí tett má so la ta,
– a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tás ba vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló 48/2001. (XII. 29.) 

OM ren de let 4. §-ában meg ha tá ro zott ér te sí tés/iga zo lás cég sze rû en hi te le sí tett má so la ta,
– fel nõtt kép zé si szer zõ dés ere de ti vagy cég sze rû en hi te le sí tett má so la ta,
– ta nul má nyi szer zõ dés vagy a ta nul má nyok foly ta tá sá ra vo nat ko zó mun kál ta tói kö te le zés,
– az Fktv. 16. § (2) be kez dé se sze rin ti kép zé si prog ram, ha a kép zés nem sze re pel az OKJ-ban, vagy nem akk re di tált

kép zé si prog ram alap ján va ló sul meg,
– akk re di tált kép zé si prog ram alap ján foly ta tott kép zés ese tén a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott prog ram-akk re -

di tá ci ós ta nú sít vány cég sze rû en hi te le sí tett má so la ta,
– ön ál ló nyel vi kép zés el szá mo lá sa ese tén a mun ka vál la ló mun ka kö ri le írá sa vagy mun ka szer zõ dé se,
– szol gál ta tá si szer zõ dés,
– szol gál ta tá si szer zõ dés alap ján kép zé sen ként ki ál lí tott szám la,
– el kü lö ní tett pénz ügyi el szá mo lás kép zé sen ként, a 4. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott, kül sõ kép zés ese tén el szá -

mol ha tó költ sé gek rõl.

Bel sõ kép zés ese tén:
– a bel sõ kép zést foly ta tó kép zõ in téz mény egy sze rû sí tett nyil ván tar tás ba vé te li do ku men tu ma,
– fel nõtt kép zé si szer zõ dés,
– ta nul má nyi szer zõ dés vagy a ta nul má nyok foly ta tá sá ra vo nat ko zó mun kál ta tói kö te le zés,
– az Fktv. 16. § (2) be kez dé se sze rin ti kép zé si prog ram,
– ön ál ló nyel vi kép zés el szá mo lá sa ese tén a mun ka vál la ló mun ka kö ri le írá sa vagy mun ka szer zõ dé se,
– a fel nõtt kép zé si in téz mé nyek szá má ra kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kö te le zõ en ve ze ten dõ do ku men tu mok,
– el kü lö ní tett pénz ügyi el szá mo lás kép zé sen ként a 4. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott, bel sõ kép zés ese tén el szá -

mol ha tó költ sé gek rõl tény le ges ön költ sé gen szá mol va.

Ve gyes kép zés ese tén:
– a kül sõ és a bel sõ kép zés ese tén meg ha tá ro zott do ku men tu mok.”
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4. számú melléklet a 12/2008. (VII. 18.) SZMM rendelethez

„4. szá mú mel lék let a 13/2006. (XII. 27.) SZMM ren de let hez

A hoz zá já ru lás ra kö te le zett az el szá mo lás kor az aláb bi ki adá so kat ve he ti fi gye lem be a ren de let 8. §-ában meg ha tá ro -
zott mér té kig:

Kül sõ kép zés ese tén:
– a kép zõ in téz mény ál tal le bo nyo lí tott kép zés díja,
– a kép zés hez kap cso ló dó fel nõtt kép zé si szol gál ta tás díja,
– a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott vizs ga- és vizs gáz ta tá si díj,
– a kép zés so rán fel hasz nált, a hall ga tók nak vég le ge sen át adott tan köny vek, tan esz kö zök költ sé gei.

Bel sõ kép zés ese tén:
– az ok ta tást vég zõk ré szé re az adott kép zés re vo nat ko zó an fi ze tett jut ta tás és an nak – a ki fi ze tõt ter he lõ – já ru lé kai,
– kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott vizs ga- és vizs gáz ta tá si díj,
– a kép zés so rán fel hasz nált, a hall ga tók nak vég le ge sen át adott tan köny vek, tan esz kö zök költ sé gei,
– a gya kor la ti kép zés hez szük sé ges tár gyi esz kö zök kép zé si idõ vel ará nyos ér ték csök ke né se, vagy bér le ti dí já nak

iga zolt költ sé ge,
– a gya kor la ti kép zés so rán fel hasz nált, a gya kor la ti kép zés hez szük sé ges anya gok iga zolt költ sé gei,
– a kép zés hez kö te le zõ en biz to sí tott mun ka ru ha, vé dõ ru ha kép zé si idõ vel ará nyo san fel me rült és iga zolt költ sé gei,
– tan anyag fej lesz tés iga zolt kép zé si lét szám és óra szám ará nyos költ sé gei,
– egyéb, a kép zés meg szer ve zé sé vel, le bo nyo lí tá sá val, ér té ke lé sé vel kap cso la tos iga zolt tény le ges ön költ sé gek, költ -

sé gek (te rem bér le ti dí jak, pos ta- és ad mi niszt rá ci ós költ sé gek).

Ve gyes kép zés ese tén:
– a bel sõ kép zés ese tén meg ha tá ro zott ki adá sok,
– a kül sõ kép zõ in téz mény ál tal le bo nyo lí tott kép zés díja.

Kül sõ, bel sõ, il let ve ve gyes kép zés ese tén:
– a kép zés sel össze füg gõ iga zolt uta zá si és szál lás költ sé gek, amennyi ben a kép zés le bo nyo lí tá sa nem a hoz zá já ru lás -

ra kö te le zett ál tal a mun ka vál la ló ja mun ka vég zé si he lye ként meg je lölt te lep he lyén tör té nik.”
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5. számú melléklet a 12/2008. (VII. 18.) SZMM rendelethez

„5. szá mú mel lék let a 13/2006. (XII. 27.) SZMM ren de let hez

A mun ka ügyi köz pont kö te le zõ nyil ván tar tá sa a szak kép zé si hoz zá já ru lá si kö te le zett sé get a sa ját mun ka vál la ló ik kép zé sé re for dí tó hoz zá já ru lás ra
kö te le zet tek ál tal be nyúj tott el szá mo lá sok ról

A táb lá za tot a be nyúj tott 1. és 2. szá mú mel lék let alap ján kell ki töl te ni. A táb lá zat az össze sen sor ral zá rul.

A nyil ván tar tást ké szí tõ neve: ................................................. te le fon szá ma: .......................

Kelt: .................................................., 200... év ............................................................ hó ........................... nap.

...............................................................

mun ka ügyi köz pont igaz ga tó ja”
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 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kor mány
1049/2008. (VII. 18.) Korm.

ha tá ro za ta

az új Pol gá ri Tör vény könyv rõl szó ló
tör vény ja vas lat tal kap cso la tos feladatokról

A Kor mány kö szö ne tet mond a Pol gá ri Jogi Kodifiká -
ciós Fõ bi zott ság nak és Szer kesz tõ bi zott ság nak, va la mint a 
mun ka cso por tok nak a Pol gá ri Tör vény könyv át fo gó kor -
sze rû sí té sé re irá nyu ló tíz éves ala pos, kö rül te kin tõ szak -
mai meg ala po zó mun ká ért, to váb bá a bí ró sá gok nak, az
ügyész sé gek nek, a ka ma rák nak, a szak mai és az ér dek kép -
vi se le ti szer vek nek, va la mint a ci vil szer ve ze tek nek a
 folyamatos, ér de mi, a gya kor la ti ta pasz ta la tok kal se gí tõ
együtt mû kö dé sért, mely nek ered mé nye ként a nyi tott jog -
alkotás ke re té ben, össze fo gott, együt tes mun ká val a tör -
vénytervezet el ké szül he tett.

Az új Pol gá ri Tör vény könyv rõl szó ló tör vény ja vas lat
(a to váb bi ak ban: Ptk.) ha tály ba lé pé sé nek elõ ké szí té se ér -
de ké ben 

1. a Kor mány el ren de li 
a) a Ptk. ha tály ba lé pé sé rõl, a ha tá lyu kat vesz tõ jog sza -

bá lyok ról és a kap cso ló dó jog sza bály-mó do sí tá sok ról, va -
la mint a szük sé ges át me ne ti ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá -
ról szó ló kü lön tör vény meg al ko tá sá ra irá nyu ló elõ ter jesz -
tés be nyúj tá sát a Kor mány hoz,

b) a szük sé ges új jog sza bá lyok meg al ko tá sá ra, va la mint 
az in téz mény fej lesz té si ja vas la tok el fo ga dá sá ra irá nyu ló
elõ ter jesz té sek be nyúj tá sát a Kor mány hoz;

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter 
 az érin tett mi nisz te rek be vo ná sá val

Ha tár idõ: 2009. feb ru ár 28.

2. a Kor mány el ren de li 
a) az 1/a) pont sze rin ti elõ ter jesz tés hez szük sé ges fel -

ada tok, át me ne ti ren del ke zé sek fel mé ré sét és jegy zék be
fog la lá sát, to váb bá elõ ké szí té sük re ütem terv ké szí té sét,

b) az 1/b) pont sze rin ti elõ ter jesz té sek hez szük sé ges in -
téz mény fej lesz té si és egyéb fel ada tok fel mé ré sét, vég re -
haj tá sá nak üte me zé sét, il le tõ leg az erre vo nat ko zó ja vas la -
tok ki ala kí tá sát;

Fe le lõs: érin tett mi nisz te rek
Ha tár idõ: 2008. novem ber 30. 

3.  a Kor mány az 1. és 2. pont ban sze rep lõ fel adat vég re -
haj tá sá nak elõ se gí té sé re, össze han go lá sá ra, va la mint a

jog sza bály-ter ve ze tek, to váb bá a ja vas la tok meg vi ta tá sá ra
az érin tett mi nisz te rek ál tal ki je lölt szak ér tõk bõl álló, az
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter meg bí zott ja ál tal ve ze -
tett tár ca kö zi bi zott sá got hoz lét re. Fel ké ri a Leg fel sõbb
Bí ró sá got, az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta ná csot, az
érin tett ka ma rá kat, ér dek kép vi se le ti szer ve ze te ket, a Ma -
gyar Nem ze ti Ban kot és a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va talt a
bi zott ság ban való rész vé tel re.

Fe le lõs: a tár ca kö zi bi zott ság meg ala kí tá sá ra: 
 igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

4. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba; egy -
ide jû leg a pol gá ri jogi ko di fi ká ci ó ról szó ló 1050/1998.
(IV. 24.) Korm. ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí tó
1061/1999. (V. 28.), 1009/2002. (I. 31.), 1003/2003.
(I. 25.) és 1007/2005. (II. 8.) Korm. ha tá ro zat ha tá lyát
vesz ti.

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

A  Kor mány
1050/2008. (VII. 18.) Korm.

ha tá ro za ta

az Új Ma gyar or szág Ag rár For gó esz köz
Hi tel prog ram át ala kí tá sá ról 

1. A Kor mány egyet ért az zal, hogy
a) az Új Ma gyar or szág Ag rár For gó esz köz Hi tel prog -

ram úgy ke rül át ala kí tás ra, hogy az MFB Zrt. azon hi te le -
ket re fi nan szí roz za, ame lyek vég sõ ügy fél ka ma ta nem ha -
lad ja meg a 3 havi BUBOR + leg fel jebb 4%/évet;

Fe le lõs: nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si 
 mi nisz ter 

Ha tár idõ: azon nal

b) az Új Ma gyar or szág Ag rár For gó esz köz Hi tel prog -
ram ról szó ló 1008/2008. (II. 23.) Korm. ha tá ro zat 2. pont -
já ban meg ha tá ro zott 20 mil li árd fo rint ke ret összeg ter hé re
az MFB Zrt. felé 2008. szep tem ber 15-ig be nyúj tott re fi -
nan szí ro zá si hi tel ké rel mek fo gad ha tók be. 

Fe le lõs: nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si 
 mi nisz ter 

Ha tár idõ: fo lya ma tos 

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba az zal,
hogy az 1. a) pont ban fog lal ta kat az ügy fél ál tal a ha tály ba lé -
pést kö ve tõ en be nyúj tott hi tel ké rel mek re kell al kal maz ni. 

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
8/2008. (VII. 16.) OVB
á l l á s f o g l a l á s a

a szavazást követõ napra vonatkozó munkavégzés
alóli felmentés idejére járó átlagkeresetrõl

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 90/A. §-a
(4) be kez dé sé nek a) pont já ban, 99/K. §-a (5) be kez dé sé -
nek a) pont já ban és 124/A. §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já -
ban írt ha tás kö ré ben az aláb bi

állásfoglalást

adja ki.

A Ve. 21. § (4) be kez dés sze rint „A vá lasz tá si bi zott ság
tag jai a sza va zást kö ve tõ na pon men te sül nek a jog sza bály -
ban elõ írt mun ka vég zé si kö te le zett ség alól, és erre az idõ re 
át lag bér il le ti meg õket, ame lyet a mun kál ta tó fi zet.
A mun kál ta tó a vá lasz tá si szerv tag ját meg il le tõ bér meg -
té rí té sét a sza va zást kö ve tõ öt na pon be lül igé nyel he ti
a vá lasz tá si  bizottság mel lett mû kö dõ vá lasz tá si iro dá tól,
a sza va zat szám lá ló bi zott ság ese tén a he lyi vá lasz tá si iro -
dá tól.”

A Ve. ren del ke zé se a mun ka vi szony jel le gû jog vi -
szony ban álló vá lasz tá si bi zott sá gi ta gok ra vo nat ko zik,
en nek meg fe le lõ en a Mun ka Tör vény köny vé rõl szó ló
1992. évi XXII. évi tör vény (a to váb bi ak ban: Mt.) sza bá -
lya it kell al kal maz ni, amely több jog ál lá si tör vény – a köz -
al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör -
vény; a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény – hát tér sza bá lya is.

A Ve. 21. § (4) be kez dé sé ben sze rep lõ „át lag bér” ki fe -
je zés funk ci ó ját te kint ve az Mt.-ben sza bá lyo zott „át lag -
ke re set nek” fe lel meg, ezért a sza va zást kö ve tõ nap ra járó
át lag bér pon tos össze gét az Mt.-ben fog lal tak sze rint kell
ki szá mol ni.

A Ve. idé zett ren del ke zé se sze rint a mun kál ta tó az adott
vá lasz tá si iro dá tól igé nyel he ti a vá lasz tá si szerv tag ját
meg il le tõ bér meg té rí té sét. A Ve. te hát egy ér tel mû en a
 tagot meg il le tõ, az át lag ke re set tel azo nos át lag bér fo gal -
mat hasz nál ja, amely nek nem ré sze a mun kál ta tót ter he lõ
több fé le já ru lék.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
210/2008. (VII. 16.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 124/A. §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va dr. L. S. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729). 

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. jú ni us 17-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi
kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e ön az zal, hogy 2010. ja nu ár 01. nap já tól
ugyan ab ban a me gyé ben, majd 2012. év, ja nu ár 01.-tõl
ugyan ab ban a ré gi ó ban, a Ptk. 685.§.b./ pont já ban
meg ha tá ro zott kö ze li hoz zá tar to zók (a há zas társ, az
egye nes ág be li ro kon, az örök be fo ga dott, a mos to ha-
és ne velt gyer mek, az örök be fo ga dó-, a mos to ha- és a ne ve -
lõ szü lõ, va la mint a test vér;) to váb bá hoz zá tar to zók
(az élet társ, az egye nes ág be li ro kon há zas tár sa, a je gyes,
a há zas társ egye nes ág be li ro ko na és test vé re, va la mint
a test vér há zas tár sa) ugyan azon idõ ben ne dolgozhas -
sanak más igaz ság szol gál ta tá si ág nál (bí ró ként, ügyész -
ként, ügy véd ként,  illetve rend õr ként) mint ame lyik nél,
a má sik hoz zá tar to zó, il let ve kö ze li hoz zá tar to zó dol -
gozik ?”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
szó ló 1998. évi III. tör vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.)
13. §-ának (1) be kez dé se ér tel mé ben a nép sza va zás ra fel -
tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra
egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zés nem
fe lel meg a fen ti kö ve tel mény nek, te kin tet tel arra, hogy
 fogalmazása bo nyo lult, több ki sebb rész kér dést tar tal maz.
A jog al ko tó szá má ra ne he zen ér tel mez he tõ a re gi o ná lis
 kitétel a kér dés ben, hi szen a meg je lölt szer ve ze tek
más-más te rü le ti be osz tás sze rint mû köd nek.
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II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának c) pont ján,
13. §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról szó ló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130. §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
211/2008. (VII. 16.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 124/A. §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va dr. L. S. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729). 

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. jú ni us 17-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi
kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e ön az zal, hogy bár mely ha tó ság (bí ró ság, 
ügyész ség, rend õr ség, stb.) , ál la mi szer ve zet, ön kor -
mány zat, amennyi ben az ügy in té zé sé re jog sza bály ban
ren del ke zé sé re bo csá tott ha tár idõt túl lé pi, ak kor a
 kérelmezõ pa na szá ra, az ügy in té zõ, an nak köz vet len
ve ze tõ je, va la mint a ha tó ság, ál la mi szer ve zet, ön kor -
mány zat ön ál ló szer ve ze ti egy sé gé nek elsõ szá mú ve ze -
tõ je 15 (ti zen öt) na pon be lül, gyor sí tott el já rás ban hi va -
ta li vissza élés bün tet te mi att  bíróság elé ál lí tás ra,
 továbbá ko ráb bi be osz tá suk ból azon na li ha tállyal el tá -
vo lí tás ra ke rül je nek?”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
szó ló 1998. évi III. tör vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.)
13. §-ának (1) be kez dé se ér tel mé ben a nép sza va zás ra fel -

tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra
egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zés nem
fe lel meg a fen ti kö ve tel mény nek, te kin tet tel arra, hogy
szá mos kér dést fo gal maz meg egy kez de mé nye zés ben
– fel vá zol egy el já rá si fo lya ma tot – amely nek egyes lé nye -
ges ele me i rõl a vá lasz tó pol gá rok nem tud nak vé le ményt
nyil vá ní ta ni, így meg té vesz tõ azok szá má ra, akik a fel vá -
zolt fo lya mat nak csak egyes ele me it tá mo gat nák. Az egy -
ér tel mû sé get sér ti to váb bá „bár mely ha tó ság” meg je lö lést
kö ve tõ pél dá ló zó fel so ro lás és az „ál la mi szer ve zet” szó -
hasz ná lat.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör vény 2. §-án,
10. §-ának c) pont ján, 13. §-ának (1) be kez dé sén, a jog or -
vos lat ról szó ló tá jé koz ta tás a Ve. 130. §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
212/2008. (VII. 16.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 124/A. §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va dr. L. S. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729). 

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. jú ni us 17-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos
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Vá lasz tá si Bi zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi
kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a kö te le zõ ka ma rai tag sá gok 
azon na li ha tállyal meg szûn je nek, a vál lal ko zá sok sza bad -
sá gá nak biz to sí tá sa, a piac kor lá to zá sá nak és a kor rup ció
meg szün te té sé nek ér de ké ben és a ka ma rai rend sze rek
 önkéntes ala pon szer ve zõd je nek ?”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
szó ló 1998. évi III. tör vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.)
13. §-ának (1) be kez dé se ér tel mé ben a nép sza va zás ra fel -
tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra
egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zés nem
fe lel meg a fen ti kö ve tel mény nek, ugyan is a kér dés hez
nem tar to zó, ma gya rá zó köz be ve tést tesz: „a vál lal ko zá -
sok sza bad sá gá nak biz to sí tá sa, a piac kor lá to zá sá nak és a
kor rup ció meg szün te té sé nek ér de ké ben”, amely ér ték íté -
le tet is meg fo gal maz. A be ad vá nyo zó to váb bá a kér dést
két szer te szi fel: „a kö te le zõ ka ma rai tag sá gok azon na li
ha tállyal meg szûn je nek”, il let ve „a ka ma rai rend sze rek
ön kén tes ala pon szer ve zõd je nek”, és a két kü lön bö zõ
meg fo gal ma zás szin tén az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé be 
üt kö zik.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának c) pont ján,
13. §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról szó ló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130. §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
213/2008. (VII. 16.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 124/A. §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va dr. L. S. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729). 

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. jú ni us 17-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi
kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy bár me lyik hi va ta los (köz -
igaz ga tá si és igaz ság szol gál ta tás) el já rás ban a fél (ügy -
fél, sza bály sér tõ, gya nú sí tott, vád lott, tanú, szak ér tõ, stb.)
be je len té se után a hi va ta los el já rás ról, vagy an nak
 általa  kívánt sza ka szá ról -elem mel/ak kum lá tor ral
 mûködõ hang rög zí tés re al kal mas ké szü lék kel, az el já -
rás azon ré szé rõl amely nek ala nya, kor lá to zás nél kül
hang fel vé telt ké szít hes sen ?”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
szó ló 1998. évi III. tör vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.)
13. §-ának (1) be kez dé se ér tel mé ben a nép sza va zás ra fel -
tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra
egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kér dés azon ban nem
egy ér tel mû, hi szen egy szer a „fél” az el já rás „egé szé rõl
vagy ál ta la kí vánt sza ka szá ról”, más kor „azon ré szé rõl
amely nek ala nya” ké szít het hang fel vé telt. A kér dés ben
nem egy ér tel mû a „fél” meg je lö lés sem, mert a pél dá ló zó
fel so ro lás ön ma gá ban sem egy ér tel mû, de jog al ko tá si
szem pont ból kü lö nö sen fél re ve ze tõ a tanú, szak ér tõ
„fél”-ként való meg je lö lé se. El lent mon dá sos to váb bá,
hogy a köz igaz ga tá si és igaz ság szol gál ta tá si el já rást
( kimerítõ fel so ro lás a kér dés ben) „bár mely hi va ta los el já -
rás ként” azo no sít ja, hi szen eze ken fe lül is lé te zik más
 hivatalos el já rás.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának c) pont ján,
13. §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról szó ló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130. §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
214/2008. (VII. 16.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 124/A. §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va
dr. L. S. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá -
si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ kezõ

határozatot:

6522 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/105. szám



Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. jú ni us 17-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi
kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e ön az zal, hogy 2010. ja nu ár 01. nap já tól
kez dõ dõ en, bár me lyik bí ró ság elõtt tár gya lás ra ke rü lõ
ugyan azon ügy ben, ugyan azon kér dés kör ben, ameny -
nyiben a ki ren delt szak ér tõk vé le mé nye kö zött
20,-%-nál  nagyobb mér vû el té rés mu tat ko zik, ak kor
az ügy ben el já ró bíró/bí rói ta nács el nö ke az ira tok egy -
ide jû meg kül dé sé vel az el té rés rõl tör té nõ tu do más szer -
zést kö ve tõ 15 (ti zen öt) na pon be lül kö te les le gyen az
ügyész sé gi nyo mo zó hi va tal tól ál lás fog la lást kér ni,
hogy a szak ér tõi vé le mé nyek  közötti kü lönb ség kime -
ríti-e, vagy sem a ha mis ta nú zás bûn tet tét ?”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
szó ló 1998. évi III. tör vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.)
13. §-ának (1) be kez dé se ér tel mé ben a nép sza va zás ra fel -
tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra
egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kér dés egy ér tel mû sé -
gét azon ban ki zár ja, hogy a jog al ko tó szám ra nem ad tám -
pon tot an nak a sza bá lyo zá sá ra, hogy mit je lent a „20%-nál
na gyobb mér vû el té rés” nem mennyi sé gi meg ál la pí tá so kat 
tar tal ma zó szak vé le mény nél.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának c) pont ján,
13. §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról szó ló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130. §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
215/2008. (VII. 16.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 124/A. §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va dr. L. S. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. jú ni us 17-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi
kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e ön az zal, hogy 2010. ja nu ár 01. nap já tól
be ve ze tés re ke rül jön a sza bad bí ró vá lasz tás joga, és
pol gá ri pe res el já rás ban az al pe res, bün te tõ el já rás ban
pe dig a vád lott (több vád lott/pe res fél ese té ben a leg na -
gyobb tár gyi sú lyú, azo nos tár gyi súly ese té ben pe dig a
ma ga sabb ren dû vád lott/pe res fél) vá lasz tá sa alap ján
-amennyi ben a jo go sult élni kí ván ezen jo gá val- ke rül jön
adott bíró ki je lö lés re ?”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
szó ló 1998. évi III. tör vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.)
13. §-ának (1) be kez dé se ér tel mé ben a nép sza va zás ra fel -
tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra
egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zés nem
fe lel meg a fen ti kö ve tel mény nek, te kin tet tel arra, hogy
több kér dést tar tal maz. A „sza bad bí ró vá lasz tás el vét”
ugyan is mind a pol gá ri pe res, mind a bün te tõ el já rás ban be
kí ván ja ve zet ni. A két ügy szak egy kér dés ben sze re pel te -
té se fél re ve ze tõ, mert el já rá si sza bá lya ik alap ve tõ en
 különböznek, ezért a vá lasz tó pol gá rok szá má ra sem egy -
ér tel mû a meg vá la szo lan dó kér dés.
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Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja to váb bá, 
hogy a „sza bad bí ró vá lasz tás” meg je lölt mód ja alap ve tõ en 
sér ti a bí rói füg get len ség, és kü lö nö sen a pol gá ri pe res
 eljárás te kin te té ben a bí ró ság elõt ti egyen lõ ség al kot má -
nyos el ve it, így a kér dés ezen ok ból sem hi te le sít he tõ.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának c) pont ján,
13. §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról szó ló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130. §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
216/2008. (VII. 16.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 124/A. §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va dr. L. S. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729). 

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. jú ni us 17-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi
kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e ön az zal, hogy 2010. ja nu ár 01. nap já tól
kez dõ dõ ha tállyal be le ke rül jön a bün te tõ el já rás ról szó ló
1998. évi XIX tör vény be, il let ve vissza ke rül jön a pol gá ri
per rend tar tás ról szó ló 1952. évi III. tör vény be az az elõ -
írás, hogy „A bíró az el já rá sa so rán kö te les az igaz sá got
 kideríteni”.”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
szó ló 1998. évi III. tör vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.)
13. §-ának (1) be kez dé se ér tel mé ben a nép sza va zás ra fel -
tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra
egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zés nem
fe lel meg a fen ti kö ve tel mény nek, mert mind a pol gá ri
 peres, mind a bün te tõ el já rás ban be kí ván ja ve zet ni az
„igaz ság ki de rí té sé nek” kö ve tel mé nyét. A két ügy szak egy 
kér dés ben sze re pel te té se fél re ve ze tõ, mert el já rá si sza bá -
lya ik alap ve tõ en kü lön böz nek, ezért a vá lasz tó pol gá rok
szá má ra sem egy ér tel mû a meg vá la szo lan dó kér dés. A vá -
lasz tó pol gár szá má ra a kér dés egy ér tel mû sé gét ki zár ja,
hogy a két ön ál ló an ér tel mez he tõ rész kér dés támogatá -
sáról nem tud egyen ként dön te ni.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának c) pont ján,
13. §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról szó ló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130. §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
217/2008. (VII. 16.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 124/A. §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a dr. T. J. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. jú ni us 20-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos
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Vá lasz tá si Bi zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi
kér dés sze re pelt:

„Akar ja-e, hogy az el kö vet ke zõ 20 év ben ne ke rül jön sor 
uj kor mány za ti ne gyed épi té sé re, és az igy meg ta ka ri tás ra
ke rü lõ több mint 140 mil li árd fo rint fel hasz ná lá sá val
a volt di ós gyõ ri Le nin Ko há sza ti Mü vek és a volt Diós -
gyõri Gép gyár együt te sé bõl stra té gi ai ipar vál la lat ke rül -
jön lé te si tés re, min de nek elõtt a meg va ló su ló nem zet kö zi
föld gáz ve ze té kek szál li tó csö vei elõ ál li tá sá ra?”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
szó ló 1998. évi III. tör vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.)
13. §-ának (1) be kez dé se ér tel mé ben a nép sza va zás ra fel -
tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra
egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zés nem
fe lel meg a fen ti kö ve tel mény nek, mert több, nem szük -
ség sze rû en össze füg gõ rész kér dést tar tal maz, és az egyes
kér dé sek tá mo ga tá sá ról eb ben a for má ban a vá lasz tó pol -
gá rok nak nincs mód juk dön te ni. Meg ál la pít ha tó to váb bá,
hogy a kér dés ben meg ha tá ro zott „nem zet kö zi föld gáz ve -
ze ték szál lí tó csö vei elõ ál lí tá sá nak” kér dé se nem tar to zik
az Or szág gyû lés ha tás kö ré be, így eb ben a rész kér dés ben
ki zárt a nép sza va zás meg tar tá sa.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának a) és c) pont -
jain, 13. §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról szó ló
 tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
218/2008. (VII. 16.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 124/A. §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va dr. F. J. és dr. G. K. ma gán sze mé lyek ál tal be nyúj tott
 országos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2008. jú ni us 18-án nyúj tot ták be az
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az
íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e az zal, hogy az Or szág gyû lés tör vényt
 alkosson a vá lasz tá si bi zott sá gok jogi sze mé lyi sé gé rõl?”

Az or szá gos nép sza va zás alá írás gyûj tõ ív adat tar tal má -
ról a Ve. 118. § (3)–(5) be kez dé sei ren del kez nek, az alá -
írás gyûj tõ ív min tá ját pe dig a 11/2008. (III. 1.) ÖTM ren -
de let mel lék le te tar tal maz za. Az or szá gos nép sza va zás ról
és népi kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör vény
(a to váb bi ak ban: Nsztv.) 18. § c) pont ja sze rint az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá -
nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja, ha az alá írás gyûj tõ ív
nem fe lel meg a vá lasz tá si el já rás ról szó ló tör vény ben fog -
lalt kö ve tel mé nyek nek.

A be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív a jog sza bá lyi elõ írás tól el -
té rõ en, több let adat tar ta lom mal ren del ke zik, fel tün tet ve
azon a be ad vá nyo zók ne vét, sze mé lyi azo no sí tó ját és lak -
cí mét. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a fen ti ek re te kin -
tet tel az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ja.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának c) pont ján,
13. § (1) be kez dé sén, va la mint 18. §-án, a Ve. 118. §
(3)–(5) be kez dé sén, a 11/2008. (III. 1.) ÖTM ren de let mel -
lék le tén, a jog or vos lat ról szó ló tá jé koz ta tás a Ve. 130. §
(1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
219/2008. (VII. 16.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 124/A. §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va dr. F. J. és dr. G. K. ma gán sze mé lyek ál tal be nyúj tott
 országos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.
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A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2008. jú ni us 18-án nyúj tot ták be az
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az
íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e az zal, hogy az Or szág gyû lés tör vényt
 alkosson ar ról, hogy a vá lasz tá si bi zott sá gok ülé sé rõl
 készült jegy zõ köny vet a vá lasz tá si bi zott ság hoz za nyil vá -
nos ság ra?”

Az or szá gos nép sza va zás alá írás gyûj tõ ív adat tar tal má -
ról a Ve. 118. § (3)–(5) be kez dé sei ren del kez nek, az alá -
írás gyûj tõ ív min tá ját pe dig a 11/2008. (III. 1.) ÖTM ren -
de let mel lék le te tar tal maz za. Az or szá gos nép sza va zás ról
és népi kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör vény
(a to váb bi ak ban: Nsztv.) 18. § c) pont ja sze rint az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá -
nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja, ha az alá írás gyûj tõ ív
nem fe lel meg a vá lasz tá si el já rás ról szó ló tör vény ben fog -
lalt kö ve tel mé nyek nek.

A be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív a jog sza bá lyi elõ írás tól el -
té rõ en, több let adat tar ta lom mal ren del ke zik, fel tün tet ve
azon a be ad vá nyo zók ne vét, sze mé lyi azo no sí tó ját és lak -
cí mét. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a fen ti ek re te kin -
tet tel az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ja.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának c) pont ján,
13. § (1) be kez dé sén, va la mint 18. §-án, a Ve. 118. §
(3)–(5) be kez dé sén, a 11/2008. (III. 1.) ÖTM ren de let mel -
lék le tén, a jog or vos lat ról szó ló tá jé koz ta tás a Ve. 130. §
(1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
220/2008. (VII. 16.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 124/A. §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -

va dr. F. J. és dr. G. K. ma gán sze mé lyek ál tal be nyúj tott
 országos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2008. jú ni us 18-án nyúj tot ták be az
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az
íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e az zal, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos -
son ar ról, hogy a vá lasz tá si bi zott ság nem vá lasz tott tag -
jait sza va za ti jog ne il les se meg?”

Az or szá gos nép sza va zás alá írás gyûj tõ ív adat tar tal má -
ról a Ve. 118. § (3)–(5) be kez dé sei ren del kez nek, az alá -
írás gyûj tõ ív min tá ját pe dig a 11/2008. (III. 1.) ÖTM ren -
de let mel lék le te tar tal maz za. Az or szá gos nép sza va zás ról
és népi kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör vény
(a to váb bi ak ban: Nsztv.) 18. § c) pont ja sze rint az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá -
nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja, ha az alá írás gyûj tõ ív
nem fe lel meg a vá lasz tá si el já rás ról szó ló tör vény ben fog -
lalt kö ve tel mé nyek nek.

A be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív a jog sza bá lyi elõ írás tól el -
té rõ en, több let adat tar ta lom mal ren del ke zik, fel tün tet ve
azon a be ad vá nyo zók ne vét, sze mé lyi azo no sí tó ját és lak -
cí mét. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a fen ti ek re te kin -
tet tel az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ja.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának c) pont ján,
13. § (1) be kez dé sén, va la mint 18. §-án, a Ve. 118. §
(3)–(5) be kez dé sén, a 11/2008. (III. 1.) ÖTM ren de let mel -
lék le tén, a jog or vos lat ról szó ló tá jé koz ta tás a Ve. 130. §
(1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
221/2008. (VII. 16.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 131/A. §
b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va dr. F. J. és
dr. G. K. ma gán sze mé lyek ál tal be nyúj tott or szá gos népi
kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729). 

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2008. jú ni us 18-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ták be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pelt:

„KEZDEMÉNYEZZÜK, HOGY AZ ORSZÁGGYÛ -
LÉS ALKOSSON TÖRVÉNYT ARRÓL, HOGY A
VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG NEM VÁLASZTOTT
TAGJAIT SZAVAZATI JOG NE ILLESSE MEG.”

Az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118. §
(3)–(5) be kez dé sei ha tá roz zák meg, min tá ját a 11/2008.
(III. 1.) ÖTM ren de let mel lék le te tar tal maz za.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe lel meg a Ve.-ben meg ha tá -
ro zott adat tar ta lom nak. Az or szá gos nép sza va zás ról és
népi kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Nsztv.) 2. §-a alap ján az alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból be kell nyúj ta ni az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz. Azon ívek adat tar tal ma,
ame lye ken már sze re pel nek sze mé lyes ada tok – azaz mint -
egy meg kez dõ dött raj tuk az alá írás gyûj tés – nem fe lel meg 
a Ve. 118. § (3)–(5) be kez dé se i ben és a 11/2008. (III. 1.)
ÖTM ren de let ben fog lal tak nak. A fen ti ek alap ján az
 Országos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta -
pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2. §-án, 18. §-ának c) pont ján, a
Ve. 118. §-ának (3)–(5) be kez dé se in, a 11/2008. (III. 1.)

ÖTM ren de let mel lék le tén, a jog or vos lat ról szó ló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130. §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
222/2008. (VII. 16.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 131/A. §
b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va dr. F. J. és
dr. G. K. ma gán sze mé lyek ál tal be nyúj tott or szá gos népi
kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729). 

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2008. jú ni us 18-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ták be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

„KEZDEMÉNYEZZÜK, HOGY AZ ORSZÁG -
GYÛLÉS ALKOSSON TÖRVÉNYT A VÁLASZTÁSI
BIZOTTSÁGOK JOGI SZEMÉLYISÉGÉRÕL.”

Az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118. §
(3)–(5) be kez dé sei ha tá roz zák meg, min tá ját a 11/2008.
(III. 1.) ÖTM ren de let mel lék le te tar tal maz za.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe lel meg a Ve.-ben meg ha tá -
ro zott adat tar ta lom nak. Az or szá gos nép sza va zás ról és
népi kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Nsztv.) 2. §-a alap ján az alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból be kell nyúj ta ni az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz. Azon ívek adat tar tal ma,
ame lye ken már sze re pel nek sze mé lyes ada tok – azaz mint -
egy meg kez dõ dött raj tuk az alá írás gyûj tés – nem fe lel meg 
a Ve. 118. § (3)–(5) be kez dé se i ben és a 11/2008. (III. 1.)
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ÖTM ren de let ben fog lal tak nak. A fen ti ek alap ján az
 Országos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta -
pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2. §-án, 18. §-ának c) pont ján, a
Ve. 118. §-ának (3)–(5) be kez dé se in, a 11/2008. (III. 1.)
ÖTM ren de let mel lék le tén, a jog or vos lat ról szó ló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130. §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
223/2008. (VII. 16.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 131/A. §
b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va dr. F. J. és
dr. G. K. ma gán sze mé lyek ál tal be nyúj tott or szá gos népi
kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2008. jú ni us 18-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ták be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven
a kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

„KEZDEMÉNYEZZÜK, HOGY AZ ORSZÁG -
GYÛLÉS ALKOSSON TÖRVÉNYT ARRÓL, HOGY A
VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK ÜLÉSÉRÕL KÉ -
SZÜLT JEGYZÕKÖNYVET A VÁLASZTÁSI
BIZOTTSÁG HOZZA NYILVÁNOSSÁGRA.”

Az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118. §
(3)–(5) be kez dé sei ha tá roz zák meg, min tá ját a 11/2008.
(III. 1.) ÖTM ren de let mel lék le te tar tal maz za.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe lel meg a Ve.-ben meg ha tá -
ro zott adat tar ta lom nak. Az or szá gos nép sza va zás ról és
népi kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Nsztv.) 2. §-a alap ján az alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból be kell nyúj ta ni az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz. Azon ívek adat tar tal ma,
ame lye ken már sze re pel nek sze mé lyes ada tok – azaz mint -
egy meg kez dõ dött raj tuk az alá írás gyûj tés – nem fe lel meg 
a Ve. 118. § (3)–(5) be kez dé se i ben és a 11/2008. (III. 1.)
ÖTM ren de let ben fog lal tak nak. A fen ti ek alap ján az
 Országos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta -
pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2. §-án, 18. §-ának c) pont ján, a
Ve. 118. §-ának (3)–(5) be kez dé se in, a 11/2008. (III. 1.)
ÖTM ren de let mel lék le tén, a jog or vos lat ról szó ló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130. §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
224/2008. (VII. 16.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 124/A. §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va K. I. F. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. jú ni us 20-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos
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Vá lasz tá si Bi zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi
kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e ön az zal, hogy a pol gá rok sze mé lyi ada ta i -
nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sá ról szó ló 1992. évi
LXVI. tör vény 29. § (4) be kez dé se az aláb bi szö veg re
 módosuljon: „(4) A pol gár sze mély azo nos sá gát – a sze -
mély azo no sí tó iga zol vá nyon túl – min den olyan ha tó sá gi
iga zol vány iga zol ja, amely tar tal maz za a (3) be kez dés
a)-d) és g)-i) pont ja i ban meg ha tá ro zott ada to kat. Ilyen
adat tar tal mú ha tó sá gi iga zol vány nak te kin ten dõ kü lö nö -
sen az ér vé nyes út le vél és az új tí pu sú kár tya for má tu mú
ve ze tõi en ge dély. A fel so rolt, il let ve az elõ zõ ek nek meg -
felelõ adat tar tal mú ér vé nyes ha tó sá gi iga zol vá nyok be mu -
ta tá sa ese té ben a pol gár nem kö te lez he tõ más ok mány be -
mu ta tá sá ra?”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
szó ló 1998. évi III. tör vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.)
13. §-ának (1) be kez dé se ér tel mé ben a nép sza va zás ra fel -
tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra
egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zés nem
fe lel meg a fen ti kö ve tel mény nek, te kin tet tel arra, hogy
konk rét jog sza bály he lyet fo gal maz meg, amely to váb bi
jog sza bály he lyek re utal. El len ben ezen jog sza bály he lyek
is me re te a vá lasz tó pol gá rok tól nem el vár ha tó; és amennyi -
ben a vá lasz tó pol gár a jog sza bály hely szá ma alap ján nem
is me ri an nak a pon tos tar tal mát, a je len kér dés re sem vá la -
szol hat egy ér tel mû en. A fen ti ek alap ján az Or szá gos
 Választási Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak 
hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának c) pont ján,
13. §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról szó ló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130. §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
225/2008. (VII. 16.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 124/A. §
(3) be kez dés b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a
Job bik Ma gyar or szá gért Moz ga lom (1113 Bu da pest, Vil -
lá nyi u. 20/A.) kép vi se le té ben Vona Gá bor el nök ál tal be -
nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. jú ni us 30-án nyúj tot ta be alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e az zal, hogy nem egész ség ká ro so dott jo go -
sult ese té ben a rend sze res szo ci á lis se gély fo lyó sí tá sá nak
le gyen fel té te le havi 120 óra köz mun ka vég zés?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról szó ló 1949. évi
XX. tör vény (a to váb bi ak ban: Al kot mány) 28/C. § (5) be -
kez dé sé nek a) pont ja alap ján nem le het or szá gos nép sza -
va zást tar ta ni a költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá -
sá ról, a köz pon ti adó ne mek rõl és il le té kek rõl, a vá mok ról,
va la mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl szó ló tör vé -
nyek tar tal má ról. A kez de mé nye zés ben sze rep lõ „köz -
mun ka vég zés”, il let ve fel té te le i nek meg va ló sí tá sa – így
kü lö nö sen a mun ka esz kö zök, vé dõ fel sze re lés biz to sí tá sa,
mun ka szer ve zés stb. – az érin tet tek ma gas szá má ra és a
 javasolt havi mun ka idõ re te kin tet tel köz vet len költ ség ve -
té si több let ki adá so kat ered mé nyez né nek a fo lyó évi köz -
pon ti és ön kor mány za ti költ ség ve té sek ben. En nek fe de ze -
tét a kez de mé nye zés nem ha tá roz za meg, így a nép sza va -
zás alap ján ke let ke zõ ki adá sok a költ ség ve tés mó do sí tá sát
ten nék szük sé ges sé.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/C. § (5) be kez dé sé nek
a) pont ján, az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé -
nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör vény 2. §-án, 10. §-ának
b) pont ján, a jog or vos lat ról szó ló tá jé koz ta tás a Ve. 130. §
(1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
226/2008. (VII. 16.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 124/A. §
(3) be kez dés b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a
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Job bik Ma gyar or szá gért Moz ga lom (1113 Bu da pest, Vil -
lá nyi u. 20/A.) kép vi se le té ben Vona Gá bor el nök ál tal be -
nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ 

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. jú ni us 26-án nyúj tot ta be alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a
 következõ kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e az zal, hogy a har ma dik gyer mek tõl a csa lá -
di pót lék he lyé re a vele azo nos össze gû sze mé lyi jö ve de -
lem adó ked vez mény lép jen a nép sza va zást kö ve tõ év ja -
nuár 1-jé tõl?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a Ma gyar Köz tár sa -
ság Al kot má nyá ról szó ló 1949. évi XX. tör vény (a to váb -
bi ak ban: Al kot mány) 28/C. § (5) be kez dés a) pont ja alap -
ján meg ál la pít ja, hogy nem le het or szá gos nép sza va zást
tar ta ni a költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról, a
köz pon ti adó ne mek rõl és il le té kek rõl, a vá mok ról, va la -
mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl szó ló tör vé nyek
tar tal má ról. A nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés azon -
ban egy ér tel mû en egy köz pon ti ad ónem re vo nat ko zó ked -
vez ményt kí ván lé te sí te ni. Az Al kot mány ha tá lyos ren del -
ke zé sei ér tel mé ben így a kér dés ben or szá gos nép sza va zás
nem tart ha tó. Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hitelesí -
tését meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/C. § (5) be kez dés a) pont -
ján, az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
szó ló 1998. évi III. tör vény 2. §-án és 10. § b) pont ján, a
jog or vos lat ról szó ló tá jé koz ta tás a Ve. 130. § (1) bekez -
désén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
227/2008. (VII. 16.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 124/A. §
(3) be kez dés b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a
Job bik Ma gyar or szá gért Moz ga lom (1113 Bu da pest, Vil -
lá nyi u. 20/A.) kép vi se le té ben Vona Gá bor el nök ál tal be -
nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ 

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. jú ni us 26-án nyúj tot ta be alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a
 következõ kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e az zal, hogy az Or szág gyû lés a nép sza va zást 
kö ve tõ év ja nu ár 1-jé tõl tör vény ben ha tá roz za meg a rend -
õr ség szá má ra 2000 fõ la ko son ként kör ze ti meg bí zot ti
rend szer mû köd te té sét?”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
szó ló 1998. évi III. tör vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.)
13. §-ának (1) be kez dé se ér tel mé ben a nép sza va zás ra fel -
tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra
egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zés nem
fe lel meg a fen ti kö ve tel mény nek, mert a „kör ze ti meg -
bízotti rend szer” tar tal ma, az al kal ma zan dó meg bí zot tak
szá ma a jog al ko tó szá má ra nem egy ér tel mû.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2. §-án, 10. § c) pont ján,
13. §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról szó ló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130. § (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
228/2008. (VII. 16.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 124/A. §
(3) be kez dés b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a
Job bik Ma gyar or szá gért Moz ga lom (1113 Bu da pest, Vil -
lá nyi u. 20/A.) kép vi se le té ben Vona Gá bor el nök ál tal be -
nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ 

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. jú ni us 26-án nyúj tot ta be alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a
 következõ kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e az zal, hogy jo go su lat lan pénz ügyi te vé -
keny ség foly ta tá sá ért az el kö ve tõ öt évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel le gyen bün tet he tõ?”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
szó ló 1998. évi III. tör vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.)
13. §-ának (1) be kez dé se ér tel mé ben a nép sza va zás ra fel -
tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra
egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zés nem
fe lel meg a fen ti kö ve tel mény nek, hi szen a vá lasz tó pol gá -
ro kat meg té vesz tõ mó don azt su gall ja, hogy a „jo go su lat -
lan pénz ügyi te vé keny ség foly ta tá sa” csak a kez de mé nye -
zés ered mé nye ként len ne bün tet he tõ, pe dig az a ha tá lyos
sza bá lyo zás alap ján is bûn cse lek mény, csak a kez de mé -
nye zés ben sze rep lõ tõl el té rõ bün te té si té tel lel.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör vény 2. §-án,
10. §-ának c) pont ján, 13. §-ának (1) be kez dé sén, a jog or -
vos lat ról szó ló tá jé koz ta tás a Ve. 130. § (1) be kez dé sén
ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
229/2008. (VII. 16.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 124/A. §
(3) be kez dés b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a
Job bik Ma gyar or szá gért Moz ga lom (1113 Bu da pest, Vil -
lá nyi u. 20/A.) kép vi se le té ben Vona Gá bor el nök ál tal be -
nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ 

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. jú ni us 26-án nyúj tot ta be alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a
 következõ kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e az zal, hogy a köz fel ada tot el lá tó sze mély
 elleni erõ sza kért az el kö ve tõ alap eset ben öt évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel le gyen bün tet he tõ?”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
szó ló 1998. évi III. tör vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.)
13. §-ának (1) be kez dé se ér tel mé ben a nép sza va zás ra fel -
tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra
egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zés nem
fe lel meg a fen ti kö ve tel mény nek. A köz fel ada tot el lá tó
sze mély fo gal ma a jog al ko tó szá má ra egy ér tel mû, a
 választópolgároktól azon ban nem vár ha tó el, hogy kü -
lönb sé get tud ja nak ten ni a hi va ta los sze mély, il let ve a köz -
fel ada tot el lá tó sze mély tör vény ben szi go rú an el ha tá rolt
fo gal mai kö zött. 

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának c) pont ján,
13. §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról szó ló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130. § (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
230/2008. (VII. 16.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 124/A. §
(3) be kez dés b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a
Job bik Ma gyar or szá gért Moz ga lom (1113 Bu da pest, Vil -
lá nyi u. 20/A.) kép vi se le té ben Vona Gá bor el nök ál tal be -
nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ 

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. jú ni us 26-án nyúj tot ta be alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a
 következõ kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e az zal, hogy a szán dé kos bûn cse lek ményt
 elkövetõ bün tet he tõ le gyen, ha a cse lek mény el kö ve té se kor 
12. élet évét be töl töt te?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai, va la -
mint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re vo nat ko zó
tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért hi te le sí té sé -
nek aka dá lya nincs.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör vény 2. §-án, a jog or -
vos lat ról szó ló tá jé koz ta tás a Ve. 130. § (1) be kez dé sén
ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
231/2008. (VII. 16.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 124/A. §
(3) be kez dés b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a
Job bik Ma gyar or szá gért Moz ga lom (1113 Bu da pest, Vil -
lá nyi u. 20/A.) kép vi se le té ben Vona Gá bor el nök ál tal be -
nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ 

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. jú ni us 26-án nyúj tot ta be alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a
 következõ kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e az zal, hogy a köz ok ta tá si tör vény te gye
 lehetõvé a sú lyos fe gyel mi vét sé get el kö ve tõ tan kö te les
 tanuló in téz mény bõl tör té nõ ki zá rá sát?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai, va la -
mint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re vo nat ko zó
tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért hi te le sí té sé -
nek aka dá lya nincs.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör vény 2. §-án, a jog or -
vos lat ról szó ló tá jé koz ta tás a Ve. 130. § (1) be kez dé sén
ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la
u. 6.; pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfával.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Területfejlesztési Mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta
meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom rész e az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör vények, rende-
letek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb  határozatok) köz li. Ne gye dik fõ-
ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ-
szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves
pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó (1085 Bu-
dapest, Somo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6669 fax számán.
2008. évi éves elõ fizetés dí ja: 6552 Ft áfával; féléves elõ fizetés: 3276 Ft áfával.

Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a
 kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
 internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
     cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
c. ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol-
gár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085
Budapest, So mogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a
Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tar ta lom
On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényin do ko lá so kat. A szö ve gek és adat-
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
a Ha tá ro za tok Tá ra, to váb bá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a
Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ
el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat-
cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály- változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály-
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük. Ûr lap ki töl tõ prog ra munk a gaz da sá gi tár sa sá gok ala pí tá sá val, mû kö dé sé vel kap cso la tos forma-
nyomtatványok ki töl té sé re és tá ro lá sá ra alkalmas.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 81 000 Ft + áfa �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 143 000 Ft + áfa �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 180 000 Ft + áfa �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 292 500 Ft + áfa �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 382 500 Ft + áfa �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 650 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2008. ............................... hó naptól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó út já ra in dí tot ta a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot.
A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a ha zai köz igaz ga tás-tu do mány kép vi se lõi, köz igaz ga tá si szak em be rek szá má ra kí ván olyan fó rum má 
vál ni, amely igé nyes pe ri o di ka sze re pét töl ti be a jö võ ben. A lap te ret biz to sít a köz igaz ga tás-tu do mány te rü le tén szü le tõ ta nul má nyok, 
ku ta tá si ered mé nyek köz zé té te lé re, ugyan ak kor fel ada tá nak te kin ti, hogy a köz igaz ga tás ban vég be me nõ vál to zá sok ról, vál toz ta tá -
sok ról, új meg ol dá sok ról, kí sér le tek rõl is szá mot ad jon; szak mai hát tér anya go kat, elem zé se ket mu tas son be a kor mány za ti in téz ke -
dé sek jobb meg ér té se ér de ké ben. Egy út tal he lyet ad a nem zet kö zi ki te kin té sek szá má ra, il let ve a köz igaz ga tá si szak má ban köz ér -
dek lõ dés re szá mot tar tó ese mé nyek rõl, ren dez vé nyek rõl szó ló ér de kes és hasz nos pub li ká ci ók, könyv is mer te té sek megjelenteté-
sére. Ezen át fo gó is me ret anyag te szi a fo lyó ira tot a köz igaz ga tás-tu do mány, va la mint a köz igaz ga tá si szak ma gya kor la ta iránt ér dek -
lõ dõ ol va só kö zön ség szá má ra egy aránt hasz nos ol vas mánnyá.
A Köz igaz ga tá si Szem le a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium ala pí tá sá ban, a 2008. év tõl
kez dõ dõ en negyedévente jelenik meg.

A Köz igazgatási Szemle elõ fizetési díja a 2008. év re: 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.
Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Köz igaz ga tá si Szem le ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
Az an gol és ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat – In ter na ti o nal Jo ur nal of
Pub lic Ad mi nist ra ti on in Cent ral and Eas tern Eu ro pe meg je len te té sé vel a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó ere jé hez mér ten
hoz zá kí ván já rul ni, hogy lé pé se ket te gyünk ré gi ónk or szá gai köz igaz ga tá si rend sze re i nek köl csön ös meg is me ré se te rén. Az új sze rû
és  hiánypótló kez de mé nye zés sel a Ki adó cél ja, hogy tér sé günk több mint más fél tu cat or szá gá ból ér ke zõ cik kek, ta nul má nyok, köz-
érdekû in for má ci ók szí ne sít sék mi nél szé le sebb kör ben a la pot – ugyan ak kor te ret ad ván a vi lág tá vo lab bi ré sze i bõl ér ke zõ, a köz igaz-
ga tá si szak mát fog lal koz ta tó té mák nak is. A kö zép-ke let-eu ró pai tér ség köz igaz ga tá si szer ve zet rend sze re i be, az ott zaj ló fo lya ma tok -
ba és ott ér vé nye sü lõ ten den ci ák ba tör té nõ be te kin tés hasz nos esz kö ze le het az egy más tól va ló ta nu lás fo lya ma tá nak, a ren del ke -
zés re ál ló ta pasz ta la tok meg is me ré sé nek, va la mint az ér dek lõ dõ tu do má nyos és szak mai ol va só kö zön ség szá má ra ala pot szol gál tat -
hat össze ha son lí tá sok vég zé sé hez is. A Nem zet kö zi Köz löny a 2008. év tõl kez dõ dõ en ne gyed éven te ke rül ki adás ra.

A Nem zetközi Köz löny elõ fizetési díja a 2008. év re 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.
Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Nem zet kö zi Köz löny ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
A Köz igaz ga tá si Szem le és a Nem zet kö zi Köz löny együt tes elõ fizetési ára: 14 000 Ft vagy 54 eu ró.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot …………………. pél dány ban, ame lyet
kérem, jut tassanak el cí münkre. Éves elõ fizetési dí ja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Meg ren de lem a 2008. év re a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû negyedéves la pot
…………………. pél dány ban, ame lyet ké rem, jut tas sa nak el cí münk re. Éves elõ fi ze té si dí ja: 7400 Ft (áfá val) vagy 30 eu ró.

Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, va la mint az an gol–ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-
 Kelet-Európai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû ne gyed éves la po kat ….......... pél dány ban, ame lye ket ké rem,  juttassanak el cí münk re.
Az együt tes elõ fizetés éves dí ja: 14 000 Ft (áfá val) vagy 54 eu ró.

A meg ren de lé se ket kér jük, a kö vet ke zõ fax szám ra: (1) 338-4746, vagy e-ma il cím re: er dei.bea@mhk.hu szí ves ked je nek kül de ni!

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze elõ fi ze té si igé nyét!

A meg ren de lõ (cég) ne ve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ut ca, ház szám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon be lül a Ma gyar
Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                                   ………….....………………
 cég szerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a FÁMA ZRt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható 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 ügyfélszolgá-
latán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.

HU ISSN 0076—2407

08.2155 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Elõfizetési bankszámlaszám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285



A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá -
la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.

HU ISSN 0076—2407
08.2155 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285



I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek

Személyügyi hírek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4075

Álláspályázatok
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Személyi rész

SZEMÉLYÜGYI HÍREK

Az Állami Számvevõszék
személyügyi hírei

Kinevezések

Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevõszék elnöke

2008. június 1-jétõl
Berényi Magdolnát, az Önkormányzati és Területi El-

lenõrzési Igazgatóság számvevõ tanácsos fõtanácsadóját

számvevõ fõtanácsosnak,

2008. július 1-jétõl
dr. Sántha Györgyöt a Szervezetirányítási és Mûködte-

tési Igazgatóság

számvevõ fõtanácsosának

nevezte ki.

Horváth Sándornak fõcsoportfõnöki,
dr. Béhm Imrének és Hámoriné Maróti Györgyinek fõ-

csoportfõnök-helyettesi,
dr. Zöldréti Attilának, Papp Sándornak és Szarka Péter-

nének igazgatóhelyettesi,
Morvay Andrásnak és Winter Zsuzsannának számvevõ

fõtanácsosi, osztályvezetõi

kinevezést adott.

Böröcz Imrének, Csiszárné dr. Kosik Máriának, Kers-
májer Ágotának irodavezetõ fõtanácsadói

címet adott.

Bátory Bélánénak, Borsos Ferencnek, Horváth József-
nek, Tóthné Kiss Katalinnak, Huberné Kuncsik Zsuzsan-
nának és Preller Zsuzsannának fõtanácsadói címet

adományozott.

Gálné Hortobágyi Juditnak, dr. Korbuly Andreának,
Jeney Zsuzsannának, Gaálné Izsó Évának, Horváthné
Herbáth Máriának, Ferencz Katalin Zsuzsannának, Szilas
Istvánnak, Fekete Gábornak, dr. Vass Gábornak és Balázs
Melindának, valamint Korsósné Vigh Andreának tanács-
adói címet
adományozott.

A Köztisztviselõi Nap alkalmából

Gajzágó-díjat

adományozott:

Deák Tamásné fõtanácsadónak,
Fogarasi Miklós fõtanácsadónak,
dr. Ernst László irodavezetõ fõtanácsadónak,
Gálné Hortobágyi Judit számvevõ tanácsosnak,
Hajdú Attiláné számvevõ tanácsosnak,
Hirka Mihály fõtanácsadónak,
Holé Sándorné dr. igazgatóhelyettesnek,
Kántor Ilona irodavezetõ fõtanácsadónak,
Norczen Gyõzõné számvevõ fõtanácsos osztályveze-

tõnek,
Sas Imréné tanácsadónak,
Szabóné Farkas Katalin számvevõ fõtanácsos osztály-

vezetõnek,
Szalóczi Lajosné tanácsadónak,
dr. Székely Zsolt számvevõ tanácsosnak,
Túróczi Ágnes osztályvezetõnek,
Varga József irodavezetõ fõtanácsadónak,
dr. Vigvári András tudományos fõmunkatársnak.

Dr. Csapodi Pál, az Állami Számvevõszék fõtitkára

2008. július 1-jétõl
Takácsné Gönczi Ildikót számvevõ tanácsossá so-

rolta át.

Bihary Zsigmond, az Állami Számvevõszék fõigazgatója

2008. július 1-jétõl
Vörös Katalint,
dr. Földvári Gábort,
Terbe Mónikát,
Dancsóné Kuron Ildikót,
dr. Jakab Kornélt,
Niklai Helénát,
Zaroba Szilviát,
Vitányi Istvánt,
Zagyi Juditot,
Deli Gábornét,
Jagicza Istvánnét,
Polyák Ferencet,
dr. Székely Editet,
Temesvári Miklóst,
Federics Adriennt,
Petõ Krisztinát,
Szabóné Simai Máriát
és Huszár Józsefet számvevõ tanácsossá,
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Radics-Ludvig Györgyit számvevõ gyakornokká
sorolta át.

Dr. Lóránt Zoltán, az Állami Számvevõszék fõigaz-
gatója

2008. július 1-jétõl
Dr. Csermák Juditot,
Fejszák Tamást,
Dér Gézát,
Gaál Lászlót,
Bíró Zsoltot,
Iszakné Dóczé Katalint,
Kisgergely Istvánt,
Robák Ferencnét,
Szakmányné Billik Máriát számvevõ tanácsossá

sorolta át.

Közszolgálatijogviszony-megszûnések

Az Állami Számvevõszéknél fennálló közszolgálati
munkaviszonya megszûnt

2008. július 1-jétõl

Szatainé Kováts Ernának, az Államháztartás Központi
Szintjét Ellenõrzõ Igazgatóság számvevõjének

áthelyezéssel,

Farkas Juditnak, a Szervezetirányítási és Mûködtetési
Igazgatóság számvevõ gyakornokának

határozott idejû közszolgálati jogviszony lejártával.

Az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium

személyügyi hírei

Kinevezések

A miniszterelnök

dr. Avarkeszi Dezsõt, az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium államtitkárává 2008. május 20-ai hatállyal,

dr. Turi András Igazságügyi és Rendészeti Miniszté-
riumba beosztott ügyészt, az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium szakállamtitkárává 2008. június 1-jei ha-
tállyal

kinevezte,

dr. Piros Attila igazságügyi és rendészeti minisztériumi
szakállamtitkárt e tisztségébõl 2008. május 31-ei hatállyal

felmentette.

Az igazságügyi és rendészeti miniszter

Borna Gábor rendõr alezredest, az Igazságügyi és Ren-
dészeti Minisztérium Rendészeti Felügyeleti és Ellenõrzé-
si Fõosztály Védelmi Igazgatási és Ügyeleti Osztályára ki-
emelt fõmunkatársnak,

dr. Szalai Bernadett rendõr századost, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Rendészeti Kodifikációs Fõosz-
tály Szolgálati Jogi Kodifikációs Osztályára kiemelt fõ-
munkatársnak,

Varmuzsa Péter rendõr õrnagyot, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Rendészeti Felügyeleti és Ellen-
õrzési Fõosztály Ellenõrzési Osztályára kiemelt fõmunka-
társnak

berendelte,

dr. Petõ Gábor igazságügyi és rendészeti minisztériumi
vezetõ-tanácsosnak szakmai tanácsadói címet

adományozott.

A kabinetfõnök

Bleier Zita Krisztina budapesti lakost, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Költségvetési és Gazdasági Fõ-
osztály Céginformációs Osztályára határozatlan idõre pró-
baidõ kikötésével fogalmazónak,

Domonyai András szekszárdi lakost, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabinet Sajtó- és
Kommunikációs Osztályára határozatlan idõre munkavál-
lalónak,

Fülöp Gina budapesti lakost, az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium Költségvetési és Gazdasági Fõosztály
Gazdasági Osztályára határozatlan idõre próbaidõ kiköté-
sével gyakornoknak

kinevezte.

Az európai uniós jogi szakállamtitkár

dr. Czombos Tamás budapesti lakost, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Európai Uniós Jogi Fõosztályára
határozatlan idõre vezetõ-tanácsosnak

kinevezte.
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A közjogi szakállamtitkár

Törõ Zsófia Eszter budapesti lakost, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Alkotmányjogi Fõosztályára ha-
tározott idõre próbaidõ kikötésével ügykezelõnek,

dr. Zárai Eszter budapesti lakost, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Alkotmányjogi Fõosztály Alkot-
mányjogi Kodifikációs Osztályára határozatlan idõre ve-
zetõ-tanácsosnak

kinevezte.

A büntetõpolitikai szakállamtitkár

Balassa Szilvia budapesti lakost, az Igazságügyi és Ren-
dészeti Minisztérium Büntetõpolitikai Fõosztály Bûnmeg-
elõzési Osztályára határozott idõre munkavállalónak,

Sponga István budapesti lakost, az Igazságügyi és Ren-
dészeti Minisztérium Büntetõpolitikai Fõosztály Bûnmeg-
elõzési Osztályára határozott idõre munkavállalónak,

Szabó Mihály József csomádi lakost, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Büntetõpolitikai Fõosztály Bûn-
megelõzési Osztályára határozott idõre próbaidõ kikötésé-
vel vezetõ-fõtanácsosnak

kinevezte.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)

a Miniszterelnöki Hivatal nevében
pályázatot hirdet

a Miniszterelnöki Hivatal Miniszterelnöki
Kabinetiroda Kormányzati Kutatási Osztályán

osztályvezetõi munkakör betöltésére

Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján, fi-
gyelemmel a 10/A. § rendelkezéseire.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozott ide-
jû, 2011. január 17-ig tartó közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás ha-

tározott idõre, 2011. január 17-ig szól.
A munkavégzés helye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos

tér 2–4.
A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatkörök: 3. számú melléklet 105. Parlamen-
ti és társadalmi kapcsolatok feladatkör.

Ellátandó feladatok:
Irányítja és szervezi az osztály mûködését, ellátja a fõ-

osztályvezetõ által rábízott feladatokat; irányítja a minisz-
terelnök és a Kormány általános tevékenységének monito-
rozására szolgáló közvélemény-kutatásokat; elvégezteti a
reformpolitika és az országkép-formálás megalapozásá-
ban szerepet játszó vizsgálatokat; megszervezi az egyes
szakpolitikai döntéseket megalapozó kutatások elvégzé-
sét; gondoskodik a kutatásokat összegzõ elemzések, jelen-
tések elkészítésérõl; figyelemmel kíséri a minisztériumok
társadalomkutatásokra való igényét, megszervezi a szük-
séges kutatásokat az egyes tárcák döntéshozói számára;
háttérelemzéseket készít a Kormány számára releváns
témákban, szakpolitikai döntési opciók segítésére; kap-
csolatot tart kutatóintézetekkel, valamint külsõ szakértõk-
kel.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: kuta-
tási tevékenységi kör.

A munkakör betöltõjének irányítása alá tartozó szerve-
zeti egységek megnevezése: Kormányzati Kutatási Osz-
tály.

A munkakör betöltõjének irányítása alá tartozó szemé-
lyek száma összesen: 6.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illet-
mény megállapítására, valamint a juttatásokra a köztisztvi-
selõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, vala-
mint a szociális szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség, egyetemi jogász, polito-

lógus, szociológus szakképzettség,
– B típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolytatása,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– angol nyelvbõl középfokú nyelvvizsga, legalább egy-

éves gyakorlat a kormányzati kutatás területén; számítógé-
pes gyakorlat: SPSS gyakorlati alkalmazása, Microsoft
Office felhasználói szintû ismerete, internet magas fel-
használói szintû ismerete.

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
– jó szintû vezetõi készség,
– jó szintû kommunikáció,
– jó szintû problémamegoldás.

Az alkalmazás feltételeként a munkáltató felé, valamint
– a személyesen lefolytatott elsõ kompetenciavizsgálat so-
rán – a KSZK-nál eredetiben bemutatandó:

– iskolai végzettséget, nyelvtudást és szakképzettséget
igazoló dokumentumok,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány.
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A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2008. augusztus 18-tól tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. július 28.

A megpályáztatott munkakörrel kapcsolatosan további
információt Vánkos Ildikó nyújt a 06 (1) 441-4711-es
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– elektronikus úton, a pályázatot a KSZK által mûködte-

tett www.kozigallas.gov.hu honlapon elérhetõ pályázati
ûrlap kitöltésével vagy

– postai úton, a pályázatot a Kormányzati Személy-
ügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, Sze-
mélyügyi Szolgáltató Igazgatóságának címezve (1133
Budapest, Hegedûs Gyula u. 79–81., IV. emelet 401.).
Amennyiben a pályázatot postai úton küldi meg, pályázhat
a www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon kitöltött, ki-
nyomtatott pályázati adatlappal vagy azzal azonos adattar-
talommal bíró dokumentummal. A pályázat postai úton
történõ benyújtása esetén kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
KSZK42.

A pályázat elbírálásának rendje a Kormányzati Személy-
ügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központnál:

1. A KSZK az érvényes pályázatot benyújtók körében
kompetenciavizsgálatot folytat le az alábbiak szerint:

– személyes interjú (motivációalapú),
– munkaalkalmassági teszt: verbális és numerikus ké-

pességmérõ tesztek, munkahelyi viselkedés kérdõív,
– az elõzõ pontokban foglalt vizsgálatok eredményétõl

függõen a KSZK által meghatározott körben: személyes
interjú (kompetenciaalapú).

A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. augusz-
tus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Miniszterelnöki Hivatal honlapja (www.meh.hu) –

2008. július 18.,
– Hivatalos Értesítõ – 2008. július 18.

A KSZK a pályázat érvénytelenségérõl és annak indo-
kairól – a megállapítást követõ 2 munkanapon belül – tájé-
koztatja a pályázót. A munkáltató döntését követõ 5 mun-
kanapon belül a KSZK írásban értesíti a pályázókat a
kiválasztási eljárás eredményérõl.

Tájékoztatjuk, hogy részletes információt a munkáltató-
val kapcsolatban a www.meh.hu honlapon szerezhet.

Bicske Város Önkormányzata
pályázatot hirdet

a Bicske Városüzemeltetõ Kft.-nél
ügyvezetõ beosztás betöltésére

Munkakör: ügyvezetõ a társaság okirata, valamint a Gt.
szabályai szerint.

Ellátandó feladatok: a társaság képviselete harmadik
személlyel szemben, az üzleti ügyek intézése, a szakmai
irányítás, alkalmazottak feletti munkáltatói jogok gyakor-
lása. Tevékenységét munkaviszony keretében látja el.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû mûszaki vagy közgaz-

dasági, agrár- (ezen belül vagy környezetvédelmi mérnök
vagy táj- és kertépítész) felsõoktatásban szerzett szakkép-
zettség, fõiskolai szintû településmérnök (városgazdasági)
mérnöki szakképzettség, és legalább 5 év gyakorlat, vagy
középiskolai szakirányú végzettség és legalább 10 év gya-
korlat,

– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– legalább B kategóriás jogosítvány,
– a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy „Az ügy-

vezetõ – a nyilvánosan mûködõ részvénytársaságban való
részvényszerzés kivételével – nem szerezhet részesedést a
társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdál-
kodószervezetben, továbbá nem lehet vezetõ tisztségvise-
lõ a társaságéval azonos tevékenységet is végzõ más gaz-
dálkodószervezetben kivéve, ha az alapító ehhez hozzá-
járul.”

Elõnyt jelent:
– legalább 3 év vezetõi gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó bemutatkozását tartalmazó, részletes, fény-

képes, kézzel írt szakmai önéletrajzot, elérhetõséget,
– motivációs levelet,
– felsõfokú szakmai végzettséget tanúsító diploma má-

solatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonítványt.

Illetmény és juttatások: alapbér havi 300 000 Ft. Az
alapbéren felül gépkocsiüzemanyag-költségtérítés illeti
meg.

Benyújtási határidõ: a Hivatalos Értesítõben történõ
közzétételét követõ 15. nap.

A pályázatot dr. Bölcskey Károly alpolgármesternek cí-
mezve (polgármesteri hivatal, 2060 Bicske, Kossuth tér
14. címre) kell benyújtani.
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A pályázat elbírálásának rendje:
– a pályázók önkormányzati bizottság elõtti személyes

meghallgatására kerül sor,
– a pályázatok a benyújtási határidõt követõ legköze-

lebbi képviselõ-testületi ülésen kerülnek elbírálásra,
– a pályázat eredményérõl a pályázók az elbírálástól

számított 8 napon belül írásban értesítést kapnak.

A kinevezés 2008. december 1-jétõl határozatlan idõre
szól.

A munkáltató eredményes pályázat esetén a munkaszer-
zõdés megkötésekor 3 hónap próbaidõt köt ki.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

Gara–Bácsszentgyörgy községek körjegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi (gazdálkodási) elõadói munkakör
betöltésére

A munkakör betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. 10. § (l) bekezdés alapján.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdász végzett-

ség, gazdálkodási szakon szerzett felsõfokú végzettség;
egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és felsõfokú
pénzügyi, számviteli szakképesítés,

– közigazgatási szakvizsga,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,

Excel)
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

Elõnyt jelent:
– költségvetési szervnél (polgármesteri hivatal) szer-

zett legalább 3 éves gyakorlat.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– összeállítja az önkormányzat éves költségvetését, s

ellátja az ezzel kapcsolatos koordinációs feladatokat,
– részt vesz az intézmények költségvetésének tervezé-

sében,
– elkészíti az éves költségvetési beszámolót a képvise-

lõ-testületek részére,
– elõkészíti a költségvetési elõirányzatok módosításá-

ról szóló elõterjesztést,
– közremûködik a számviteli rend kialakításában és a

számlarend elkészítésében,

– kisebbségi önkormányzatokkal történõ kapcsolat-
tartás.

Munkavégzés helye: Körjegyzõségi Hivatal, Gara, Kos-
suth L. u. 62.

A pályázati anyaghoz csatolandó:
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján
történik.

A pályázat benyújtási határideje:

2008. augusztus 15.

A pályázatot az alábbi postacímre lehet megküldeni:
Gara–Bácsszentgyörgy községek körjegyzõje, 6522 Gara,
Kossuth L. u. 62.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Striegl Jánosné körjegyzõ nyújt a (76) 456-322-es telefon-
számon.

A pályázat elbírálásának határideje: augusztus 20.

Pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokról a körjegyzõ dönt.
Az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal be-

tölthetõ.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
a Hivatalos Értesítõ 2008. július 21–25-ig megjelenõ

számában,
Gara Község Önkormányzatának honlapja: www.ga-

ra.hu.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
pályázatot ír ki

gondnok munkakörbe

Fõbb feladatai:
– az épület mûködésének figyelemmel kísérése;
– hibajelzés, az épületben dolgozók munkakörülmé-

nyeinek biztosításában (bútorok, irodagépek, dísznövé-
nyek stb.) aktív közremûködés;

– takarítás, rovarirtás felügyelete;
– az épület naprakész ismerete, adatszolgáltatás, nyil-

vántartási munka segítése;
– szállítási, költözési feladatok megszervezése, lebo-

nyolítása.
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Pályázati feltételek:
– középfokú iskolai végzettség;
– mûszaki szakmai végzettség;
– felhasználói szintû számítógépes ismeret;
– terhelhetõség, megbízhatóság, kezdeményezõkész-

ség.

A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes szakmai önéletrajzot;
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pá-

lyázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismer-
hetik.

Illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a Fõigazgató-
ság szabályzataiban rögzítettek alapján történik.

A pályázatot Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 8 címére kérjük benyújtani. A boríté-
kon kérjük tüntesse fel: „Pályázat gondnoki munkakörre”.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
pályázatot ír ki

karbantartó munkakörbe

Fõbb feladatai:
– az épület fûtési, melegvíz-ellátó rendszereinek kar-

bantartása, mûködésének felügyelete,
– az épületben mûködõ HOVAL-típusú kazánok keze-

lése, mûködtetése,
– fizikai munka (bútorok, iratok, raktári eszközök moz-

gatása, szállítása.

Pályázati feltételek:
– középfokú iskolai végzettség,
– víz- és központifûtés-szerelõi szakmunkás bizonyít-

vány,
– 850 kW-os kazánhoz érvényes kazánfûtõi vizsga,
– terhelhetõség, megbízhatóság.

A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes szakmai önéletrajzot,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pá-

lyázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismer-
hetik.

Illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a Fõigazgató-
ság szabályzataiban rögzítettek alapján történik.

A pályázatot a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 8 címére kérjük benyújtani. A boríté-
kon kérjük tüntesse fel: „Pályázat karbantartó munka-
körre”.

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
Üdülési és Oktatásszervezési Igazgatóság

pályázatot ír ki
ingatlanhasznosítási referens munkakör betöltésére

Feladat:
– üdülõingatlan-átvétellel kapcsolatos feladatok ellá-

tása,
– vagyonkezelõi jogokból adódó feladatok ellátása,
– ingatlanértékesítési folyamatok elõkészítésében, le-

bonyolításában való közremûködés,
– integrált üdültetési rendszerben való közremûködés.

Pályázati feltételek:
– felsõfokú iskolai végzettség (fõiskola vagy egyetem),
– hasonló területen szerzett gyakorlat elõnyt jelent,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret (World,

Excel, internet),
– önállóság, kiváló szervezõ- és kommunikációs kész-

ség, terhelhetõség, precizitás.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pá-

lyázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismer-
hetik.

Illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a Fõigazgató-
ság szabályzataiban rögzítettek alapján történik.

A pályázatot a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 8 címére kérjük benyújtani. A boríté-
kon kérjük tüntesse fel: „Pályázat ingatlanhasznosítási re-
ferens munkakörre”.
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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.

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
pénzügyi, adóügyi ügyintézõ munkakör betöltésére

A köztisztviselõi jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû köztisztviselõi kinevezés, 6 hónapos próbaidõ kikö-
tésével.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Szentkirályszabadja község

polgármesteri hivatala, 8225 Szentkirályszabadja, Petõfi
u. 12.

Ellátandó feladatok:
– önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos feladatok

ellátása,
– fõkönyvi könyvelés és a hozzá kapcsolódó feladatok

ellátása,
– analitikus nyilvántartások vezetése,
– házipénztár kezelése,
– munkaügyi feladatok: illetményekkel, személyi jutta-

tásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, közhasznú foglal-
koztatással kapcsolatos pénzügyi és munkaügyi feladatok
ellátása, illetményszámfejtéssel kapcsolatos teendõk vég-
zése, statisztikai jelentések készítése, illetmény- és lét-
számnyilvántartás, közszolgálati nyilvántartás vezetése,

– adóügyi feladatok ellátása,
– részvétel a pályázatok és támogatások pénzügyi lebo-

nyolításában,
– a jegyzõ által eseti jelleggel delegált feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállás, besorolás, illetmény és egyéb juttatások a

köztisztviselõk jogállásáról szóló – többször módosított –
1992. évi XXIII. törvényben meghatározottak szerint.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú végzettség,
– felhasználói szintû számviteli/pénzügyiszoftver-is-

meret,
– a pályázat elnyerése esetén a köztisztviselõk jogállá-

sáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXIII. tör-
vény 22/A. §-a alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettség.

Elõnyt jelent:
– önkormányzati pénzügyi gazdálkodás területén szer-

zett többéves tapasztalat,
– Önkadó-, Tatigazd-programok ismerete,
– regisztrált mérlegképes könyvelõi végzettség,
– felsõfokú képesítés, közgazdasági-gazdálkodási szak-

irány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
– hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírá-

lásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba betekint-
hetnek.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban (a hivatalos megjelenéstõl függõen) 2008.
augusztus 1-jétõl tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ megjelenést követõ 15 napon belül lehet
benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatbenyújtá-
si határidõ lejártát követõ 15 napon belül.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázatot postai úton Szántód László jegyzõnek cí-
mezve (8225 Szentkirályszabadja, Petõfi u. 12.) kell be-
nyújtani.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.szentkiralyszabadja.hu,
– KSZK honlap,
– Veszprém Megyei Napló újság.

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
mûszaki, közlekedési és vízügyi igazgatási,

településfejlesztési és -rendezési, környezetvédelmi,
természetvédelmi ügyintézõ munkakör betöltésére

A köztisztviselõi jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû köztisztviselõi kinevezés, 6 hónapos próbaidõ kikö-
tésével.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Szentkirályszabadja község

polgármesteri hivatala, 8225 Szentkirályszabadja, Petõfi
u. 12.
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Ellátandó feladatok:
– mûszaki, közlekedési és vízügyi igazgatási (közmû-

vek, közutak, közterületek), településfejlesztési és -rende-
zési, környezetvédelmi, természetvédelmi feladatok.

Munkakör:
– mûszaki, közlekedési és vízügyi igazgatási, település-

fejlesztési és -rendezési, környezetvédelmi, természetvé-
delmi ügyintézõi munkakör.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállás, besorolás, illetmény és egyéb juttatások a

köztisztviselõk jogállásáról szóló – többször módosított –
1992. évi XXIII. törvényben meghatározottak szerint.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú végzettség,
– a pályázat elnyerése esetén a köztisztviselõk jogállá-

sáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXIII. tör-
vény 22/A. §-a alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettség.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga, szakvizsga,
– közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
– B kategóriás gépjármû-vezetõi jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
– hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírá-

lásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba betekint-
hetnek.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: az elbírálást
követõen azonnal (legkorábban 2008. augusztus 1., a hiva-
talos megjelenéstõl függõen).

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ megjelenést követõ 15 napon belül lehet
benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatbenyújtá-
si határidõ lejártát követõ 15 napon belül.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázatot postai úton Szántód László jegyzõnek cí-
mezve (8225 Szentkirályszabadja, Petõfi u. 12.) kell be-
nyújtani.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.szentkiralyszabadja.hu,
– KSZK honlap,
– Veszprém Megyei Napló újság.

Algyõ Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi munkakör betöltésére

A munkakör betölthetõ az önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése alapján, a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
8. § (1) bekezdés és 10. §-ának figyelembevételével.

Közigazgatási szerv megnevezése: Algyõ Nagyközség
Polgármesteri Hivatala.

Az aljegyzõ által ellátandó feladatok:
– a jegyzõ helyettesítése,
– a jegyzõ által meghatározott feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga megléte,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– képzettséget, végzettséget igazoló okiratok másola-

tait,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik pályázati anyagát,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó személyét érintõ

tárgyalás nyílt vagy zárt ülésen történjen.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni.

Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint helyi rende-
letek alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: az Önkormányzati
Minisztérium hivatalos lapjában (Belügyi Közlöny) törté-
nõ megjelenéstõl (2008. július .) számított 15 napon belül
lehet benyújtani Algyõ nagyközség jegyzõjéhez (6750 Al-
gyõ, Kastélykert u. 40.).
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A pályázat elbírálásának határideje: az aljegyzõi kine-
vezésrõl a képviselõ-testület legkésõbb a pályázat benyúj-
tására elõírt határidõt követõ elsõ képviselõ-testületi ülé-
sen dönt, vagy eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot.

A munkakör a képviselõ-testület döntését követõen
azonnal betölthetõ.

További tájékoztatást Algyõ nagyközség jegyzõje ad a
fenti címen, illetve a (62) 517-517-es telefonszámon.

Gönc város jegyzõje
pályázatot hirdet

Gönc város gyámhivatalában betöltendõ
gyámügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– tudományegyetemen állam- és jogtudományi karán

szerzett végzettség, államigazgatási fõiskolai végzettség,
egyetemi, fõiskolai pedagógiai végzettség és hároméves
gyámügyi vagy gyermekvédelmi gyakorlat vagy egyete-
mi, fõiskolai végzettség és szociális szakigazgatás-szerve-
zõ szakképzettség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– végzettséget tanúsító okirat másolatát.

Bérezés, kinevezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2008. július 17.) számított
15. nap.

Az állás az elbírálást követõen, 2008. augusztus 18-ától
tölthetõ be.

A pályázatot személyesen vagy postai úton Gönc város
jegyzõjéhez (3895 Gönc, Kossuth L. u. 71.) lehet benyúj-
tani. Telefon: (46) 588-355.

Jászapáti Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintézõi álláshely betöltésére

A munkakör betöltéséhez szükséges pályázati felté-
telek:

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Iskolai végzettség vonatkozásában:
– fõiskolai szintû államigazgatási szakképzettség vagy
– közgazdasági szakképzettség vagy
– pénzügyi-számviteli szakképesítés,
– számítógép-kezelõi ismeretek.

A pályázat kötelezõ tartalma:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat köz-

jegyzõ által hitelesített másolata,
– elõzetes nyilatkozat arról, hogy a Ktv. 21. §-ában

meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyúj-
tásakor fennáll-e.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. rendelkezései alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2008. július 17.) követõ
20. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõ lejártát követõ 10. napon belül.

Az állás betölthetõ az elbírálást követõen azonnal.
Eredményes pályázat esetén határozatlan idõre szóló ki-

nevezés hat hónap próbaidõvel.
A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pá-

lyázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
A pályázat benyújtható: zárt borítékban, amelyen tün-

tessék fel az alábbiakat: Jászapáti Város Önkormányzatá-
nak Polgármesteri Hivatala, 5130 Jászapáti, Velemi Endre
út 2., Andrási Lászlóné jegyzõ, „Pénzügyi ügyintézõi pá-
lyázat”.

Jászapáti Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

kiemelt építéshatósági ügyintézõi munkakör
betöltésére

Ellátandó feladat: kiemelt építéshatósági ügyek döntés-
re való szakmai elõkészítése, építésügyi nyilvántartások
vezetése, statisztikai jelentések készítése.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki (épí-

tõmérnöki) szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki
szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (város-
gazdasági mérnöki) szakképzettség,

– felhasználói szintû számítógép-ismeret.

Pályakezdõk jelentkezését is várjuk.
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A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok közjegyzõ által

hitelesített másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény és juttatás a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény szabályai szerint.

Lakást az önkormányzat tud biztosítani.
Benyújtási határidõ: a Belügyi Közlönyben történõ

megjelenésétõl (2008. július 17.) számított 20. nap.
Elbírálási határidõ: a benyújtási határidõt követõ 30. na-

pon belül.
Az állás betölthetõ a pályázat elbírálását követõen azon-

nal.
A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkáltató hat

hónap próbaidõt köt ki.
A pályázat benyújtása: Jászapáti Város Önkormányza-

tának jegyzõjéhez (Andrási Lászlóné, 5130 Jászapáti, Ve-
lemi Endre út 2.) címezve, „Építéshatósági ügyintézõ” fel-
tüntetésével.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

Keszthely Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
Keszthely Város Önkormányzata

Hivatásos Tûzoltósága
parancsnoki beosztásának betöltésére

A kiíró szerv megnevezése és székhelye: Keszthely Vá-
ros Önkormányzatának Képviselõ-testülete (8360 Keszt-
hely, Fõ tér 1.).

A beosztással járó feladatok:
– a hivatásos önkormányzati tûzoltóság tûzoltási, mû-

szaki-mentési, katasztrófaelhárítási, tûzmegelõzési, tûz-
vizsgálati, valamint munkavédelmi, minõsített idõszaki,
gazdálkodási és személyügyi feladatai ellátásának fel-
ügyelete, szervezése,

– mûködési, illetékességi területén kapcsolattartás a
társszervekkel, a lakossággal, a gazdálkodószervekkel.

A szolgálati hely címe:
8360 Keszthely, Deák F. u. 13–15.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú (egyetemi vagy fõiskolai) végzettség,

– felsõfokú tûzoltó szakmai képesítés a 32/2002.
(XII. 12.) BM rendelet alapján,

– tûzvédelmi igazgatási, tûzmegelõzési vagy tûzoltási
területen szerzett szakmai gyakorlat,

– öt év tûzoltó szakmai gyakorlat,
– hivatásos tûzoltótiszti állomány fennállása,
– parancsnoki beosztáshoz szükséges egészségi (pszi-

chikai és fizikai) alkalmasság,
– rendészeti szakvizsga, rendészeti vezetõvé képzõ és

rendészeti mestervezetõvé képzõ tanfolyami végzettségek
megléte vagy elõírt határidõre történõ elvégzésének válla-
lása,

– legalább B kategóriás gépjármû-vezetõi engedély,
– angol vagy francia vagy német nyelvbõl államilag el-

ismert nyelvvizsga.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási ismeretek,
– felhasználói szintû számítógép-kezelõi ismeretek,
– legalább egyéves vezetõi gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait is tartalmazó szakmai ön-

életrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok

másolatát,
– parancsnoki beosztással kapcsolatos szakmai kon-

cepciót,
– hivatásos tûzoltói állományban eltöltött idõ hivatalos

igazolását,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-

lezettség vállalásáról,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában

részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik, valamint
arról, hogy pályázatának zárt vagy nyílt ülésen történõ el-
bírálását kéri,

– a pályázati kiírásban szereplõ feltételeket bizonyító
dokumentumokat vagy azok másolatát,

– a rendészeti szakvizsga, a rendészeti vezetõvé képzõ
és a rendészeti mestervezetõvé képzõ tanfolyamok elõírt
határidõre történõ elvégzésének vállalásáról szóló nyilat-
kozatot.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a fegy-
veres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati vi-
szonyáról szóló 1996. évi XLIII. tv., valamint a törvény
végrehajtására kiadott 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rende-
let, a 21/1997. (III. 19.) BM rendelet és a 9/1997. (II. 12.)
BM rendelet alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést (2008. július 17.) követõ 15. nap.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. szeptem-
ber 30.

A munkakör 2008. október 8. napjától tölthetõ be. A ki-
nevezés határozatlan idõre szól.
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A munkakör betöltéséhez szolgálati lakás nem áll ren-
delkezésre.

A pályázat elbírálásáról – a pályázatok egyidejû vissza-
küldésével, a nyertes pályázó kivételével – az elbírálást
követõ 15 napon belül – minden pályázó írásbeli értesítést
kap.

A pályázatot Keszthely város polgármesteréhez kell
írásban (8360 Keszthely, Fõ tér 1.) benyújtani.

A pályázati kiírással kapcsolatban felvilágosítás Keszt-
hely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Titkár-
ságán, 8360 Keszthely, Fõ tér 1., telefon: (83) 505-530
kérhetõ.

Nagytõke Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot ír ki

gazdálkodási elõadói állás betöltésére

Feladat: a munkakör teljes körû ellátása, határozatlan
idejû kinevezéssel.

A munkakör ellátásához szükséges feltételek:
– középiskolai végzettség és
– mérlegképes könyvelõi képesítés.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– számítógép-kezelõi ismeretek,
– TATIGAZD program ismerete.

Bérezés a Ktv. elõírása szerint.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok máso-

lata,
– önéletrajz.

A pályázatokat a Belügyi Közlönyben történõ megjele-
néstõl (2008. július 17.) számított 15 napon belül kell el-
juttatni a 6612 Nagytõke, Széchenyi tér 4. címre.

Érdeklõdni a (30) 678-4270-es telefonszámon lehet.

A beérkezett pályázatok elbírálásának határideje: a be-
nyújtási határidõ lejártát követõ 10 napon belül.

Az állás az elbírálás után azonnal betölthetõ.

Pusztamonostor–Jászágó körjegyzõje
pályázatot hirdet

önkormányzati költségvetési, gazdálkodási ügyintézõ
köztisztviselõi álláshelyekre

A munkakör feladatai: önkormányzati költségvetés,
zárszámadás készítése, a gazdálkodás szabályszerûségé-
nek biztosítása, pénzügyi támogatásokra irányuló pályáza-
tok elkészítése, az önkormányzat pénzügyi szabályzatai-
nak karbantartása, a körjegyzõség pénzügyeinek intézése,
a körjegyzõséggel kialakítandó pénzügyi csoport veze-
tése.

A feladatellátás helye: 1 fõ a körjegyzõség pusztamo-
nostori és 1 fõ a körjegyzõség jászágói hivatalában.

Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú végzettség, de legalább felsõ-

fokú képzettség,
– büntetlen elõélet,
– felhasználói szintû informatikai képesítés.

A pályázathoz csatolni kell:
– személyi adatokat is tartalmazó önéletrajzot,
– képesítéseit igazoló okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot az elbírálásban

részt vevõk megismerhetik.

A pályázat elbírálásakor elõnyt jelent:
– közigazgatási szervnél szerzett gyakorlat,
– meglévõ közigazgatási alap- vagy szakvizsga,
– helyben lakás vagy közeli településen,
– vezetõi engedély, saját gépkocsi.

Az állás betölthetõ az elbírálást követõen azonnal.
A közszolgálati jogviszony kinevezéssel, határozatlan

idõre jön létre hat hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és egyéb juttatás a köztisztviselõi törvény sza-
bályai és megegyezés szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.

A pályázat benyújtási helye: Pusztamonostor–Jászágó
Körjegyzõsége pusztamonostori hivatala, 5125 Pusztamo-
nostor, Szabadság út 74.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a következõ
telefonszámon kérhetõ: (57) 521-762.
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Pusztamonostor–Jászágó körjegyzõje
pályázatot hirdet

hatósági ügyintézõi és anyakönyvi ügyintézõi
feladatok ellátására, egy álláshelyre

A munkakör feladatai: önkormányzati és jegyzõi ható-
sági feladatok, szociális ügyek, népesség-nyilvántartási és
anyakönyvi igazgatási feladatok.

A feladatellátás helye: a körjegyzõség jászágói hivatala,
5125 Jászágó, Kókai László tér 1.

Pályázati feltételek:
– közigazgatási területen szerzett képzettség, minimum

középfokú végzettség,
– büntetlen elõélet,
– felhasználói szintû informatikai képesítés.

A pályázathoz csatolni kell:
– személyi adatokat is tartalmazó önéletrajzot,
– képesítéseit igazoló okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot az elbírálásban

részt vevõk megismerhetik.

A pályázat elbírálásakor elõnyt jelent:
– közigazgatási szervnél szerzett gyakorlat,
– meglévõ közigazgatási alap- vagy szakvizsga,
– helyben lakás vagy közeli településen,
– vezetõi engedély, saját gépkocsi.

Az állás betölthetõ az elbírálást követõen megállapodás
szerint.

A közszolgálati jogviszony kinevezéssel, határozatlan
idõre jön létre hat hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és egyéb juttatás a köztisztviselõi törvény sza-
bályai és megegyezés szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.

A pályázat benyújtási helye: Pusztamonostor–Jászágó
Körjegyzõség pusztamonostori hivatala, 5125 Pusztamo-
nostor, Szabadság út 74.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a következõ
telefonszámon kérhetõ: (57) 521-762.

Szendrõ Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

Szendrõ Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának

Szervezési és Titkársági Irodáján
titkársági ügyintézõ – határozott idõre szóló –

munkakör betöltésére

Ellátandó feladat:
– a képviselõ-testület, a kisebbségi önkormányzatok,

bizottságok üléseinek adminisztratív elõkészítése, anya-
gok továbbítása, jegyzõkönyvvezetés,

– foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai, vala-
mint munkaügyi feladatok.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendeletben a feladat ellátásá-

hoz elõírt szakképzettség (elsõsorban fõiskolai szintû ál-
lamigazgatási), valamint legalább középfokú munkaügyi,
személyügyi, személyzeti szakképzettség.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban töltött szakmai gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret, gépírás-

tudás,
– közigazgatási alap-, illetve szakvizsga megléte.

A pályázathoz benyújtandó:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– részletes szakmai önéletrajz,
– képzettséget igazoló dokumentum másolata,
– hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbí-

rálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba betekint-
hetnek.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján, valamint a Szendrõ Vá-
ros Polgármesteri Hivatalának közszolgálati szabályzata
alapján történik.

A pályázatok benyújtásának határideje:

2008. augusztus 4.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. augusz-
tus 19.

A pályázatról – a polgármester egyetértésével – a jegyzõ
dönt.

A kinevezés háromhónapos próbaidõ beiktatásával, ha-
tározott idõre – 2009. december 31-ig szól, a munkakör
2008. szeptember 1-jével tölthetõ be.

A pályázatot zárt borítékban Szendrõ Város Polgármes-
teri Hivatala jegyzõjéhez, „Pályázat titkársági ügyinté-
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zõi munkakörre” kell benyújtani (3752 Szendrõ, Hõsök
tere 1.).

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ a (48) 560-506-os telefonszámon a jegyzõtõl és al-
jegyzõtõl.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jo-
gát fenntartja.

Tápióság Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
pénzügyi elõadói állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– mérlegképes könyvelõi végzettség,
– költségvetési szervnél szerzett szakmai gyakorlat,
– számítógépes ismeret.

Elõnyt jelent:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági szak-

képzettség vagy
– egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség mellett

mérlegképes könyvelõi szakképesítés,
– közigazgatási alapvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok

másolatát,
– szakmai önéletrajzot.

Ellátandó feladatok: pénzügyi, gazdasági feladatok.

A kinevezés három hónap próbaidõ kikötésével határo-
zatlan idõre szól, az álláshely 2008. augusztus 1-jétõl tölt-
hetõ be.

Az illetmény megállapítása a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján történik.

A pályázat benyújtása: személyesen Tápióság Község
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában vagy pos-
tai úton a hivatal 2253 Tápióság, Bicskei u. 3. szám alatti
címére.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. július 17.) számított
10 napon belül.

A pályázat elbírálása: a benyújtási határidõt követõ
10 napon belül.

A pályázatot tartalmazó zárt borítékra kérjük ráírni:
„Pénzügyi elõadói pályázat”.

Érdeklõdni személyesen a fenti címen vagy a 06 (29)
465-575, 06 (29) 465-667-es telefonszámokon dr. Kovács
Dénes aljegyzõnél lehet.

Tiszaszalka–Tiszavid községek körjegyzõje
pályázatot hirdet

igazgatási álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább középiskolai végzettség, figyelemmel a

köztisztviselõi képesítés elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.)
Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1., 7., 18. pontjaira.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok máso-

latát.

Ellátandó feladat: anyakönyvi, szociális, gyámhatósági,
jegyzõi hatáskörbe tartozó ügyek és egyéb hatósági felada-
tok (igazgatási ügyintézõi).

Juttatások: illetmény és egyéb juttatás az 1992. évi
XXIII. tv. (Ktv.) szerint.

A pályázat benyújtásának formája, határideje:
– a pályázatot a Belügyi Közlönyben történõ megjele-

néstõl (2008. július 17.) számított 15 napon belül kell be-
nyújtani a Tiszaszalka–Tiszavid községek körjegyzõjének
címezve (4831 Tiszaszalka, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.).
A borítékon kérjük feltüntetni: „Igazgatási ügyintézõi pá-
lyázat”.

A pályázat elbírálására a beérkezéstõl számított 15 na-
pon belül kerül sor.

Az állás legkorábban 2008. augusztus 1-jétõl tölthetõ be.

A körjegyzõség fenntartja azt a jogát, hogy – megfelelõ
pályázók hiányában – a pályázatot eredménytelennek nyil-
vánítsa.
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Bácsalmás Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser ké-
pesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos
Közigazgatási Vizsgabizottság (OKV) elnöksége által a
teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudomá-
nyos fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

A képviselõ-testület közigazgatási szakvizsgával nem
rendelkezõ személyt is kinevezhet, feltéve hogy a kineve-
zéstõl számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási
szakvizsgát vagy a szakvizsga alól az OKV elnöksége által
a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudo-
mányos fokozat alapján adott mentesítést megszerzi.

Nem létesíthetõ közszolgálati jogviszony, ha a köztiszt-
viselõ ezáltal hozzátartozójával irányítási (felügyeleti), el-
lenõrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot (felsorolva az esetleges

szakmai kitüntetéseket és egyéb elismeréseket),
– a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképze-

léseket [a képviselõ-testület egy kisebb létszámú, ugyan-
akkor hatékonyabban mûködõ hivatalt kíván kialakítani.
Egyebek mellett fejtse ki véleményét a következõkrõl: el-
képzelhetõnek és ésszerûnek tartana-e egy olyan (kisváro-
si) hivatalt, amely formálisan nem tagozódik osztályokra;
lát-e lehetõséget létszámcsökkentésre az intenzitás erõsí-
tése, és a belsõ tartalékok feltárásának eredményekép-
pen stb.],

– iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok má-
solatát,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
vagy a megkeresésrõl szóló igazolást,

– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállal-
ja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget,

– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy személyes ada-
tainak a pályázatban részt vevõ személyek általi megisme-
réséhez hozzájárul,

– nyilatkozatot arról, hozzájárul-e pályázatának nyilvá-
nos ülésen való tárgyalásához, vagy sem.

A szakmai önéletrajzot és a szakmai elképzeléseket be-
mutató anyag terjedelmére nézve a képviselõ-testület nem
állapít meg korlátot, ugyanakkor kiköti, hogy a dokumen-
tumokat csakis papíralapon lehet benyújtani.

A jelen pályázati kiírásban nevesített iratokon felül be-
nyújtott anyagokat a képviselõ-testület érdemben nem
vizsgálja (pl. külön CD a bemutatkozásra).

A kiírásban jelzett okiratokat kell benyújtani, helyette-
sítõ iratot (pl. ügyvédi igazolvány) a képviselõ-testület
nem fogad el.

A képzettséget, végzettséget tanúsító okiratok másolat-
ban is benyújthatók, de a meghallgatás során be kell mutat-
ni az eredeti okiratokat.

A pályázatot öttagú elõkészítõ bizottság értékeli.
Az érvényes pályázatot benyújtó személyt a képvise-

lõ-testület meghallgatja. A meghallgatás helyérõl és idõ-
pontjáról a kiíró külön értesítést küld nyolc nappal a meg-
hallgatás idõpontja elõtt.

A pályázat elbírálásánál – sorrendiség nélkül – elõnyt
jelent:

– állam- és jogtudományi doktori végzettség,
– ugyanazon munkahelyen eltöltött legalább hároméves

jegyzõi gyakorlat,
– munkaügyi, pénzügyi, közigazgatási szakjogászi vég-

zettség,
– polgármesteri hivatalban betöltött egyéb vezetõi

(pl. osztályvezetõi) munkakör,
– legalább ötéves egyéb (nem közigazgatási) vezetõi

gyakorlat,
– a polgármesteri hivatal és az önkormányzat intézmé-

nyeinek a mûködtetésére, ésszerûsítésére, illetve átszerve-
zésére, szervezet- és létszámigényeinek optimalizálására,
továbbá költségtakarékos/költséghatékony feladatellátás
módjára rövid program kidolgozása,

– tanúsított számítógép-kezelõi képzettség,
– legalább középfokú német- vagy angolnyelv-vizsga,
– legalább B kategóriás gépjármû-vezetõi engedély.

Ellátandó feladatok: az Ötv.-ben, a Ktv.-ben, egyéb jog-
szabályokban meghatározott, a hatásköri jegyzékben dek-
larált jegyzõi feladatok és hatáskörök ellátása, különös te-
kintettel Bácsalmás kistérségi központ szerepére, illetve a
Mátételke Község Önkormányzatával kötött megállapo-
dás szerint a kvázi körjegyzõi feladatokra is.

A kinevezés határozatlan idõre történik, hat hónap pró-
baidõ kikötésével.

Az illetmény és az egyéb juttatások megállapítása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a
köztisztviselõket megilletõ szociális, jóléti, kulturális és
egészségügyi juttatásokról szóló helyi önkormányzati ren-
delet, és az egységes közszolgálati szabályzat alapján tör-
ténik.

Igény esetén szolgálati lakás biztosított.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-

vásnak a Belügyi Közlönyben történõ megjelenését (2008.
július 7.) követõ 30. nap.

A pályázatot zárt borítékban Bácsalmás város polgár-
mesterének címezve (6430 Bácsalmás, Gr. Teleki József
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u. 4–8.), „Pályázat jegyzõi álláshely betöltésére” jeligével
ellátva kell benyújtani.

A kiíró a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát
fenntartja.

A kinevezésre vonatkozó elõterjesztést a polgármester
terjeszti a képviselõ-testület elé.

A pályázat elbírálásának határideje: a képviselõ-testü-
letnek a pályázat benyújtási határidejét követõ ülése, vár-
hatóan 2008. augusztus 26.

Az álláshely betöltésének idõpontja: 2008. szeptember 1.
A pályázatról további felvilágosítás Zalántai Endre pol-

gármestertõl kérhetõ személyesen vagy a (79) 541-455-ös
telefonszámon.

Kistarcsa Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
pénzügyi osztályvezetõi állás betöltésére

Az állás a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 10. §-a lapján lett meghirdetve.

Az állás betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– képesítési elõírás: 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet sze-

rint,
– közigazgatási szakvizsga,
– legalább ötéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– iskolai végzettséget tanúsító oklevélmásolatot,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázó anyagát,
– szakmai önéletrajzot.

Elõnyt jelent: legalább kétéves vezetõi gyakorlat.
Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállá-

sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.
A pályázat benyújtásának határideje a Belügyi Közlöny-

ben való megjelenést (2008. július 7.) követõ 30. nap.
Az elbírálás határideje a benyújtási határidõt követõ

15. nap.
Eredményes pályázat esetén a határozatlan idõre szóló

kinevezés hat hónap próbaidõ kikötésével, az elbírálást
követõen azonnal betölthetõ.

Az elbírálás eredményérõl a pályázó írásban tájékozta-
tást kap.

A pályázatot zárt borítékban „Pénzügyi osztályvezetõi
munkakör” megjelöléssel, Kistarcsa Város Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala jegyzõjéhez lehet benyújtani. Cím:
2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48. Tel.: (28) 507-132. A pá-
lyázatokat a jegyzõ, a kinevezési jogkör gyakorlója bírálja el.

Nagybarca Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

(napi négyórás foglalkoztatásban)

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– legalább ötéves jegyzõi gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.

Illetmény a Ktv. szerint.

A pályázat benyújtási határideje:

2008. augusztus 31.

A pályázat elbírálása a beadási határidõt követõ 60 na-
pon belül történik.

Az állás a döntést követõ hónap elsõ napjától tölthetõ be.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– önéletrajzot,
– végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentum

másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot Nagybarca község polgármesterének cí-
mezve kell benyújtani: Vadnai Zoltán polgármester, 3641
Nagybarca, Kossuth utca 32.

A képviselõ-testület a pályázati eljárás érvénytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja.

Nagykálló Város Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

polgármesteri hivatala
aljegyzõi álláshelyének betöltésére

Alkalmazási feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,
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– jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos
Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban: OKV) el-
nöksége által teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõ-
sített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.

A kinevezés – három hónap próbaidõ beiktatásával –
határozatlan idõre szól, a munkakört teljes munkaidõben
kell betölteni.

Az aljegyzõ feladatkörébe tartozik – a jegyzõ munkájá-
nak segítése, helyettesítése mellett – a hatósági és igazga-
tási iroda (ezen belül az okmányiroda, az adócsoport, a
szociális és egészségügyi csoport, a városi gyámhivatal, il-
letve az igazgatási csoport) irodavezetõi feladatainak ellá-
tása is.

Az irodavezetõi feladatok mellett az aljegyzõnek részt
kell vennie a képviselõ-testület üléseinek elõkészítésében,
szervezésében, a képviselõ-testület üléseire készített elõ-
terjesztések törvényességi ellenõrzésében, a polgármesteri
hivatal jogi felvilágosító munkájában.

A pályázathoz csatolandó:
– személyes adatokat, életutat, szakmai gyakorlatot be-

mutató önéletrajz,
– oklevelek, bizonyítványok, szakképzettséget igazoló

okiratok közjegyzõ által hitelesített másolata,
– a betöltendõ munkakörrel kapcsolatos elképzelések

ismertetése,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a képviselõ-testü-

let nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja,
– teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt nyilatko-

zat arról, hogy a pályázó az általános alkalmazási feltéte-
leknek megfelel,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ ke-
zeléséhez, illetve a betekintésre jogosultak általi megisme-
réséhez hozzájárul.

Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ. A pályázat elbírálására legkésõbb a pályázat benyúj-
tására elõírt határidõ leteltét követõ 30 napon belül sor ke-
rül. A képviselõ-testület fenntartja magának a jogot, hogy
a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pá-
lyázati eljárásban hiánypótlásnak helye nincs.

A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2008. július 7.) számított
30. nap 12 óra.

Illetmény és egyéb juttatás a Ktv. szabályai szerint tör-
ténik.

A pályázat elbírálásáról szóló értesítés írásban történik
az elbírálást követõ 8 napon belül.

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani dr. Török
László jegyzõ részére: 4320 Nagykálló, Somogyi B.
u. 5–7., telefon: (42) 263-101. A borítékra rá kell írni: „Al-
jegyzõi pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás
dr. Török László jegyzõtõl kapható, telefon: (42) 263-101.

Sarkad Város Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet

anyakönyvvezetõ, okmányirodai ügyintézõi
munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony határozatlan idõtartamra lé-
tesül, hat hónapos próbaidõ kikötésével.

A pályázat benyújtásának feltételei:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet,
– Word program ismerete.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– magasépítõ építóipari egyetemi vagy fõiskolai szintû

építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ
üzemmérnöki) szakképzettség,

– 3 év tervezõi, kivitelezõi gyakorlat,
– a közigazgatás ezen területén szerzett legalább két év

szakmai gyakorlat,
– Excel program, elektronikus levelezõrendszer keze-

lõi szintû ismerete,
– B kategóriás jogosítvány,
– jó kommunikációs és együttmûködési képesség,
– ECDL-vizsga.

Az ellátandó feladatok ismertetése:
– anyakönyvi igazgatással kapcsolatos,
– állampolgársági igazgatással kapcsolatos,
– útlevél-ügyintézés,
– közremûködik a népesség-nyilvántartói feladatok el-

látásában.

Az illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jog-
állásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 2. számú mellék-
let I. besorolási osztálya szerint.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó személyi adatait is tartalmazó, kézzel írott

részletes szakmai önéletrajzát,
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– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
ványt,

– a végzettségét, képzettségét igazoló okiratok máso-
latát.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. július 7.) számított
30. nap.

A pályázat betölthetõ az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatot zárt borítékban, Sarkad Város Polgár-

mesteri Hivatala címére (5720 Sarkad, Kossuth L. u. 27.)
dr. Sípos Lajos jegyzõ nevére kell címezni.

Somogysárd Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
jegyzõi munkakör betöltésére

A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján
kerül sor.

A kinevezés teljes munkaidõben, határozatlan idõre
szól.

A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
Az önkormányzat szolgálati lakást biztosítani nem tud.
A munkakör legkorábban 2008. szeptember 1-jétõl tölt-

hetõ be.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos
Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljeskö-
rûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fo-
kozat alapján adott mentesítés,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát (az
eredeti példányokat a pályázó a személyes kapcsolatfelvé-
telkor köteles bemutatni),

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a szakmai gyakorlat hivatalos igazolását,
– a pályázónak a munkakör betöltésével kapcsolatos

szakmai, vezetési elképzeléseit,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat tartal-

mának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában
részt vevõk általi megismeréséhez hozzájárul, illetve kí-
vánja-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen a zárt ülés tar-
tását.

Ellátandó feladatok: a polgármesteri hivatal vezetése az
Ötv. és a további jogszabályok által, a jegyzõ feladat- és
hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv., va-
lamint a polgármesteri hivatal közszolgálati szabályzata
szerint történik.

A pályázatok beérkezési határideje:

2008. július 31.

Hiánypótlásra nincs lehetõség!
A pályázatokat Somogysárd Község Önkormányzata

polgármesteréhez kell benyújtani személyesen vagy postai
úton, lezárt borítékban a következõ címre: 7435 Somogy-
sárd, Fõ u. 22. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat
jegyzõi munkakörre”.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. augusz-
tus 15.

A pályázat elbírálásának módja: írásbeli pályázat alap-
ján, testületi ülésen történõ személyes meghallgatást köve-
tõen a döntést a képviselõ-testület hozza meg. A beérke-
zett pályázatokat az ügyrendi bizottság bontja, a pályázók
meghallgatása után véleményezi abból a szempontból,
hogy azok a pályázati feltételeknek megfelelnek-e, és a
polgármester terjeszti a képviselõ-testület elé.

A képviselõ-testület fenntartja magának a jogot, hogy a
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ Csikós Nagy Márton polgármestertõl a (82)
715-284-es telefonszámon.
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Szervezeti hírek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA

Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet
alapító okirata

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 88. §-ának és az államháztartás mû-
ködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ámr.) 10. §-ának rendelkezései alapján,
a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátás-
ról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvényben
foglaltakra tekintettel az 1952-ben létrehozott

Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet

alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszter-
rel egyetértésben – módosítom és egységes szerkezetbe
foglalt szövegét az alábbiak szerint állapítom meg:

I.

Általános rendelkezések

1. Az intézmény hivatalos elnevezése: Országos Szín-
háztörténeti Múzeum és Intézet.

2. Rövidített elnevezése: OSZMI.

3. Idegen nyelvû megnevezése:
– angolul: Hungarian Theatre Museum and Institute
– németül: Ungarisches Theatermuseum und Institut
– oroszul: ��������	
 ���
 	 	���	���

������������ 	��������

4. Székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 57.

5. Telephelye:
Közérdekû muzeális kiállítóhelye: Bajor Gizi Színész-

múzeum,1124 Budapest, Stromfeld Aurél út 16.

6. Alapító: oktatási és kulturális miniszter.

7. Szakmai besorolása: országos gyûjtõkörû szakmú-
zeum és tudományos intézet.

8. Számlaszáma: Magyar Államkincstár 10032000-
01711569-00000000.

9. Felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium.

II.

Az intézmény alaptevékenysége

1. Gyûjtõköre kiterjed a magyar színháztörténet, vala-
mint a jelenkori magyar színházmûvészet és színházi kul-
túra muzeális tárgyi, képi, írásos és egyéb (hang-, film- ,
video- és digitális anyag stb.) emlékeire.

2. Gyûjtõterülete az egész ország, illetve a – nemzetközi
egyezmények figyelembevételével – külföldi magyar szín-
háztörténet, színházmûvészet vonatkozásában a világ va-
lamennyi országa.

3. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevé-
kenységei, kiegészítõ, kisegítõ tevékenységei:

3.1. Feladata a gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak
(tárgyi, képi, írásos, hang- és egyéb forrásanyag) és az eh-
hez kapcsolódó kulturális értékkel bíró információk felku-
tatása, gyûjtése, õrzése, szakszerû nyilvántartása, kezelé-
se, állagmegóvása és védelme; továbbá tudományos fel-
dolgozása, a tudományos eredmények közzététele.

3.2. Kulturális szolgáltatásaival, az állandó és idõszaki
kiállításokkal, valamint a hozzájuk kapcsolódó múzeum-
pedagógiai tevékenységgel, családi és közösségi progra-
mokkal, szakmai rendezvényekkel – a minél szélesebb kö-
rû hozzáférés érdekében – szolgálni a társadalom mûvelõ-
dését és szórakozását, segíteni az egész életen át tartó tanu-
lás folyamatát.

3.3. A gyûjtõkörét illetõ, valamint a muzeológia terüle-
tén folytatott tudományos, módszertani kutató- és publiká-
ciós munka végzése, a külsõ kutatók szakmai támogatása,
kutatószolgálat mûködtetése; a kortárs színházi törekvé-
sek megismertetése.

3.4. Részvétel a színház-szakmai és a szakmuzeológus
képzésben és továbbképzésben.

3.5. A kortárs magyar színházmûvészet egészének inf-
rastrukturális, szervezeti, gazdasági, személyi és mûvésze-
ti szempontú dokumentálása és az adatvédelmi jogszabá-
lyoknak megfelelõ módon történõ hozzáférhetõvé tétele.

3.6. Alaptevékenységéhez kapcsolódó információs
részlegek (szakkönyvtár, dokumentáció, adatbank, archí-
vum) munkáját koordináló, anyagukat a legkorszerûbb
adathordozókon tároló, integrált szakmai információs bá-
zis mûködtetése, és ennek az ágazati irányítás, a színházi
szakma és a közönség igényeinek figyelembevételével tör-
ténõ hasznosítása.

3.7. Kapcsolattartás a hazai és a határon túli magyar
színjátszással, szakmai támogatás nyújtása a színházak
munkájához.

3.8. Együttmûködés a hazai és külföldi, ill. nemzetközi
színházi szakmai szervezetekkel, társintézményekkel, al-
kotókkal, a Magyar Tudományos Akadémia Színház-,
Film- és Tánctudományi Bizottságával, valamint az ITI
Magyar Központjával.
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3.9. Jogszabályok alapján – az intézmény gyûjtõkörébe
tartozó kulturális javakkal összefüggésben – a kulturális
örökségvédelem hatósági feladataiban való közremûkö-
dés: a kulturális javak védetté nyilvánítási eljárásai, vala-
mint kulturális javak külföldre történõ kivitelének hatósá-
gi engedélyezési eljárásai során szakvélemény adása, a
kulturális örökségvédelem hatósági nyilvántartása számá-
ra adatszolgáltatás, és – örökségvédelmi hatósági felkérés-
re – közremûködés a védetté nyilvánított kulturális javak
ellenõrzésében.

Az intézmény gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak ese-
tében – a jogszabályok, illetve a felügyeleti szerv felkérése
alapján végzett, a tudomány adott ismeretanyagára tá-
maszkodó és annak eredményeit felhasználó – szakértõi
tevékenység.

3.10. Az oktatási és kulturális miniszter által meghatá-
rozott további feladatok.

4. Az intézmény alaptevékenységei, kiegészítõ, kisegítõ
tevékenységei a TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:

47.61 Könyv-kiskereskedelem
47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
47.65 Játék-kiskereskedelem
47.78 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
47.99 Egyéb, nem bolti, piaci kiskereskedelem
55.20 Üdülési, egyéb átmenetiszálláshely-szolgáltatás
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
58.11 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
58.19 Kiadói tevékenység
59.11 Film-, video-, televíziómûsor-gyártás
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üze-

meltetése
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás-fejlesztés
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos mûszaki tevé-

kenység
77.40 Immateriális javak kölcsönzése
82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás
85.52 Kulturális képzés
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
91.02 Múzeumi tevékenység
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékeny-

ség

5. Alapvetõ szakfeladata: 923 215 Múzeumi tevé-
kenység.

6. Szakágazati besorolása: 910 200 Múzeumi tevé-
kenység.

III.

Az intézmény vállalkozási tevékenysége

1. Az intézmény vállalkozási tevékenységet folytathat
eszközeinek, szabad kapacitásainak hasznosítása érdeké-
ben, a költségvetése tervezett összkiadásához viszonyított
30%-os mértékig, amely nem veszélyeztetheti az intéz-
mény alapvetõ szakfeladatainak ellátását.

2. Az intézmény vállalkozási tevékenységi köre a
TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:

18.12 Nyomás (kivéve: napilap)
18.13 Nyomdai elõkészítõ tevékenység
18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
18.20 Egyéb sokszorosítás
47.61 Könyv-kiskereskedelem
47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
47.78 Egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereske-

delme
55.20 Üdülési, egyéb átmenetiszálláshely-szolgáltatás
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.10 Éttermi, mozgó-vendéglátás
58.11 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
63.99 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgál-

tatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üze-

meltetése
74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos

mûszaki tevékenység
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítõ üzleti szol-

gáltatás
93.29 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, sza-

badidõs tevékenység

IV.

Az intézmény mûködése

1. Az intézmény élén igazgató áll, akit az oktatási és
kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázat
útján határozott idõre bíz meg, illetve vonja vissza megbí-
zását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint gya-
korolja felette a munkáltatói jogokat.

2. A gazdasági vezetõt a miniszter – az igazgató javasla-
tára – pályázat útján határozatlan idõre bízza meg, illetve
vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti
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fel), gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A további
munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja felette.

3. Az intézmény alkalmazottai a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a tör-
vény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren-
delet hatálya alá tartozó közalkalmazottak, akik felett a
munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója gyakorolja a
jogszabályok és a jelen alapító okirat rendelkezéseinek fi-
gyelembevételével.

4. Az intézmény szervezeti felépítését és mûködési
rendjét, a vezetõk közötti feladatmegosztást, a belsõ és
külsõ kapcsolatokra vonatkozó további jogszabályok által
elõírt rendelkezéseket a szervezeti és mûködési szabályzat
(a továbbiakban: SzMSz) határozza meg. Az igazgató kö-
teles az SzMSz-t és mellékleteit, továbbá annak módosítá-
sait az alapító okirat hatálybalépését követõ 60 napon be-
lül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felter-
jeszteni. Az SzMSz-t a miniszter hagyja jóvá.

5. Az intézmény alaptevékenységét az Oktatási és Kul-
turális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) belsõ sza-
bályzata szerint jóváhagyott munkaterv alapján végzi.

V.

Az intézmény jogállása, gazdálkodása

Az intézmény önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok
feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jog-
körrel rendelkezõ központi költségvetési szerv, amelynek
költségvetése az OKM fejezetén belül szerepel.

VI.

Záró rendelkezések

Jelen alapító okirat az aláírásának napján lép hatályba,
ezzel egyidejûleg a 31487-11/2007. számú, 2008. február
12-én kelt alapító okirat hatályát veszti.

Budapest, 2008. 04. 17.

9441/2008.
Arató Gergely s. k.,

államtitkár,
az Oktatási és Kulturális Minisztérium,

mint az Alapító képviselõje
átruházott jogkörében eljárva
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ÁLLAMI VAGYON BÉRBEADÁSA

A Pannon Egyetem 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. – továbbiakban: kiíró – az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) kormányrendelet vonatkozó fejezetei
alapján

nyilvános pályázat

keretében határozatlan idõre bérbe adja a magyar állam tulajdonában és a Pannon Egyetem vagyonkezelésében lévõ
alábbi épületeit, illetve területeit:

Sor-
sz.

Vagyontárgy címe, megnevezése,
a bérbeadás tervezett idõpontja

m2 Ajánlati jelige

1. Keszthely, 0241/2. hrsz.-on nyilvántartott, természetben a Keszthely,
Szendrey-telepen lévõ szervizmûhely
2008. szeptember 10.

92
Pannon Egyetem
szervizmûhely

2. Keszthely, 0245. hrsz.-on nyilvántartott mûhelyépület
2008. szeptember 10.

192
Pannon Egyetem
mûhelyépület

3. Keszthely, 0238/3. hrsz.-on nyilvántartott, természetben a Keszthely,
Szendrey-telepen lévõ volt tangazdasági konyha-étterem épület 8. sz. asztalosmûhely
18–20. sz. helyiségek 2008. szeptember 10.

18,8
34,6

Pannon Egyetem
asztalosmûhely
üzlettér

4. Keszthely, 0236/8. hrsz.-on nyilvántartott, természetben a Keszthely,
Szendrey-telepen lévõ volt biometodmûhely
1. sz. helyiség 2008. szeptember 10.
4., 5. sz. helyiség 2008. november 10.

23,5
111

Pannon Egyetem
biometodmûhely

5. Keszthely, 0241/2. hrsz.-on nyilvántartott, természetben a Keszthely,
Szendrey-telepen lévõ bekerített területrész
2008. szeptember 10.

1000
Pannon Egyetem
területrész

6. Keszthely, 4293/1. hrsz.-on nyilvántartott, természetben a Keszthely, Festetics Gy.
u. 7. sz. alatti „D” épületben lévõ büfé 2008. szeptember 10.

44
Pannon Egyetem
„D” épületi büfé

7. Keszthely, 1227. hrsz.-on nyilvántartott, természetben a Keszthely, Festetics Gy. u. 5.
sz. alatti „Pethe Ferenc” Kollégium épületben lévõ büfé
2008. november 15.

68,5
Pannon Egyetem
kollégiumi büfé

8. Keszthely, 0254/1. hrsz.-on nyilvántartott, természetben a Keszthely,
Szendrey-telepen lévõ büfé
2008. december 10.

61
Pannon Egyetem
Szendrey-telepi büfé

Bérletidíj-fizetés módja: a bérbeadó által kiállított számla ellenében, negyedévenként átutalással.
Az ingatlanok bemutatására elõzetes egyeztetés alapján munkanapokon kérésre a hirdetés megjelenését követõ

10–15. napok között kerül sor.
A szerzõdések megkötésének tervezett idõpontját a fenti táblázat tartalmazza.
A bérlemények használatba adása a szerzõdéskötéssel egyidejûleg történik. A bérbeadások részletes feltételeit a pá-

lyázati dokumentáció tartalmazza.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ nevét, székhelyét (lakóhelyét),
– vállalkozói igazolvány másolatát (egyéni vállalkozó esetén),
– adószámát vagy adóazonosító számát,
– belföldi székhelyû jogi személyek, gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát (bejegyzés hiá-

nyát kifejezetten közölni kell),
– aláírási címpéldányt,
– létesítõ okiratot (társasági szerzõdést),
– a szándékolt bérlemény egyértelmû megnevezését,
– az ingatlan tervezett hasznosításának rövid ismertetését,
– az éves bérleti díj megjelölését az áfaérték külön feltüntetésével,
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– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy egy évnél régebben lejárt köztartozása (adó-, vám-, tb-járulék és egyéb, az ál-
lamháztartás más alrendszereivel szemben fennálló kötelezettsége) nincs,

– a bérlettel kapcsolatos kikötések elfogadásáról szóló nyilatkozatot,
– 2007. évi mérleget,
– a jövendõ bérlõ gazdasági tevékenységének bemutatására, gazdálkodására vonatkozó információkat,
– a bérbevételi szándék hosszát.

A pályázatok elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési szempont:
– a megajánlott bérleti díj,
– a megajánlott bérleti idõ hossza,
– stabil gazdasági háttér.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 30. nap.
A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat egy darab zárt, cégjelzés nélküli borítékban a bérleményre vonatkozó aján-

lati jelige feltüntetésével, 3 példányban kell benyújtani személyesen vagy meghatalmazott útján

2008. augusztus 18. 10 óráig

a kiíró alábbi címen található irodájában: Pannon Egyetem Gazdasági és Mûszaki Fõigazgatóság, 8200 Veszprém,
Egyetem u. 10. „B” épület aula 112. számú iroda.

A pályázati ajánlatok bontása a beadási határidõt követõ elsõ munkanapon 10 órakor, közjegyzõ jelenlétében, a kiíró
hivatalos helyiségeiben történik a fenti címen.

A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás, részletes dokumentáció a Pannon Egyetem Közbeszerzési
Igazgatóságon a (88) 624-136-os telefonszámon, e-mail: csipszergy@almos.uni-pannon.hu (Csipszerné Szalai
Gyöngyi) kérhetõ a pályázati felhívás megjelenésétõl számított 20. napig.

A pályázati ajánlatokat magyar nyelven kell benyújtani.
Az ajánlattevõ az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi

határidõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.
A pályázati ajánlatok elbírálási idõpontja az ajánlattételi határidõ lejártát követõen 15 napon belüli, melyet a kiíró egy

alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthat.
A kiíró a pályázat eredményét az elbírálást követõen haladéktalanul, de legkésõbb nyolc napon belül írásban közli va-

lamennyi ajánlattevõvel.

A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy:
– a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetén jogosult a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kötni,
– a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
– az ajánlattevõtõl technikai-formai kérdésekben, írásban felvilágosítást kérhet annak elõrebocsátásával, hogy az

ajánlattevõ ezzel kapcsolatos írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti a pályázati ajánlatban megfo-
galmazott feltételek olyan változását, amely az értékelés során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosíthatná.

Eredménytelen a pályázati eljárás, ha:
– nem érkezett pályázati ajánlat,
– kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek,
– egyik ajánlattevõ sem tett a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelõ ajánlatot,
– valamelyik ajánlattevõ az eljárás tisztaságát, vagy a többi ajánlattevõ érdekeit súlyosan sértõ cselekményt követ el.

Érvényes a pályázati ajánlat, ha:
– azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõre

nyújtották be,
– olyan ajánlattevõ nyújtotta be, aki a kiíróval szemben korábbi fizetési kötelezettségét teljesítette,
– az ajánlattevõ csatolta arról szóló nyilatkozatát, hogy nincs köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosítási járulék

és egyéb, az államháztartás alrendszereivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége),
– az ajánlattevõ a pályázatot aláírta,
– egyéb, a pályázati felhívásban elõírt feltételeknek megfelelt.
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AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI

Összefoglaló
a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap mûködésének ellenõrzésérõl (0809)

Az Állami Számvevõszék a közelmúltban befejezte a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (Alap) mûködésének
átfogó ellenõrzését.

Az Alap, mint elkülönített állami pénzalap bevételei a 2004. évi 35,4 Mrd Ft-ról közel másfélszeresére, 2007-re
51,9 Mrd Ft-ra emelkedtek. Forrásai alapvetõen a gazdasági társaságok által befizetett innovációs járulékból származtak,
amelynek aránya a vizsgált idõszakban 45,1%-ról 55,3%-ra nõtt. Másik jelentõs forrása a központi költségvetésbõl nyúj-
tott állami támogatás volt, amely 34,5%-ról 39,6%-ra emelkedett.

Az Alapot – a felügyeleti irányítás folyamatos változásával – 2008. május 1-jéig a gazdasági és közlekedési miniszter,
azt követõen a kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli miniszter a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (Hivatal)
közremûködésével látta és látja el.

A Hivatal elnökének irányításával megkezdett középtávú tudomány-, technológia- és innovációpolitikai stratégia
(TTI) kidolgozása – a Hivatal és az MTA közötti koncepcionális viták miatt – elhúzódott, 2 év késéssel – 2007. II. ne-
gyedévben – terjesztették a Kormány elé az OKM-mel és az MTA-val közösen kidolgozott, egységesített stratégiát.
A prioritások kijelölését egy 2005-ben készült helyzetértékelés segítette, amely kritikusan értékelte az innovációs rend-
szer gyenge mûködését (aktivitás, technológiai inkubáció, hálózati struktúrák, innovatív vállalkozások, kockázati tõke
hiánya stb.).

Az Alap kiadásainak a módosított elõirányzathoz viszonyított jelentõs – 16–28%-os – elmaradását több tényezõ, de
elsõsorban az elszámolatlan elõlegek, az elszámolások késedelmes benyújtása, valamint az innovációs járulékból szár-
mazó többletbevétel együttesen okozta. Emellett az Alap „alapszerû” mûködését a költségvetési törvények három egy-
mást követõ évben megakadályozták azzal, hogy nem engedték felhasználni az éves maradványt. A 2006. év végére fel-
halmozódott és fel nem használt maradvány összege 30,7 Mrd Ft-ra nõtt.

A kiemelt, hosszabb távú, 2–4 éves futamidejû kutatási programokra 2004–2007 között 4241 pályázat keretében
102,2 Mrd Ft támogatást hagytak jóvá. A kifizetett támogatások 69%-át nonprofit szervezetek és költségvetési intézmé-
nyek, 31%-át vállalkozások kapták. Kedvezõnek tekinthetõ, hogy a vállalkozások részére nyújtott támogatások aránya
növekvõ tendenciát mutatott. A támogatások régiónkénti megoszlásában számottevõ változás nem történt, nem valósult
meg a régiók felzárkóztatása, megmaradt a közép-magyarországi régió dominanciája. Nem sikerült áttörést elérni – a
foglalkoztatást meghatározó részben biztosító – kis- és középvállalkozásoknál, elsõsorban a kutatás-fejlesztési eredmé-
nyek hasznosítása (pl. korszerû, újonnan kifejlesztett termelési eszközök, technológiák vásárlása, prototípus és széria-
gyártás) területén, illetve a tudás- és technológiaintenzív kis- és középvállalkozásokba történõ befektetõi részvétel terü-
letein, mert ennek ösztönzésére nem készült támogatási program.

A Hivatal irányításában bekövetkezett folyamatos változások, átszervezések nem biztosították megfelelõen a racioná-
lis és folyamatos mûködést. A 2005. év végére kidolgozott monitoringstratégia céljaiban egy eredményorientált támoga-
tási rendszert kívánt biztosítani, ugyanakkor a kockázatok kezelését és a források cél szerinti, eredményes és hatékony
felhasználásának folyamatos nyomon követését biztosító rendszert nem alakítottak ki, így a stratégiában meghatározott
célokat a Hivatal nem teljesítette.

A pályázati rendszer mûködtetése során a programok magas száma, a kiírások gyakori és nem megfelelõen megalapo-
zott változásai nehezen átláthatóvá tették a támogatási rendszert. A programok céljai többnyire általánosak voltak,
egyetlen program esetében sem fogalmaztak meg egyértelmûen az eredmény mérésére alkalmas célértékkel rendelkezõ
eredmény- és hatásindikátorokat. A pályázati rendszer megfelelõ mûködését hátráltatta, hogy nem alakították ki a támo-
gatások közötti átfedések kiszûrésének rendszerét, a saját erõ igazolását nem írták elõ, amelynek hiánya a pályázati célok
megvalósulásának kockázatát növelte. A pályázatok bírálatai ellentmondásosak, nem voltak kellõen megalapozottak.
A támogatási rendszer átláthatóságának, jogszerûségének biztosítása nem volt megfelelõ, elmaradt a közpénzek közcélú
gazdasági-társadalmi hasznosítása eredményességének mérése, a program céljaira történõ megfelelõ felhasználásának
vizsgálata, az értékelés eredményeinek visszacsatolása, a különbözõ programok adatai, legfontosabb jellemzõi összevet-
hetõségének biztosítása.

Az Alap feladatai közé tartozott a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszer (NKR) mûködtetése, amely a magyaror-
szági kutatási projektek, kutatók és kutatóhelyek adatbázisa. Fejlesztésének és mûködésének technikai feladatait a Buda-
pesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem látta el, az Alap forrásaiból az NKR kialakítására és fejlesztésére 45,6 M
Ft-ot, üzemeltetésére 396,2 M Ft-ot költöttek. Az NKR kialakításakor és továbbfejlesztésekor figyelembe vették az
Európai Bizottság ajánlását, ennek ellenére a gyakorlati alkalmazása és használata területén hiányosságok voltak.

Az iroda és egy kft. között létrejött, új pályázatkezelõ (PKR) szoftver beszerzésérõl, licencének 15 évre szóló megvá-
sárlásáról kötött felhasználási szerzõdést három alkalommal módosítottak. A szerzõdés és módosításai számos, a meg-
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rendelõ számára kedvezõtlen feltételt teremtett, amely növelte a megvalósítás kockázatát és bizonytalanná tette a felelõs-
ség megállapítását. A felhasználói szerzõdés alapján 110,1 M Ft-ot, a teljes szerzõdéses összeg 90%-át már kifizették an-
nak ellenére, hogy a finanszírozási és a monitoringmodul 2007 decemberben részben, a számviteli modul pedig egyálta-
lán nem mûködött. A szerzõdés még nem ment teljesedésbe (véghatáridõ 2008. augusztus 30.), ezért még van lehetõsége
annak, hogy a hátrányok vagy azok egy része kiküszöbölhetõ legyen.

A jelentésben tett megállapítások alapján javasoltuk a Kormánynak, hogy tárgyalja meg az Alap pénzeszközeinek fel-
használásáról készített éves beszámolókat. Kezdeményezze az Alap év végi maradványa felszabadítását, valamint a jogi
szabályozás deregulációját az Alap mûködési folyamatának egyszerûsítése, a hatás- és a felelõsségi körök pontos,
egyértelmû meghatározása érdekében.

A kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli miniszternek javasoltuk, hogy alakíttassa ki a szakmai szervezetek bevo-
násával a támogatási programok céljait és rendeljen ezekhez az elért eredmények számonkérhetõségét, bemutatását biz-
tosító, célértékkel rendelkezõ indikátorokat. Dolgoztassa ki az értékelési rendszert, valamint az ehhez szükséges infor-
matikai támogatottságot és vizsgáltassa felül a támogatási szerzõdések szankcionálási rendjét. Alakíttasson ki a támoga-
tási programok számának csökkentése és tartós mûködtetése mellett egy átlátható és kiszámítható finanszírozási és koc-
kázatkezelõ rendszert. Követelje meg és ellenõriztesse a támogatásokkal kapcsolatos monitoringrendszer kiépítését és
mûködését, és a megfelelõ informatikai rendszert is. Kezdeményezze a PKR szerzõdésének módosítását a jelenleg mu-
tatkozó hátrányok megszüntetése, illetve csökkentése érdekében, ennek eredményétõl függõen vizsgáltassa ki a szemé-
lyi felelõsség kérdését.

Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács közleményei

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács 2008. április 10-i ülésérõl

A napirendi pontok tárgyalása elõtt az alábbi felszólalások hangzottak el:
– A munkáltatói oldal részérõl a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (a továbbiakban: VOSZ) képvise-

lõje indítványozta a sztrájkról szóló törvény azonnali módosítását annak érdekében, hogy az ország lakossága biztosan
hozzájuthasson az általa megfizetett alapvetõ közszolgáltatásokhoz. Kifejtette, hogy a VOSZ továbbra is tiszteletben
tartja a munkavállalók sztrájkhoz való jogát, de ellenez minden törvénysértõ, nagy kárt okozó magatartást, és elutasítja a
megbízhatatlan közszolgáltatás indokolatlan közfinanszírozását. Álláspontja szerint haladéktalanul és egyértelmûen
szabályozni kell a munkabeszüntetés kezdetének és végének pontos megjelölését, és törvényben kell meghatározni a
még elégséges szolgáltatások biztosításának kötelezettségét, mértékét.

A kormányzati oldal jelezte, hogy a Kormány kész a sztrájktörvénnyel kapcsolatos tárgyalásokra. Ugyanakkor felhív-
ta a szociális partnerek figyelmét arra a tényre, hogy – 2/3-os törvényrõl lévén szó – a sztrájkról szóló törvény módosítá-
sának kezdeményezéséhez mindhárom tárgyaló oldal egyetértése szükséges. Hozzáfûzte, hogy talán a megfelelõ sztrájk-
kultúra is elegendõ lenne, de hangsúlyozta, hogy a Kormány kész tárgyalni a törvénymódosításról is a három tárgyaló
oldal megállapodása esetén.

A munkavállalói oldal kifejtette, hogy nem ért egyet a sztrájktörvény módosítására tett kezdeményezéssel, mivel a
szakszervezetek álláspontja szerint a hatályos sztrájktörvény alkalmas a konfliktusos helyzetek kezelésére.

– A munkavállalói oldal három témát vetett fel:
= A munkavállalói oldal szükségesnek tartja az egészségpénztárakról szóló törvényhez kapcsolódó rendeletalko-

tási folyamat leállítását.
A kormányzati oldal szerint az egészségpénztárakkal kapcsolatos szabályozás további helyzete belsõ konzultá-
ciókat kíván. A koalíció megszûnése befolyásolhatja a jelenlegi elképzeléseket. Kérte a szociális partnerek meg-
értõ türelmét.

= A 2008-as inflációs várakozások, s köztük a kormányzati prognózisok is lényegesen meghaladják azt a mértéket,
amely alapján a kormányzati oldal 2007 õszén megfogalmazta 2008. évi bérjavaslatát az Országos Érdekegyez-
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tetõ Tanács (a továbbiakban: OÉT) számára, és amely alapján a 2008. évi OÉT bérmegállapodás megszületett.
A munkavállalói oldal kérdéssel fordult a kormányzati oldalhoz: mikor kívánja a kormányzati oldal megtenni az
OÉT számára évközi bérkorrekciós javaslatát a tényleges 2008-as inflációs adatok alapján, mivel bérkorrekció
nélkül az inflációs folyamatok veszélybe sodorják a 2008. évi OÉT bérmegállapodás teljesülését.
A kormányzati oldal ismertette, hogy a Kormány nem tervez más mechanizmust a bértárgyalások lebonyolítását
illetõen, mint ami az eddigiekben bevált (õsszel lesznek idõszerûek a tárgyalások). A teljesülést illetõen megál-
lapítható, hogy a versenyszféra bruttó kereset növekedésének átlaga az országos ajánlás felett van. A közszféra
esetében sem csökkenhet a reálkereset 2008-ban, itt lesz is korrekció.

= A munkavállalói oldal arra kérte a kormányzati koordinációért felelõs szerveket, hogy teremtsenek egységes
rendet a Társadalmi Megújulás Operatív Program és az ezzel kapcsolatos pályázatok területén, mivel félõ, hogy
a pályázati határidõk és a pályázati feltételek itt tapasztalható sokszori módosítása miatt a rendelkezésre álló uni-
ós források eltûnnek. A problémás kérdésekben az oldal konzultációs lehetõséget igényelt a kormányzati oldal-
tól.
A kormányzati oldal ismertette, hogy a benyújtási határidõ módosítására azért került sor, mert rendkívül kevés
pályázat érkezett be (vélhetõen a szûk határidõ miatt). Mûködik a Pályázat Elõkészítõ Munkacsoport, ahol a té-
mában folyamatos egyeztetés, párbeszéd zajlik. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján (www.nfu.hu) –
bárki számára hozzáférhetõ módon – minden információ megtalálható, igény szerint pedig készek konzultációt
tartani a szociális partnerek részére.

Ezt követõen sor került a napirendben meghatározott pontok tárgyalására:

1/a.
Az „Új Magyarország” c. program részét képezõ, adókról szóló koncepció tárgyalása során a pénzügyminiszter el-

mondta, hogy a napirendi pont tárgyalásához készített elõterjesztés kiküldését követõ változások jelentõsen befolyásol-
ják annak tartalmát. Hangsúlyozta: a 2006-ban elfogadott Új Magyarország Kormányprogram alapvetõ célkitûzése,
hogy a gazdaság elõtt tornyosuló akadályokat megszüntesse, s a magyar gazdaságot olyan, tartósan fenntartható növeke-
dési pályára állítsa, amely biztosítani képes teljesítményben és jólétben is a fejlett európai országokhoz történõ mielõbbi
felzárkózást.

A pénzügyminiszter tájékoztatta az OÉT tagjait, hogy az adóterhek csökkentése s a munkavállalás ösztönzése tovább-
ra is a program legmeghatározóbb eleme, a konkrét kidolgozás során viszont fõ szempont a megvalósíthatóság kell, hogy
legyen. A konvergencia program keretei meghatározzák a prioritásokat. Fõ feladat a költségvetési hiánycél teljesítése,
ennek függvényében vizsgálható, hogy milyen mozgástér alakul ki a gazdaság versenyképességének javítására.

A munkavállalói oldal az egyensúly megteremtésének fontosságát nem vitatta, azzal azonban nem értett egyet, hogy a
versenyképesség javításának címszava alatt a munkáltatói adó- és járulékpozíciókon kell elsõdlegesen változtatni.
A számos korábbi esethez hasonlóan ismét kifejtette, hogy a hazai versenyképességet befolyásoló tényezõket komple-
xen lenne szükséges kezelni, az összes arra ható tényezõt megvizsgálva, amelyek között – az erre vonatkozó kutatások
megállapításai szerint is – a munkáltatói adó- és járulékpozíciók a rangsor végén vannak. Ismételten aláhúzta, hogy a
konvergencia program a munkavállalókra aránytalanul nagy terheket rótt, az adóterhek csökkentése ebbõl adódóan is
körükben a legsürgetõbb. A munkavállalói oldal köszönettel venné a konvergencia programból származó terhek oldalak
közötti megoszlására vonatkozó kormányzati összegzést.

A munkáltatói oldal hangsúlyozta, hogy a lehetõségek tisztázása után a Kormány mielõbb ismertesse az adó- és járu-
lékcsökkentéssel kapcsolatos konkrét elképzeléseit. Ismételten kiállt a költségvetési kiadások további csökkentésének
szükségessége mellett.

Álláspontja szerint az adórendszer módosításának a gazdasági növekedés élénkítését, a versenyképesség javítását, a
befektetõi bizalom erõsítését és az adózás egyszerûsítését kell szolgálnia.

A kormányzati oldal jelezte, hogy a politikai környezet jelentõsen befolyásolja, milyen konkrét javaslatok kimunkálá-
sára kerülhet sor. Fennáll a kisebbségi kormányzás lehetõsége, ez április végéig dõl el. Így a konkrét prioritásokról ápri-
lis 30. után lehet tárgyalni.

1/b.
Az OÉT megtárgyalta „Az Új Magyarország c. program részét képezõ, foglalkoztatásról szóló koncepcióról” cí-

mû elõterjesztést. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: SZMM) államtitkára ismertette a tervezet fõ
célkitûzéseit, figyelemmel a munkaerõpiac új kihívásaira. A koncepció egyaránt tartalmaz támogató, ösztönzõ és szigo-
rító intézkedéseket.

A program lényeges elemei: a hátrányos helyzetû kistérségekben a foglalkoztathatóság bõvítése, a munkavállalók
helyzetének javítása, a legális foglakoztatást gátló tényezõk csökkentése, fokozatos megszüntetése, az e célra szolgáló
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hazai és az európai uniós források összehangolása, a rendszeres szociális segélyen részesülõk bekapcsolása a munka vi-
lágába különbözõ foglalkoztatást ösztönzõ eszközökkel és intézkedésekkel.

Az SZMM illetékes szakállamtitkára ismertette a munkateszt bevezetésére vonatkozó elképzelést.
A munkavállalói oldal a program foglalkoztatást ösztönzõ, támogató elemeivel egyetértett, a szigorító intézkedések

esetében azonban rendkívüli óvatosságot tartott szükségesnek. Felhívta a figyelmet arra, hogy a számos esetben igen ala-
csony munkajövedelmek nem teszik érdekeltté a szociális támogatásban részesülõk nagy hányadát a munkavégzésben, s
ezzel összefüggésben is a valódi okok feltárásának és megoldásának fontosságát emelte ki. Hangsúlyozta a munkáltatók
felelõsségét a fekete foglakoztatásban.

A munkáltatói oldal összességében egyetértett a koncepcióval. Szükségesnek tartotta az alkalmi munkavállalói
könyvvel történõ foglalkoztatás jogszabályi felülvizsgálatát. Ellenezte azt a pontot, amely szerint közbeszerzésekre úgy
lehetne pályázni, ha 10 százalékban hátrányos helyzetû munkavállalókat foglalkoztatnak.

A kormányzati oldal válaszában tájékoztatást adott arról, hogy az alkalmi munkavállalói könyvvel való foglalkoztatás
szabályozásának vizsgálata folyamatban van. A közbeszerzések szabályozása ugyancsak áttekintés alatt áll, a rendezett
munkaügyi kapcsolatok szabályozását elõkészítõ OÉT eseti bizottság is dolgozik a javaslat kimunkálásán.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács
Titkársága

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács 2008. április 25-i ülésérõl

Napirend elõtt a munkavállalói oldal kért szót két olyan kérdésben, amelyeket az Országos Érdekegyeztetõ Tanács (a
továbbiakban: OÉT) március 14-i plenáris ülésén, szintén napirend elõtti hozzászólásban már felvetett.

– A munkavállalói oldal ismételten jelezte, hogy számára elfogadhatatlan a munkavállalók költségmentességének el-
törlése a munkaügyi perekben. Kérte az erre vonatkozó, 2007. decemberében elfogadott jogi szabályozás mielõbbi meg-
változtatását, és a munkavállalók költségmentességének visszaállítását.

A kormányzati oldal válaszában ismertette, hogy a munkaügyi perek tárgyi költségmentességének ügyében az Igaz-
ságügyi és Rendészeti Minisztérium folytat egyeztetéseket, melyeket követõen az OÉT plenáris ülése elé kerül a téma.

– A munkavállalói oldal mielõbbi megoldást sürgetett annak érdekében, hogy a Munka Törvénykönyvének az ipari
és kereskedelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 1/1990. (VIII. 21.) IKM rendelet Alkotmánybíróság által 2008.
június 30-i hatállyal megsemmisített negyedik szakasza és annak melléklete, vagyis az egészségre ártalmas munkakö-
rökben foglalkoztatottak jogait védõ szabályozás helyére azonos jogi értékû szabályozás léphessen, 2008. július 1-i
hatállyal.

A kormányzati oldal jelezte, hogy az egészségre ártalmas munkakörökben foglalkoztatottak helyzetének vizsgálata az
OÉT I. félévi munkatervében szerepel, ennek megfelelõen akár az OÉT következõ plenáris ülésén is napirendre kerülhet
a munkavállalói oldal által készített elõterjesztés.

A napirend elõtti hozzászólásokat követõen került sor a tárgysorozatban szereplõ témák megvitatására:

1. Az OÉT plenáris ülése megtárgyalta a konvergencia program végrehajtásáról szóló jelentést.
A pénzügyi tárca szakállamtitkára kiemelte, hogy az adó- és járulékcsökkentési tervek finanszírozásához – a korábbi-

akban tervezettekhez képest – elõre nem várható okok, események miatt (kamat- és hozamszint, MÁV) kevesebb forrás
áll rendelkezésre. A Kormány ennek ellenére továbbra is keresi a gazdaság fejlesztéséhez, a foglalkoztatás ösztönzésé-
hez leghatékonyabban alkalmazható módszereket, eszközöket, lehetõségeket.

Az ország európai uniós jelentési kötelezettségére vonatkozóan a szakállamtitkár ismertette, hogy kötelezõ ereje a hi-
ánycélnak van, a konvergencia program többi eleme kvázi tájékoztató jellegû. A jelentésben szereplõ, 2009. évre vonat-
kozó elõrejelzés az Európai Bizottság felkérésére készült, és – mivel jelenleg még nincs döntés a jövõ évi adórendszerrõl
– azt feltételezi, hogy a 2008. évre érvényes adó- és járulékrendszer marad fenn 2009-ben is. A szükséges döntések meg-
hozatala után, legkésõbb a 2009. évi költségvetés számításaihoz új elõrejelzést fog készíteni a Pénzügyminisztérium
(a továbbiakban: PM).
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A munkavállalói oldal utalt arra, hogy a konvergencia programot a szakszervezetek nem fogadták el, a munkaválla-
lókra háruló súlyos terhek miatt. Az oldalnak a végrehajtással kapcsolatban is hasonló észrevételei voltak: a konvergen-
cia program végrehajtásából a munkavállalókat sújtó aránytalan teherelosztás ellen szólaltak fel. Jelezték továbbá: a
munkavállalói oldal változást vár a gazdaságpolitikában és az adópolitikában. Álláspontjuk szerint a legális foglalkozta-
tásnak bõvülnie kell, ami a hiányzó forrásokat is megteremtheti, ehhez azonban új gazdaságpolitikára van szükség.

A munkáltatói oldal ez alkalommal is kifogásolta, hogy az államháztartási hiány csökkenése – a költségvetési kiadá-
sok mérséklése helyett – elsõsorban az adó- és járulékterhek növekedésének az eredménye. Ennek következtében mér-
séklõdött a gazdaság teljesítõképessége, csökkent a vállalkozások száma, növekedett a munkanélküliség. Az adó- és já-
ruléknövekedés „átmeneti” jellege 2009-ben sem szûnik meg, ami a gazdaság jelenlegi helyzetében nem jó üzenet.

A munkáltatói oldal a jelentést tudomásul veszi azzal, hogy haladéktalanul meg kell kezdeni a gazdasági növekedés
gyorsításának ösztönzésére irányuló gazdaságpolitikai tárgyalásokat.

A kormányzati oldal részérõl a PM szakállamtitkára az észrevételekre reagálva elmondta, hogy a gazdaságpolitika
célja a gazdasági fejlõdés ösztönzése. Ezt elõsegíthetné az adóterhek csökkentése. A Kormány jelenleg azt vizsgálja,
hogy a konvergencia program keretein belül erre milyen lehetõség van. A különadó megszüntetése kiemelt kormányzati
szándék, de ez is csak a megfelelõ feltételek megteremtése esetén lehetséges.

Az intézkedések mindkét oldalt terhelték, a pontos mértékekrõl a PM anyagot fog készíteni az OÉT következõ ülésé-
re. A gazdaság fehérítése érzékelhetõ a bevételek mértékén. Szélesíteni kell az adóterheket viselõk létszámát.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: SZMM) államtitkára tájékoztatta a szociális partnereket,
hogy az SZMM egyeztetett az Európai Bizottság képviselõivel az európai uniós források felhasználásáról annak érdeké-
ben, hogy a lehetõ leghatékonyabban tudjuk a Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program forrásait felhasználni.

2. Az OÉT megtárgyalta az „Út a munkához” programhoz kapcsolódó intézkedésekrõl címû elõterjesztést (a norma-
szöveg tervezetét).

Az SZMM államtitkára szóbeli kiegészítésében hangsúlyozta a szociális partnerség szerepét. Különösen fontos, hogy
olyan elõterjesztés kerüljön a döntéshozók elé, amelyet elõzetesen alaposan, részletesen megvitattak, mert a megvalósí-
táshoz nélkülözhetetlen, hogy az oldalak a fõbb elvekben egyetértsenek. Mindehhez hozzáfûzte, hogy pénzügyileg is
alátámasztott, finanszírozható intézkedésekre kell javaslatot tenni.

Az államtitkár tájékoztatta a plenáris ülés résztvevõit, hogy a tárca dolgozik a felvetett problémák megoldására irá-
nyuló javaslatokon (közfoglalkoztatás megszervezése során az önkormányzatok szerepvállalása, START – Régió prog-
ram problémás részleteinek kidolgozása, ellenõrzõ rendszerek összehangolása).

Az SZMM szakállamtitkára hozzászólásában ismertette, hogy az eddigi egyeztetések alapján a program – az elõter-
jesztés írásos anyagához képest – változni fog néhány ponton (közfoglalkoztatott korhatár 55 életévre emelése; ellenõr-
zés tárgykörének meghatározása; a munkateszt esetében a mentesítések köre kibõvül; a fekete foglalkoztatáson ért mun-
kavállalók is szankcionálhatók lehetnek). Hangsúlyozta, hogy ez a program – célját tekintve – nem a munkahelyterem-
tésrõl szól (az is rendkívül fontos, de másik téma), ennek a programnak a munkára ösztönzés a célja.

A munkavállalói oldal azzal az alapelvvel, amely szerint az emberek munkából és ne segélyekbõl éljenek, egyetértett.
Ugyanakkor kifejtette: a munkára ösztönzés munkahelyek, szakképzés, megfelelõ bérezés stb. biztosítása (tehát a témá-
hoz szervesen kapcsolódó, lényegi kérdések feltárása és megoldása) nélkül általában kevés eredménnyel járhat. Az oldal
csakúgy, mint korábban, a koncepció vitája során a normaszöveg esetében is kiemelte: az „Út a munkához” program fog-
lalkoztatást ösztönzõ, támogató elemeivel egyetért, a szigorító intézkedések esetében azonban óvatosságot tart szüksé-
gesnek. Jelezte továbbá, hogy mivel a költségvetési eszközöket már elosztották, az egyes programelemek év közbeni
indítását és finanszírozását nem látja tisztázottnak és biztosítottnak.

A munkáltatói oldal az elõterjesztést összességében támogatta. Javasolta, hogy a rendszeres szociális segélyben ré-
szesülõket foglalkoztató vállalkozások ne csak a 47 hátrányos helyzetû kistérségben vehessék igénybe a hároméves tel-
jes járulékmentességet. Ezt a lehetõséget kapják meg más területen is a munkáltatók, ha munkanélkülieket alkalmaznak.
Olyan munkáltatók is kapják meg ezt a kedvezményt, akik hátrányos helyzetû településekrõl ingázókat vagy áttelepülõ-
ket alkalmaznak.

Az európai uniós elõírások szerint a kedvezményeket össze kell számítani, és ezek összeghatára a mezõgazdaságban
nagyon alacsony. Ezért ezt a mentességet éppen a leghátrányosabb helyzetû települések nem tudják igénybe venni. Az
oldal kérte a Kormányt, haladéktalanul járjon el Brüsszelben az e szabály alóli mentesítés érdekében.
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A kormányzati oldal részérõl az SZMM szakállamtitkára elmondta, hogy a munkaerõpiac legfontosabb feszültség-
pontjairól készített dokumentum eljutott a szociális partnerekhez is. Ennek alapján állt össze az intézkedéssorozat.

A munkavállalói oldal segélyekkel kapcsolatos álláspontját illetõen hangsúlyozta, hogy a szigorító intézkedések be-
vezetése is szükséges a cél eléréséhez. A munkavállalók is szankcionálhatók lehetnek fekete foglalkoztatáson érésük
esetén. Elmondta, hogy a program megvalósításához szükséges fedezet rendelkezésre áll.

A munkáltatói oldal javaslatával kapcsolatosan a szakállamtitkár ismertette, hogy a kedvezmények biztosításával ki-
fejezetten az a cél, hogy a hátrányos helyzetû településeken, térségekben keletkezzenek új munkahelyek.

A hivatkozott európai uniós elõírásokat illetõen kezdeményezi az Európai Uniónál a szabályozás változtatását.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács
Titkársága
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LVIII. évfolyam 14. szám 2008. július 7.

Az Egészségügyi Minisztérium közleményei

Az egészségügyi szakképzések területére vonatkozó
Országos Szakmai Szakértõi Névjegyzék és az Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzék

kiegészítésérõl

Az egészségügyi miniszter a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének g) pontja alapján az egészségügyi szakképzések területére az
Országos Szakmai Szakértõi Névjegyzéket az 1. számú és a 3. számú melléklet, az Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzéket a 2. számú és a 4. számú melléklet
szerint kiegészítette.

1. számú melléklet

Az Országos Szakmai Szakértõi Névjegyzék kiegészítése

Az Országos Szakmai Szakértõi Névjegyzékbe újonnan felvett szakértõk

Nyilvántartási
szám

Dr. Név Munkahely neve
Munkahely címe Lakcím

Irányító-
szám

Város Utca
Irányító-

szám
Város Utca

1/2007/I. Dr. László Gábor Állami Egészségügyi Központ 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 1148 Budapest Adria sétány 1/C

Szakképesítés: Fogtechnikus OKJ szám: 54 5046 01

9/2007/I. Szûts László Supradent Kft. 1149 Budapest Angol u. 63. 1163 Budapest Albán u. 29.

Szakképesítés: Képi diagnosztikai asszisztens OKJ szám: 54 5018 03

4/2007/I. Dr. Nagy Endre SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Szeged és Euromedic
Diagnosztics Szeged Kft. Szeged

6725 Szeged Semmelweis u. 6. 6724 Szeged Kossuth L. sgt. 69–71.

Szakképesítés: Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens OKJ szám: 55 5030 01

5/2007/I. Dr. Nagy Endre SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Szeged és Euromedic
Diagnosztics Szeged Kft. Szeged

6725 Szeged Semmelweis u. 6. 6724 Szeged Kossuth L. sgt. 69-–1.

Szakképesítés: Masszõr (gyógy) OKJ szám: 51 5008 01

2/2007/I. Dr. László Gábor Állami Egészségügyi Központ 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 1148 Budapest Adria stny. 1/C

6/2007/I. Hegedüs Istvánné MGRH Bt. 8175 Balatonfûzfõ Fürst u. 23. 8175 Balatonfûzfõ Fürst u. 23.

Szakképesítés: Masszõr (sport) OKJ szám: 51 5008 02

10/2007/I. Turcsán Julianna Egyéni vállalkozó 5700 Gyula Aulich L. u. 4/A 5700 Gyula Aulich L. u. 4/A
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Nyilvántartási
szám

Dr. Név Munkahely neve
Munkahely címe Lakcím

Irányító-
szám

Város Utca
Irányító-

szám
Város Utca

Szakképesítés: Mentõápoló OKJ szám: 52 5012 01

7/2007/I. Reszegi Imre Országos Mentõszolgálat Közép Dunántúli Regionális
Mentõszervezet - Dunaújvárosi Mentõállomás

2400 Dunaújváros Kossuth L. u. 2/C 2400 Dunaújváros Batsányi J. u. 15/B 1/2.

8/2007/I. Sonkoly Zoltán Országos Mentõszolgálat 5600 Békéscsaba Berzsenyi i. 9. 5600 Békéscsaba Andrássy u. 50.

Szakképesítés: Röntgenasszisztens OKJ szám: 52 5018 06

3/2007/I. Dr. Nagy Endre SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Szeged
és Euromedic Diagnosztics Szeged Kft. Szeged

6725 Szeged Semmelweis u. 6. 6724 Szeged Kossuth L. sgt. 69–71.

Az Országos Szakmai Szakértõi Névjegyzékben való nyilvántartás meghosszabbítása

Nyilvántartási
szám

Dr. Név Munkahely neve
Munkahely címe Lakcím

Irányító-
szám

Város Utca
Irányító-

szám
Város Utca

Szakképesítés: Ápolási asszisztens OKJ szám: 31 5012 01

1/2007/I/H. Csóka Mária Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar 1088 Budapest Vas u. 17. 2800 Tatabánya Réti u. 59. 2/2.

16/2007/I/H. Rozsos Erzsébet Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar 1088 Budapest Vas u. 17. 1111 Budapest Bartók B. út 56. 3/5. A

Szakképesítés: Ápoló

17/2007/I/H. Rozsos Erzsébet Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar 1088 Budapest Vas u. 17. 1111 Budapest Bartók B. út 56. 3/5. A

23/2007/I/H. Turcsán Julianna Egyéni vállalkozó 5700 Gyula Aulich L. u. 4/A 5700 Gyula Aulich L. u. 4/A

2/2007/I/H. Csóka Mária Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar 1088 Budapest Vas u. 17. 2800 Tatabánya Réti u. 59. 2/2.

Szakképesítés: Csecsemõ- és gyermekápoló OKJ szám: 54 5012 02

3/2007/I/H. Csóka Mária Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar 1088 Budapest Vas u. 17. 2800 Tatabánya Réti u. 59. 2/2.

Szakképesítés: Egészségügyi szakasszisztens (Gyógyszerellátási szakasszisztens) OKJ szám: 54 5018 01

6/2007/I/H. Dr. Gombos Margit Anna Phoenix Pharma Zrt. 2151 Fót Keleti M. u. 19. 1125 Budapest Diósárok u. 62/2.

Szakképesítés: Egészségügyi szakasszisztens (Röntgen-mûtõs szakasszisztens) OKJ szám: 54 5018 01

15/2007/I/H. Prof. dr. Repa Imre Kaposvári Egyetem Egészségtudományi Centrum 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. 1013 Budapest Attila u. 27. 2/7.

Szakképesítés: Egészségügyi szakasszisztens (Transzfúziológiai szakasszisztens) OKJ szám: 54 5018 01

5/2007/I/H. Dr. Gartnerné
dr. Vörös Katalin

Országos Vérellátó Szolgálat Regionális
Vérellátó Központ

9023 Gyõr Magyar u. 8. Pf. 460. 9012 Gyõr Horgas u. 30.

Szakképesítés: Fizioterápiás asszisztens OKJ szám: 52 5008 01

8/2007/I/H. Dr. Kun Károly Mihály 4025 Debrecen Erzsébet u. 11–13. 4200 Hajdúszoboszló Dózsa Gy. u. 7/A

Szakképesítés: Fogtechnikus OKJ szám: 54 5046 01

7/2007/I/H. Dr. Gyulai-Gaál Szabolcs Semmelweis Egyetem Szájsebészeti
és Fogászati Klinika

1085 Budapest Mária u. 52. 1068 Budapest Felsõerdõsor u. 12–14.

19/2007/I/H. Solti Ferenc Orvos- és Kórháztechnikai Intézet 1025 Budapest Diósárok út 3. 2045 Törökbálint Madách u. 3.
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Nyilvántartási
szám

Dr. Név Munkahely neve
Munkahely címe Lakcím

Irányító-
szám

Város Utca
Irányító-

szám
Város Utca

20/2007/I/H. Szimler Ferenc 2800 Tatabánya Füzes u. 31. 8621 Zamárdi Vécsei u. 70.

21/2007/I/H. Tömöri József Fog-Ász Bt. 2800 Tatabánya Esztergomi u. 15. 2800 Tatabánya Béla kir. u. 8. fszt. 1.

Szakképesítés: Képi diagnosztikai asszisztens OKJ szám: 54 5018 03

13/2007/I/H. Prof. Dr. Repa Imre Kaposvári Egyetem Egészségtudományi Centrum 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. 1013 Budapest Attila u. 27. 2/7.

Szakképesítés: Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens OKJ szám: 55 5030 01

14/2007/I/H. Prof. Dr. Repa Imre Kaposvári Egyetem Egészségtudományi Centrum 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. 1013 Budapest Attila u. 27. 2/7.

Szakképesítés: Klinikai szakápoló (Hospice szakápoló és koordinátor) OKJ szám: 54 5012 03

10/2007/I/H. Dr. Munkné
Hegedûs Katalin

Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

1089 Budapest Nagyvárad tér 4. 1101 Budapest Hungária krt. 5–7. V. ép.
I. lh. 6/1.

Szakképesítés: Klinikai szakápoló (Intenzív betegellátó szakápoló) OKJ szám: 54 5012 03

4/2007/I/H. Csóka Mária Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar 1088 Budapest Vas u. 17. 2800 Tatabánya Réti u. 59. 2/2.

Szakképesítés: Klinikai szakápoló (Onkológiai szakápoló) OKJ szám: 54 5012 03

11/2007/I/H. Dr. Munkné
Hegedûs Katalin

Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

1089 Budapest Nagyvárad tér 4. 1101 Budapest Hungária krt. 5–7.
V. ép. I. lh. 6/1.

Szakképesítés: Klinikai szakápoló (Pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló) OKJ szám: 54 5012 03

18/2007/I/H. Sarkadiné Bodogán Mária Kenézy Gyula Kórház 4024 Debrecen Bartók B. út 2–26. 4033 Debrecen Jurisics u. 11.

Szakképesítés: Masszõr (gyógy) OKJ szám: 51 5008 01

9/2007/I/H. Dr. Kun Károly Mihály 4025 Debrecen Erzsébet u. 11–13. 4200 Hajdúszoboszló Dózsa Gy. u. 7/A

22/2007/I/H. Turcsán Julianna Egyéni vállalkozó 5700 Gyula Aulich L. u. 4/A 5700 Gyula Aulich L. u. 4/A

Szakképesítés: Röntgenasszisztens OKJ szám: 52 5018 06

12/2007/I/H. Prof. dr. Repa Imre Kaposvári Egyetem Egészségtudományi Centrum 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. 1013 Budapest Attila u. 27. 2/7.

Az Országos Szakmai Szakértõi Névjegyzékbe újonnan felvett szakértõk – természetgyógyászok

Nyilvántartási
szám

Dr. Név Munkahely neve
Munkahely címe Lakcím

Irányító-
szám

Város Utca
Irányító-

szám
Város Utca

Szakképesítés: Alternatív mozgás és masszázsterapeuta OKJ szám: -

TGY.SZ.3/2007. Csikai Mihály 3441 Mezõkeresztes Petõfi u. 10. 3441 Mezõkeresztes Petõfi u. 10.

TGY.SZ.5/2007. Hegedüs Istvánné MGRH Bt. 8175 Balatonfûzfõ Fürst u. 23. 8176 Balatonfûzfõ Fürst u. 23.

Szakképesítés: Fitoterapeuta OKJ szám: -

TGY.SZ.9/2007. Dr. Mészáros István Dezsõné
Oravecz Mária

1022 Budapest Bimbó út 107. 1022 Budapest Bimbó út 107.

Szakképesítés: Fülakupunktúrás addiktológus OKJ szám: -

TGY.SZ.7/2007.
Dr.

Mészáros István Dezsõné
Oravecz Mária

1022 Budapest Bimbó út 107. 1022 Budapest Bimbó út 107.
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Nyilvántartási
szám

Dr. Név Munkahely neve
Munkahely címe Lakcím

Irányító-
szám

Város Utca
Irányító-

szám
Város Utca

Szakképesítés: Reflexológus OKJ szám: -

TGY.SZ.2/2007. Csikai Mihály 3441 Mezõkeresztes Petõfi u. 10. 3441 Mezõkeresztes Petõfi u. 10.

Szakképesítés: Szemtréner OKJ szám: -

TGY.SZ.6/2007. Hegedüs Istvánné MGRH Bt. 8175 Balatonfûzfõ Fürst u. 23. 8177 Balatonfûzfõ Fürst u. 23.

TGY.SZ.8/2007.
Dr.

Mészáros István Dezsõné
Oravecz Mária

1022 Budapest Bimbó út 107. 1022 Budapest Bimbó u. 107.

TGY.SZ.10/2007. Vén Péter 1095 Budapest Mester u. 57. 1095 Budapest Mester u. 57.

Szakképesítés: Természetgyógyászati modul OKJ szám: -

TGY.SZ.1/2007. Árendás László 1024 Budapest Retek u. 33–35. 2381 Táborfalva Német dûlõ 1.

TGY.SZ.4/2007. Hartmanné Kökény Mária Egyéni vállalkozó 2241 Sülysáp Lövölde u. 16. 2241 Sülysáp Lövölde u. 16.

Az Országos Szakmai Szakértõi Névjegyzékben való nyilvántartás meghosszabbítása – természetgyógyászok

Nyilvántartási
szám

Dr. Név Munkahely neve
Munkahely címe Lakcím

Irányító-
szám

Város Utca
Irányító-

szám
Város Utca

Szakképesítés: Akupresszõr OKJ szám: -

TGY.SZ.10/2007/H. Dr. Csermely Miklós 1029 Budapest Sólyomvölgy u. 14. 1029 Budapest Sólyomvölgy u. 14.

TGY.SZ.44/2007/H. Dr. Mészáros István Dezsõné
Oravecz Mária

1022 Budapest Bimbó út 107. 1022 Budapest Bimbó út 107.

TGY.SZ.23/2007/H. Dr. Walkovszky Attila 1052 Budapest Kristóf tér 6. 1052 Budapest Kristóf tér 6.

TGY.SZ.3/2007/H. Béky László Aura Természetgyógyászati Gyógyító
és Oktató Központ EC.

1143 Budapest Stefánia út 25. 2093 Budajenõ Pacsirta u. 1.

Szakképesítés: Alternatív mozgás- és masszázs terapeuta OKJ szám: -

TGY.SZ.43/2007/H. Madocsai Eszter Magyar Shiatsu Alapítvány 1015 Budapest Ostrom u. 15. 1015 Budapest Ostrom u. 15.

TGY.SZ.4/2007/H. Béky László Aura Természetgyógyászati Gyógyító
és Oktató Központ EC.

1143 Budapest Stefánia út 25. 2093 Budajenõ Pacsirta u. 1.

TGY.SZ.29/2007/H. Gazdag Katalin Ilona Éden Szépség és Egészségház 4026 Debrecen Petõfi tér 10. 4026 Debrecen Bethlen u. 41. 1/9.

TGY.SZ.34/2007/H. Gillich István 1027 Budapest Bem J. u. 18. 1027 Budapest Bem J. u. 18.

TGY.SZ.45/2007/H. Dr. Mészáros István Dezsõné
Oravecz Mária

1022 Budapest Bimbó út 107. 1022 Budapest Bimbó út 107.

TGY.SZ.15/2007/H. Dr. Sarkadi Ádám Helleborus Niger Bt. 1051 Budapest Bajcsy-Zs. út 22. 8258 Badacsonytomaj Föld u. 14.

TGY.SZ.21/2007/H. Dr. Varju Márta Alterna Kft. 1123 Budapest Alkotás u. 37. 1123 Budapest Alkotás u. 37.

TGY.SZ.22/2007/H. Dr. Walkovszky Attila 1052 Budapest Kristóf tér 6. 1052 Budapest Kristóf tér 6.

Szakképesítés: Bioenergetikus OKJ szám: -

TGY.SZ.33/2007/H. Gillich István 1027 Budapest Bem J. u. 18. 1027 Budapest Bem J. u. 18.
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Nyilvántartási
szám

Dr. Név Munkahely neve
Munkahely címe Lakcím

Irányító-
szám

Város Utca
Irányító-

szám
Város Utca

TGY.SZ.19/2007/H. Dr. Varju Márta Alterna Kft. 1123 Budapest Alkotás u. 37. 1123 Budapest Alkotás u. 37.

TGY.SZ.8/2007/H. Béky László Aura Természetgyógyászati Gyógyító
és Oktató Központ EC.

1143 Budapest Stefánia út 25. 2093 Budajenõ Pacsirta u. 1.

TGY.SZ.41/2007/H. Juhász Péter Holiszta Stúdió Oktatási és Humán
Szolgáltató Bt.

6724 Szeged Francia út 4/A 6724 Szeged Francia út 4/A

Szakképesítés: Egészségügyi modul OKJ szám: -

TGY.SZ.1/2007/H. Árendás László 1024 Budapest Retek u. 33–35. 2381 Táborfalva Német dûlõ 1

TGY.SZ.50/2007/H. Tóthné Kis Viola Belina Oktatási Bt. 1144 Budapest Istvánmezei út 2/B 2100 Gödöllõ Õz u. 2.

Szakképesítés: Életmód-tanácsadó terapeuta OKJ szám: -

TGY.SZ.36/2007/H. Hartmanné Kökény Mária Egyéni vállalkozó 2241 Sülysáp Lövölde u. 16. 2241 Sülysáp Lövölde u. 16.

TGY.SZ.5/2007/H. Béky László Aura Természetgyógyászati Gyógyító
és Oktató Központ EC.

1143 Budapest Stefánia út 25. 2093 Budajenõ Pacsirta u. 1.

TGY.SZ.28/2007/H. Gazdag Katalin Ilona Éden Szépség és Egészségház 4026 Debrecen Petõfi tér 10. 4026 Debrecen Bethlen u. 41. 1/9.

TGY.SZ.49/2007/H. Nagyné Halász Anna Roanal Bt. 4031 Debrecen Gyár u. 11/A 4031 Debrecen Gyár u. 11/A

TGY.SZ.46/2007/H. Dr. Mészáros István Dezsõné
Oravecz Mária

1022 Budapest Bimbó út 107. 1022 Budapest Bimbó út 107.

TGY.SZ.20/2007/H. Dr. Varju Márta Alterna Kft. 1123 Budapest Alkotás u. 37. 1123 Budapest Alkotás u. 37.

TGY.SZ.26/2007/H. Dr. Walkovszky Attila 1052 Budapest Kristóf tér 6. 1052 Budapest Kristóf tér 6.

Szakképesítés: Fitoterapeuta OKJ szám: -

TGY.SZ.6/2007/H. Béky László Aura Természetgyógyászati Gyógyító
és Oktató Központ EC.

1143 Budapest Stefánia út 25. 2093 Budajenõ Pacsirta u. 1.

TGY.SZ.35/2007/H. Hartmanné Kökény Mária Egyéni vállalkozó 2241 Sülysáp Lövölde u. 16. 2241 Sülysáp Lövölde u. 16.

TGY.SZ.38/2007/H. Juhász Péter Holiszta Stúdió Oktatási és Humán
Szolgáltató Bt.

6724 Szeged Francia út 4/A 6724 Szeged Francia út 4/A

TGY.SZ.25/2007/H. Dr. Walkovszky Attila 1052 Budapest Kristóf tér 6. 1052 Budapest Kristóf tér 6.

TGY.SZ.32/2007/H. Gillich István 1027 Budapest Bem J. u. 18. 1027 Budapest Bem J. u. 18.

TGY.SZ.18/2007/H. Dr. Varju Márta Alterna Kft. 1123 Budapest Alkotás u. 37. 1123 Budapest Alkotás u. 37.

Szakképesítés: Fülakupunktúrás addiktológus OKJ szám: -

TGY.SZ.40/2007/H. Juhász Péter Holiszta Stúdió Oktatási
és Humán Szolgáltató Bt.

6724 Szeged Francia út 4/A 6724 Szeged Francia út 4/A

TGY.SZ.51/2007/H. Tóthné Kis Viola Belina Oktatási Bt. 1144 Budapest Istvánmezei út 2/B 2100 Gödöllõ Õz u. 2.

TGY.SZ.24/2007/H. Dr. Walkovszky Attila 1052 Budapest Kristóf tér 6. 1052 Budapest Kristóf tér 6.

Szakképesítés: Kineziológus OKJ szám: -

TGY.SZ.27/2007/H. Gál Attila Rebisz Autópálya Rendõrség Iváncsai Alosztály 2454 Iváncsa Kilencedi u. 2. 2401 Dunaújváros Dunasor 9. 1. 2.

TGY.SZ.30/2007/H. Gazdag Katalin Ilona Éden Szépség és Egészségház 4026 Debrecen Petõfi tér 10. 4026 Debrecen Bethlen u. 41. 1/9.

TGY.SZ.42/2007/H. Köves Zsuzsanna Egyéni vállalkozó 6000 Kecskemét Füzes u. 1. 6000 Kecskemét Füzes u. 1.
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Nyilvántartási
szám

Dr. Név Munkahely neve
Munkahely címe Lakcím

Irányító-
szám

Város Utca
Irányító-

szám
Város Utca

TGY.SZ.14/2007/H. Dr. Sarkadi Ádám Helleborus Niger Bt. 1051 Budapest Bajcsy-Zs. út 22. 8258 Badacsonytomaj Föld u. 14.

TGY.SZ.17/2007/H. Dr. Varju Márta Alterna Kft. 1123 Budapest Alkotás u. 37. 1123 Budapest Alkotás u. 37.

TGY.SZ.52/2007/H. Vona Éva 3 L 96 Bt. 1118 Budapest Regõs u. 11. 1118 Budapest Regõs u. 11.

Szakképesítés: Reflexológus OKJ szám: -

TGY.SZ.11/2007/H. Dr. Csermely Miklós 1029 Budapest Sólyomvölgy u. 14. 1029 Budapest Sólyomvölgy u. 14.

TGY.SZ.37/2007/H. Hartmanné Kökény Mária Egyéni vállalkozó 2241 Sülysáp Lövölde u. 16. 2241 Sülysáp Lövölde u. 16.

TGY.SZ.47/2007/H. Dr. Mészáros István Dezsõné
Oravecz Mária

1022 Budapest Bimbó út 107. 1022 Budapest Bimbó út 107.

TGY.SZ.53/2007/H. Zolnai Antal Lábmasszázs Kft. 1086 Budapest Haminckettesek tere 6.
C. lh. 4/4.

1101 Budapest Hungária krt. 5–7.
VI. ép. II. lh. 4/6.

TGY.SZ.7/2007/H. Béky László Aura Természetgyógyászati Gyógyító
és Oktató Központ EC.

1143 Budapest Stefánia út 25. 2093 Budajenõ Pacsirta u. 1.

TGY.SZ.9/2007/H. Dr. Bényei Miklósné
Dr. Csikai Erzsébet

Természetgyógyászat Rendelõ 4027 Debrecen Gyöngyösi út 22.
fszt. 1.

4032 Debrecen Hatvani I. u. 3/B

TGY.SZ.39/2007/H. Juhász Péter Holiszta Stúdió Oktatási
és Humán Szolgáltató Bt.

6724 Szeged Francia út 4/A 6724 Szeged Francia út 4/A

TGY.SZ.48/2007/H. Nagyné Halász Anna Roanal Bt. 4031 Debrecen Gyár u. 11/A 4031 Debrecen Gyár u. 11/A

Szakképesítés: Szemtréner OKJ szám: -

TGY.SZ.12/2007/H. Dr. Csermely Miklós 1029 Budapest Sólyomvölgy u. 14. 1029 Budapest Sólyomvölgy u. 14.

Szakképesítés: Természetgyógyászati modul OKJ szám: -

TGY.SZ.2/2007/H. Béky László Aura Természetgyógyászati Gyógyító
és Oktató Központ EC.

1143 Budapest Stefánia út 25. 2093 Budajenõ Pacsirta u. 1.

TGY.SZ.31/2007/H. Gazdag Katalin Ilona Éden Szépség és Egészségház 4026 Debrecen Petõfi tér 10. 4026 Debrecen Bethlen u. 41. 1/9.

TGY.SZ.13/2007/H. Dr. Sarkadi Ádám Helleborus Niger Bt. 1051 Budapest Bajcsy-Zs. út 22. 8258 Badacsonytomaj Föld u. 14.

TGY.SZ.16/2007/H. Dr. Varju Márta Alterna Kft. 1123 Budapest Alkotás u. 37. 1123 Budapest Alkotás u. 37.
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2. számú melléklet

Az Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzék kiegészítése

Az Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékbe újonnan felvett vizsgáztatók

Nyilvántartási
szám

Dr. Név Munkahely neve
Munkahely címe Lakcím

Irányító-
szám

Város Utca
Irányító-

szám
Város Utca

Szakképesítés: Ápolási asszisztens OKJ szám: 31 5012 01

3/2007/II. Csopják Judit Jókai Mór Gimnázium, Szakképzõ Iskola 3700 Kazincbarcika Herbolyai u. 1. 3780 Edelény Újvilág u. 17.

26/2007/II. Horváthné Laczkó Erika Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképzõ
Iskola és Gimnázium

1043 Budapest Kassay u. 24/A 1043 Budapest Virág u. 25. 6/38.

30/2007/II. Petrovics Zsuzsanna Fodor József Szakképzõ Iskola és Gimnázium 1214 Budapest Tejút u. 12. 1215 Budapest Katona J. u. 9–11.
D./III./14.

47/2007/II. Vida Magdolna 2040 Budaörs Õszibarack u. 18/A 2040 Budaörs Õszibarack u. 18/A

Szakképesítés: Ápoló OKJ szám: 54 5012 01

2/2007/II. Csopják Judit Jókai Mór Gimnázium, Szakképzõ Iskola 3700 Kazincbarcika Herbolyai u. 1. 3780 Edelény Újvilág u. 17.

23/2007/II. Horváthné Laczkó Erika Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképzõ
Iskola és Gimnázium

1043 Budapest Kassay u. 24/A 1043 Budapest Virág u. 25. 6/38.

029/2007/II. Petrovics Zsuzsanna Fodor József Szakképzõ Iskola és Gimnázium 1214 Budapest Tejút u. 12. 1215 Budapest Katona J. u. 9–11.
D./III./14.

46/2007/II. Vida Magdolna 2040 Budaörs Õszibarack u. 18/A 2040 Budaörs Õszibarack u. 18/A

Szakképesítés: Boncmester OKJ szám: 31 5002 01

20/2007/II. Dr. Vágó Tibor Mihály Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza 600 Kecskemét Nyíri u. 38. 6000 Kecskemét Bajza u. 9. 1/1.

Szakképesítés: Csecsemõ- és gyermekápoló OKJ szám: 54 5012 02

24/2007/II. Horváthné Laczkó Erika Kanizsai Dorottya Egészségügyi
Szakképzõ Iskola és Gimnázium

1043 Budapest Kassay u. 24/A 1043 Budapest Virág u. 25. 6/38.

40/2007/II. Szolivajsz Katalin Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház
és Egyetemi Oktató Kórház

3526 Miskolc Szentpéteri kapu 72–76. 3525 Miskolc Fábián kapu u. 3. 5/2.

Szakképesítés: Egészségügyi gyakorlatvezetõ OKJ szám: 71 1408 01

41/2007/II. Szolivajsz Katalin Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház
és Egyetemi Oktató Kórház

3526 Miskolc Szentpéteri kapu 72–76. 3526 Miskolc Fábián kapu u. 3. 5/2.

39/2007/II. Szegedi Judit Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola 3501 Miskolc Szigethy u. 8. 3529 Miskolc Szilvás u. 2.

Szakképesítés: Egészségügyi menedzser OKJ szám: 54 5012 05

27/2007/II. Kovács Erzsébet Zala Megyei Kórház 8900 Zalaegerszeg Zrínyi M. u. 1. 8900 Zalaegerszeg Vizslaparki u. 27.

38/2007/II. Szegedi Judit Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola 3501 Miskolc Szigethy u. 8. 3529 Miskolc Szilvás u. 2.

19/2007/II. Dr. Szikora György NetInfo Stúdió Bt. 6775 Kiszombor Ady E. u. 11. 6775 Kiszombor Ady E. u. 11.

42/2007/II. Szolivajsz Katalin Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház
és Egyetemi Oktató Kórház

3526 Miskolc Szentpéteri
kapu 72–76.

3527 Miskolc Fábián kapu u. 3. 5/2.
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Nyilvántartási
szám

Dr. Név Munkahely neve
Munkahely címe Lakcím

Irányító-
szám

Város Utca
Irányító-

szám
Város Utca

Szakképesítés: Egészségügyi szakasszisztens (Általános és vasculáris UH diagnosztikai
szakasszisztens)

OKJ szám: 54 5018 01

14/2007/II. Dr. Morvay Zita SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Szeged és
Euromedic Diagnosztics Szeged Kft. Szeged

6725 Szeged Semmelweis u. 6. 6724 Szeged Kossuth L. sgt. 69–71.

Szakképesítés: Egészségügyi szakasszisztens (Röntgen-mûtõs szakasszisztens) OKJ szám: 54 5018 01

18/2007/II. Dr. Nagy Endre SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Szeged és
Euromedic Diagnosztics Szeged Kft. Szeged

6725 Szeged Semmelweis u. 6. 6724 Szeged Kossuth L. sgt. 69–71.

Szakképesítés: Élelmezésvezetõ OKJ szám: 52 6601 01

4/2007/II. Doboziné Peczek Ágota P. Dussmann Kft. (Szent Imre Kórház) 1083 Budapest Rákóczi u. 1–3. 1171 Budapest Agyagos u. 48.

Szakképesítés: Fizioterápiás asszisztens OKJ szám: 52 5008 01

7/2007/II. Dr. Csermely Miklós 1029 Budapest Sólyomvölgy u. 14. 1029 Budapest Sólyomvölgy u. 14.

22/2007/II. Hegedüs Istvánné MGRH Bt. 8175 Balatonfûzfõ Fürst u. 23. 8176 Balatonfûzfõ Fürst u. 23.

36/2007/II. Stepán Tibor Hévízi Gyógyfürdõ és Szent András
Reumakórház Kht.

8380 Hévíz Dr. Schulhof
V. sétány 1.

8380 Hévíz Széchenyi u. 13.

Szakképesítés: Fogászati asszisztens OKJ szám: 52 5046 01

5/2007/II. Dr. Budai Mária Semmelweis Egyetem Gyermekfogászati
és Fogszabályozási Klinika

1088 Budapest Szentkirályi u. 47. 167 Budapest Szobi u. 5.

43/2007/II. Szûts László Supradent Kft. 1149 Budapest Angol u. 63. 1163 Budapest Albán u. 29.

Szakképesítés: Fogtechnikus OKJ szám: 54 5046 01

45/2007/II. Szûts László Supradent Kft. 1149 Budapest Angol u. 63. 1165 Budapest Albán u. 29.

Szakképesítés: Képi diagnosztikai asszisztens OKJ szám: 54 5018 03

12/2007/II. Dr. Morvay Zita SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Szeged és
Euromedic Diagnosztics Szeged Kft. Szeged

6725 Szeged Semmelweis u. 6. 6724 Szeged Kossuth L. sgt. 69–71.

16/2007/II. Dr. Nagy Endre SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Szeged és
Euromedic Diagnosztics Szeged Kft. Szeged

6725 Szeged Semmelweis u. 6. 6724 Szeged Kossuth L. sgt. 69–71.

Szakképesítés: Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens OKJ szám: 55 5030 01

13/2007/II. Dr. Morvay Zita SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Szeged és
Euromedic Diagnosztics Szeged Kft. Szeged

6725 Szeged Semmelweis u. 6. 6724 Szeged Kossuth L. sgt. 69–71.

17/2007/II. Dr. Nagy Endre SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Szeged és
Euromedic Diagnosztics Szeged Kft. Szeged

6725 Szeged Semmelweis u. 6. 6724 Szeged Kossuth L. sgt. 69–71.

Szakképesítés: Klinikai fogászati higiénikus OKJ szám: 54 5046 02

6/2007/II. Dr. Budai Mária Semmelweis Egyetem Gyermekfogászati
és Fogszabályozási Klinika

1088 Budapest Szentkirályi u. 47. 1067 Budapest Szobi u. 5.

44/2007/II. Szûts László Supradent Kft. 1149 Budapest Angol u. 63. 1164 Budapest Albán u. 29.

Szakképesítés: Klinikai szakápoló (Körzeti - közösségi szakápoló) OKJ szám: 54 5012 03

25/2007/II. Horváthné Laczkó Erika Kanizsai Dorottya Egészségügyi
Szakképzõ Iskola és Gimnázium

1043 Budapest Kassay u. 24/A 1043 Budapest Virág u. 25. 6/38.
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Nyilvántartási
szám

Dr. Név Munkahely neve
Munkahely címe Lakcím

Irányító-
szám

Város Utca
Irányító-

szám
Város Utca

Szakképesítés: Masszõr (fürdõs) OKJ szám: 31 5008 01

33/2007/II. Stepán Tibor Hévízi Gyógyfürdõ és Szent András
Reumakórház Kht.

8380 Hévíz Dr. Schulhof
V. sétány 1.

8380 Hévíz Széchenyi u. 13.

Szakképesítés: Masszõr (gyógy) OKJ szám: 51 5008 01

8/2007/II. Dr. Csermely Miklós 1029 Budapest Sólyomvölgy u. 14. 1029 Budapest Sólyomvölgy u. 14.

9/2007/II. Dr. Csermely Miklósné 1029 Budapest Sólyomvölgy u. 14. 1029 Budapest Sólyomvölgy u. 14.

28/2007/II. Kovács Erzsébet Zala Megyei Kórház 8900 Zalaegerszeg Zrínyi M. u. 1. 8700 Zalaegerszeg Vizslaparki u. 27.

10/2007/II. Dr. László Gábor Állami Egészségügyi Központ 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 1148 Budapest Adria sétány 1/C

34/2007/II. Stepán Tibor Hévízi Gyógyfürdõ és Szent András
Reumakórház Kht.

8380 Hévíz Dr. Schulhof
V. sétány 1.

8381 Hévíz Széchenyi u. 13.

37/2007/II. Szegedi Judit Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola 3501 Miskolc Szigethy u. 8. 3529 Miskolc Szilvás u. 2.

Szakképesítés: Masszõr (sport) OKJ szám: 51 5008 02

1/2007/II.
Dr.

Batízné
Mikulán Rita

SZTE JGYPK Testnevelési
és Sporttudományi Intézet

6721 Szeged Topolya u. 4. 6721 Szeged Pusztaszeri u. 4/B

21/2007/II. Hegedüs Istvánné MGRH Bt. 8175 Balatonfûzfõ Fürst u. 23. 8175 Balatonfûzfõ Fürst u. 23.

35/2007/II. Stepán Tibor Hévízi Gyógyfürdõ és Szent András
Reumakórház Kht.

8380 Hévíz Dr. Schulhof
V. sétány 1.

8380 Hévíz Széchenyi u. 13.

Szakképesítés: Mentõápoló OKJ szám: 52 5012 01

31/2007/II. Reszegi Imre Országos Mentõszolgálat Közép Dunántúli
Regionális Mentõszervezet - Dunaújvárosi
Mentõállomás

2400 Dunaújváros Kossuth L. u. 2/C 2400 Dunaújváros Batsányi J. u. 15/B 1/2.

32/2007/II. Sonkoly Zoltán Országos Mentõszolgálat 5600 Békéscsaba Berzsenyi i. 9. 5600 Békéscsaba Andrássy u. 50.

Szakképesítés: Röntgenasszisztens OKJ szám: 52 5018 06

11/2007/II. Dr. Morvay Zita SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Szeged és
Euromedic Diagnosztics Szeged Kft. Szeged

6725 Szeged Semmelweis u. 6. 6724 Szeged Kossuth L. sgt. 69–71.

15/2007/II. Dr. Nagy Endre SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Szeged és
Euromedic Diagnosztics Szeged Kft. Szeged

6725 Szeged Semmelweis u. 6. 6724 Szeged Kossuth L. sgt. 69–71.

Az Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékben való nyilvántartás meghosszabbítása

Nyilvántartási
szám

Dr. Név Munkahely neve
Munkahely címe Lakcím

Irányító-
szám

Város Utca
Irányító-

szám
Város Utca

Szakképesítés: Ápolási asszisztens OKJ szám: 31 5012 01

3/2007/II/H. Csóka Mária Semmelweis Egyetem
Egészségügyi Fõiskolai Kar

1088 Budapest Vas u. 17. 2800 Tatabánya Réti u. 59. 2/2.

15/2007/II/H. Dr. Gosztoláné Dócs Amanda 1194 Budapest Csengõ u. 1 4400 Nyíregyháza Árpád u. 36. 2/10.
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Nyilvántartási
szám

Dr. Név Munkahely neve
Munkahely címe Lakcím

Irányító-
szám

Város Utca
Irányító-

szám
Város Utca

40/2007/II/H. Kukucska Ágnes Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1111 Budapest Karinthy F. út 30.

36/2007/II/H. Dr. Tóth János Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Kórháza II. Belgyógyászati osztály

6000 Kecskemét Nyíri u. 38. 6000 Kecskemét Benedek E. u. 1.

Szakképesítés: Ápoló OKJ szám: 54 5012 01

2/2007/II/H. Buda Károlyné Jósa András Oktató Kórház (Oktató stúdió) 4400 Nyíregyháza Szent István u. 68. 4400 Nyíregyháza Fazekas J. tér 17. 9/78.

9/2007/II/H. Dr. Csiba Gábor Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház
és Egyetemi Oktató Kórház

3526 Miskolc Szentpéteri
kapu 72–76.

3530 Miskolc Geró J. u. 17.

14/2007/II/H. Dr. Gosztoláné Dócs Amanda 1194 Budapest Csengõ u. 1 4400 Nyíregyháza Árpád u. 36. 2/10.

20/2007/II/H. Dr. Hertelendy László ARS Medica Sacra Bt. 8360 Keszthely Gagarin u. 66. 8360 Keszthely György Bíró u. 3/B

41/2007/II/H. Kukucska Ágnes Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1111 Budapest Karinthy F. u. 30.

35/2007/II/H. Dr. Tóth János Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza
II. Belgyógyászati osztály

6000 Kecskemét Nyíri u. 38. 6000 Kecskemét Benedek E. u. 1.

56/2007/II/H. Turcsán Julianna Egyéni vállalkozó 5700 Gyula Aulich L. u. 4/A 5700 Gyula Aulich L. u. 4/A

4/2007/II/H. Csóka Mária Semmelweis Egyetem Egészségügyi
Fõiskolai Kar

1088 Budapest Vas u. 17. 2800 Tatabánya Réti u. 59. 2/2.

Szakképesítés: Csecsemõ- és gyermekápoló OKJ szám: 54 5012 02

5/2007/II/H. Csóka Mária Semmelweis Egyetem Egészségügyi
Fõiskolai Kar

1088 Budapest Vas u. 17. 2800 Tatabánya Réti u. 59. 2/2.

34/2007/II/H. Dr. Temesvári Péter Városi Kórház 5900 Orosháza Könd u. 59. 6722 Szeged Gogol u. 27.

Szakképesítés: Egészségügyi operátor OKJ szám: 52 4641 01

42/2007/II/H. Kukucska Ágnes Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1111 Budapest Karinthy F. u. 30.

Szakképesítés: Egészségügyi szakasszisztens (Aneszteziológiai szakasszisztens) OKJ szám: 54 5018 01

32/2007/II/H. Dr. Ökrös Ilona Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház
és Egyetemi Oktató Kórház

3501 Miskolc Szentpéteri
kapu 72–76.

3508 Miskolc Dália u. 46.

Szakképesítés: Egészségügyi szakasszisztens (Gyógyszerellátási szakasszisztens) OKJ szám: 54 5018 01

12/2007/II/H. Dr. Gombos Margit Anna Phoenix Pharma Zrt. 2151 Fót Keleti M. u. 19. 1125 Budapest Diósárok u. 62/2.

52/2007/II/H. Szacsvay Andrásné 2314 Halásztelek Kossuth L. u. 33. 2314 Halásztelek Kossuth L. u. 33.

Szakképesítés: Egészségügyi szakasszisztens (Klinikai laboratóriumi szakasszisztens) OKJ szám: 54 5018 01

24/2007/II/H. Dr. Illésné Dr. Németh Mária Pharmadose Kft. Laboratórium 1062 Budapest Andrássy u. 12. 1138 Budapest Népfürdõ u. 15/E

Szakképesítés: Egészségügyi szakasszisztens (Mûtõs szakasszisztens) OKJ szám: 54 5018 01

8/2007/II/H. Dr. Csiba Gábor Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház
és Egyetemi Oktató Kórház

3526 Miskolc Szentpéteri
kapu 72–76.

3530 Miskolc Geró J. u 17.

Szakképesítés: Egészségügyi szakasszisztens (Pulmonológus - allergológus szakasszisztens) OKJ szám: 54 5018 01

7/2007/II/H. Dr. Appel Judit Gyógyír XI. Kht. - II. Tüdõgondozó 1221 Budapest Városház tér 3. 1112 Budapest Igmándi u. 47.
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Nyilvántartási
szám

Dr. Név Munkahely neve
Munkahely címe Lakcím

Irányító-
szám

Város Utca
Irányító-

szám
Város Utca

Szakképesítés: Egészségügyi szakasszisztens (Röntgen-mûtõs szakasszisztens) OKJ szám: 54 5018 01

48/2007/II/H. Prof. dr. Repa Imre Kaposvári Egyetem Egészségtudományi
Centrum

7400 Kaposvár Guba S. u. 40. 1013 Budapest Attila u. 27. 2/7.

Szakképesítés: Egészségügyi szakasszisztens (Transzfúziológiai szakasszisztens) OKJ szám: 54 5018 01

11/2007/II/H. Dr. Gartnerné
dr. Vörös Katalin

Országos Vérellátó Szolgálat Regionális
Vérellátó Központ

9023 Gyõr Magyar u. 8. Pf. 460. 9012 Gyõr Horgas u. 30.

Szakképesítés: Fizioterápiás asszisztens OKJ szám: 52 5008 01

25/2007/II/H. Dr. Kun Károly Mihály 4025 Debrecen Erzsébet u. 11-13. 4200 Hajdúszoboszló Dózsa Gy. u. 7/A

27/2007/II/H. Dr. László Gábor Állami Egészségügyi Központ 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 1148 Budapest Adria sétány 1/C 4/40.

Szakképesítés: Fogászati asszisztens OKJ szám: 52 5046 01

29/2007/II/H. Dr. Molnár Mária Magdolna Pro Humanitate Kft. 6000 Kecskemét Klapka u. 3. 6000 Kecskemét Õz u. 6.

37/2007/II/H. Dr. Várnai Gusztáv Fogászati Rendelõ 1074 Budapest Dohány u. 46. 1014 Budapest Uri u. 6.

Szakképesítés: Fogtechnikus OKJ szám: 54 5046 01

19/2007/II/H. Dr. Gyulai-Gaál Szabolcs Semmelweis Egyetem Szájsebészeti
és Fogászati Klinika

1085 Budapest Mária u. 52. 1068 Budapest Felsõerdõsor u. 12–14.

31/2007/II/H. Dr. Molnár Mária Magdolna Pro Humanitate Kft. 6000 Kecskemét Klapka u. 3. 6000 Kecskemét Õz u. 6.

Szakképesítés: Gyógyszertári asszisztens OKJ szám: 52 5052 01

13/2007/II/H. Dr. Gombos Margit Anna Phoenix Pharma Zrt. 2151 Fót Keleti M. u. 19. 1125 Budapest Diósárok út 62.

51/2007/II/H. Szacsvay Andrásné 2314 Halásztelek Kossuth L. u. 33. 2314 Halásztelek Kossuth L. u. 33.

Szakképesítés: Képi diagnosztikai asszisztens OKJ szám: 54 5018 03

17/2007/II/H. Dr. Grexa Erzsébet 7623 Pécs Rákóczi u. 2. 7632 Pécs Olga u. 7.

46/2007/II/H. Prof. Dr. Repa Imre Kaposvári Egyetem Egészségtudományi
Centrum

7400 Kaposvár Guba S. u. 40. 1013 Budapest Attila út 27. 2/7.

Szakképesítés: Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens OKJ szám: 55 5030 01

16/2007/II/H. Dr. Grexa Erzsébet 7623 Pécs Rákóczi u. 2. 7632 Pécs Olga u. 7.

47/2007/II/H. Prof. Dr. Repa Imre Kaposvári Egyetem Egészségtudományi
Centrum

7400 Kaposvár Guba S. u. 40. 1013 Budapest Attila út 27. 2/7.

Szakképesítés: Klinikai fogászati higiénikus OKJ szám: 54 5046 02

30/2007/II/H. Dr. Molnár Mária Magdolna Pro Humanitate Kft. 6000 Kecskemét Klapka u. 3. 6000 Kecskemét Õz u. 6.

38/2007/II/H. Dr. Várnai Gusztáv Fogászati Rendelõ 1074 Budapest Dohány u. 46. 1014 Budapest Uri u. 6.

Szakképesítés: Klinikai szakápoló (Hospice szakápoló és koordinátor) OKJ szám: 54 5012 03

43/2007/II/H. Munkné
Dr. Hegedûs Katalin

Semmelweis Egyetem Magatartástudományi
Intézet

1089 Budapest Nagyvárad tér 4. 1101 Budapest Hungária krt. 5–7.
V. ép. I. lh. 6/1.

53/2007/II/H. Szicsek Margit Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona Gyula 5700 Gyula Vértanúk útja 1–5. 5700 Gyula Ferencesek tere 8/B
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Nyilvántartási
szám

Dr. Név Munkahely neve
Munkahely címe Lakcím

Irányító-
szám

Város Utca
Irányító-

szám
Város Utca

Szakképesítés: Klinikai szakápoló (Intenzív betegellátó szakápoló) OKJ szám: 54 5012 03

6/2007/II/H. Csóka Mária Semmelweis Egyetem
Egészségügyi Fõiskolai Kar

1088 Budapest Vas u. 17. 2800 Tatabánya Réti u. 59. 2/2.

33/2007/II/H. Dr. Ökrös Ilona Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház
és Egyetemi Oktató Kórház

3501 Miskolc Szentpéteri
kapu 72–76.

3508 Miskolc Dália u. 46.

Szakképesítés: Klinikai szakápoló (Körzeti - közösségi szakápoló) OKJ szám: 54 5012 03

21/2007/II/H. Dr. Hertelendy László ARS Medica Sacra Bt. 8360 Keszthely Gagarin u. 66. 8360 Keszthely György Bíró u. 3/B

Szakképesítés: Klinikai szakápoló (Onkológiai szakápoló) OKJ szám: 54 5012 03

44/2007/II/H. Dr. Munkné Hegedûs Katalin Semmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézet

1089 Budapest Nagyvárad tér 4. 1101 Budapest Hungária krt. 5–7.
V. ép. I. lh. 6/1.

Szakképesítés: Klinikai szakápoló (Pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló) OKJ szám: 54 5012 03

50/2007/II/H. Sarkadiné Bodogán Mária Kenézy Gyula Kórház 4024 Debrecen Bartók B. út 2-26. 4033 Debrecen Jurisics u. 11.

Szakképesítés: Masszõr (gyógy) OKJ szám: 51 5008 01

39/2007/II/H. Hegedüs Istvánné MGRH Bt. 8175 Balatonfûzfõ Fürst u. 23. 8175 Balatonfûzfõ Fürst u. 23.

26/2007/II/H. Dr. Kun Károly Mihály 4025 Debrecen Erzsébet u. 11–13. 4200 Hajdúszoboszló Dózsa Gy. u. 7/A

54/2007/II/H. Turcsán Julianna Egyéni vállalkozó 5700 Gyula Aulich L. u. 4/A 5700 Gyula Aulich L. u. 4/A

Szakképesítés: Masszõr (sport) OKJ szám: 51 5008 02

55/2007/II/H. Turcsán Julianna Egyéni vállalkozó 5700 Gyula Aulich L. u. 4/A 5700 Gyula Aulich L. u. 4/A

Szakképesítés: Mûtõssegéd OKJ szám: 31 5002 03

10/2007/II/H. Dr. Csiba Gábor Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház
és Egyetemi Oktató Kórház

3526 Miskolc Szentpéteri
kapu 72–76.

3530 Miskolc Geró J. u 17.

Szakképesítés: Ortopédiai cipész OKJ szám: 33 5272 05

49/2007/II/H. Rajnai Katalin Modell Divatiskola 1075 Budapest Wesselényi u. 52. 1021 Budapest Alsóvölgy u. 13.

Szakképesítés: Orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus OKJ szám: 55 5018 01

23/2007/II/H. Dr. Illésné Dr. Németh Mária Pharmadose Kft. Laboratórium 1062 Budapest Andrássy u. 12. 1138 Budapest Népfürdõ u. 15/E

Szakképesítés: Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens OKJ szám: 54 5018 05

22/2007/II/H. Dr. Illésné Dr. Németh Mária Pharmadose Kft. Laboratórium 1062 Budapest Andrássy u. 12. 1138 Budapest Népfürdõ u. 15/E

Szakképesítés: Rehabilitációs tevékenység terapeuta OKJ szám: 54 5008 01

28/2007/II/H. Dr. Mogánné Tölgyesy Szilvia Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1528 Budapest Szanatórium u. 19. 2083 Solymár Kisfaludy u. 6.

Szakképesítés: Röntgenasszisztens OKJ szám: 52 5018 06

18/2007/II/H. Dr. Grexa Erzsébet 7623 Pécs Rákóczi u. 2. 7632 Pécs Olga u. 7.

45/2007/II/H. Prof. Dr. Repa Imre Kaposvári Egyetem Egészségtudományi
Centrum

7400 Kaposvár Guba S. u. 40. 1013 Budapest Attila u. 27. 2/7.

Szakképesítés: Szülésznõ OKJ szám: 55 5015 01

1/2007/II/H. Buda Károlyné Jósa András Oktató Kórház (Oktató stúdió) 4400 Nyíregyháza Szent István u. 68. 4400 Nyíregyháza Fazekas
J. tér 17. 9/78.
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Az Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékbe újonnan felvett vizsgaelnökök – természetgyógyászok

Nyilvántartási
szám

Dr. Név Munkahely neve
Munkahely címe Lakcím

Irányító-
szám

Város Utca
Irányító-

szám
Város Utca

Szakképesítés: Alternatív mozgás- és masszázsterapeuta OKJ szám: -

TGY.V.4/2007. Dr. Rodák Margit Tigram-R Bt. 1055 Budapest Szent István krt. 29. 1055 Budapest Szent István krt. 29.

Szakképesítés: Bioenergetikus OKJ szám: -

TGY.V.1/2007. Árendás László 1024 Budapest Retek u. 33-35. 2381 Táborfalva Német dûlõ 1.

Szakképesítés: Életmódtanácsadó és terapeuta OKJ szám: -

TGY.V.2/2007. Árendás László 1024 Budapest Retek u. 33-35. 2382 Táborfalva Német dûlõ 1.

TGY.V.5/2007. Dr. Rodák Margit Tigram-R Bt. 1055 Budapest Szent István krt. 29. 1055 Budapest Szent István krt. 29.

Szakképesítés: Fitoterapeuta OKJ szám: -

TGY.V.9/2007. Dr. Mészáros István Dezsõné
Oravecz Mária

1022 Budapest Bimbó út 107. 1022 Budapest Bimbó út 107.

Szakképesítés: Fülakupunktúrás addiktológus OKJ szám: -

TGY.V.7/2007.

Dr.

Mészáros István Dezsõné
Oravecz Mária

1022 Budapest Bimbó út 107. 1022 Budapest Bimbó út 107.

TGY.V.3/2007. Dr. Rodák Margit Tigram-R Bt. 1055 Budapest Szent István krt. 29. 1055 Budapest Szent István krt. 29.

Szakképesítés: Szemtréner OKJ szám: -

TGY.V.8/2007.

Dr.

Mészáros István Dezsõné
Oravecz Mária

1022 Budapest Bimbó út 107. 1022 Budapest Bimbó út 107.

Szakképesítés: Természetgyógyászati modul OKJ szám: -

TGY.V.6/2007. Dr. Sarkadi Ádám Helleborus Niger Bt. 1051 Budapest Bajcsy-Zs. út 22. 8258 Badacsonytomaj Föld u. 14.

Az Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékben való nyilvántartás meghosszabbítása – természetgyógyászok

Nyilvántartási
szám

Dr. Név Munkahely neve
Munkahely címe Lakcím

Irányító-
szám

Város Utca
Irányító-

szám
Város Utca

Szakképesítés: Akupresszõr OKJ szám: -

TGY.V.20/2007/H. Dr. Csermely Miklós 1029 Budapest Sólyomvölgy u. 14. 1029 Budapest Sólyomvölgy u. 14.

TGY.V.58/2007/H.
Dr.

Mészáros István Dezsõné
Oravecz Mária

1022 Budapest Bimbó út 107. 1022 Budapest Bimbó út 107.

TGY.V.35/2007/H. Dr. Walkovszky Attila 1052 Budapest Kristóf tér 6. 1052 Budapest Kristóf tér 6.

TGY.V.2/2007/H. Béky László Aura Természetgyógyászati Gyógyító
és Oktató Központ EC.

1143 Budapest Stefánia út 25. 2093 Budajenõ Pacsirta u. 1.

TGY.V.16/2007/H. Dr.
Dr.

Bényei Miklósné
Csikai Erzsébet

Természetgyógyászati rendelõ 4027 Debrecen Gyöngyösi u. 22. fszt/1.4032 Debrecen Hatvani I. u. 3/B
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Nyilvántartási
szám

Dr. Név Munkahely neve
Munkahely címe Lakcím

Irányító-
szám

Város Utca
Irányító-

szám
Város Utca

TGY.V.43/2007/H. Gazdag Katalin Ilona Éden Szépség és Egészségház 4026 Debrecen Petõfi tér 10. 4026 Debrecen Bethlen u. 41. 1/9.

TGY.V.64/2007/H. Temesvári Gabriella 2111 Szada Margita u. 5. 2111 Szada Margita u. 5.

Szakképesítés: Alternatív fizioterapeuta OKJ szám: -

TGY.V.6/2007/H. Béky László Aura Természetgyógyászati Gyógyító
és Oktató Központ EC.

1143 Budapest Stefánia út 25. 2093 Budajenõ Pacsirta u. 1.

TGY.V.23/2007/H. Dr. Csermely Miklós Vállalkozó 1029 Budapest Sólyomvölgy u. 14. 1029 Budapest Sólyomvölgy u. 14.

TGY.V.13/2007/H. Czimeth István MÁV Zrt. Személyszállítási Fõkönyvelõség 1087 Budapest Kerepesi út 3. 1203 Budapest Baross u. 46. fszt. 2.

Szakképesítés: Alternatív mozgás- és masszázs terapeuta OKJ szám: -

TGY.V.57/2007/H. Madocsai Eszter Magyar Shiatsu Alapítvány 1015 Budapest Ostrom u. 15. 1015 Budapest Ostrom u. 15.

TGY.V.3/2007/H. Béky László Aura Természetgyógyászati Gyógyító
és Oktató Központ EC.

1143 Budapest Stefánia út 25. 2093 Budajenõ Pacsirta u. 1.

TGY.V.38/2007/H. Faragó László Antal 6000 Kecskemét Petõfi S. u. 7. 3/77. 6000 Kecskemét Egressy u. 2–4.

TGY.V.41/2007/H. Gazdag Katalin Ilona Éden Szépség és Egészségház 4026 Debrecen Petõfi tér 10. 4026 Debrecen Bethlen u. 41. 1/9.

TGY.V.46/2007/H. Gillich István 1027 Budapest Bem J. u. 18. 1027 Budapest Bem J. u. 18.

TGY.V.50/2007/H. Hegedüs Istvánné MGRH Bt. 8175 Balatonfûzfõ Fürst u. 23. 8175 Balatonfûzfõ Fürst u. 23.

TGY.V.59/2007/H.
Dr.

Mészáros István Dezsõné
Oravecz Mária

1022 Budapest Bimbó út 107. 1022 Budapest Bimbó út 107.

TGY.V.27/2007/H. Dr. Sarkadi Ádám Helleborus Niger Bt. 1051 Budapest Bajcsy-Zs. út 22. 8258 Badacsonytomaj Föld u. 14.

TGY.V.28/2007/H. Dr. Varju Márta Alterna Kft. 1123 Budapest Alkotás u. 37. 1123 Budapest Alkotás u. 37.

TGY.V.33/2007/H. Dr. Walkovszky Attila 1052 Budapest Kristóf tér 6. 1052 Budapest Kristóf tér 6.

Szakképesítés: Bioenergetikus OKJ szám: -

TGY.V.12/2007/H. Czimeth István MÁV Zrt. Személyszállítási Fõkönyvelõség 1087 Budapest Kerepesi út 3. 1203 Budapest Baross u. 46. fszt. 2.

TGY.V.45/2007/H. Gillich István 1027 Budapest Bem J. u. 18. 1027 Budapest Bem J. u. 18.

TGY.V.29/2007/H. Dr. Varju Márta Alterna Kft. 1123 Budapest Alkotás u. 37. 1123 Budapest Alkotás u. 37.

TGY.V.7/2007/H. Béky László Aura Természetgyógyászati Gyógyító
és Oktató Központ EC.

1143 Budapest Stefánia út 25. 2093 Budajenõ Pacsirta u. 1.

TGY.V.55/2007/H. Juhász Péter Holiszta Stúdió Oktatási
és Humán Szolgáltató Bt.

6724 Szeged Francia út 4/A 6724 Szeged Francia út 4/A

Szakképesítés: Életmód-tanácsadó terapeuta OKJ szám: -

TGY.V.14/2007/H. Dr. Bajáky András Közép-Európai Humáninnovációs Központ 3530 Miskolc Rákóczi u. 12. 3527 Miskolc Baross G. u. 14.

TGY.V.18/2007/H. Dr. Bényei Miklósné
Dr. Csikai Erzsébet

Természetgyógyászat Rendelõ 4027 Debrecen Gyöngyösi u. 22.
fszt. 1.

4032 Debrecen Hatvani I. u. 3/B

TGY.V.48/2007/H. Hartmanné Kökény Mária Egyéni vállalkozó 2241 Sülysáp Lövölde u. 16. 2241 Sülysáp Lövölde u. 16.

TGY.V.4/2007/H. Béky László Aura Természetgyógyászati Gyógyító
és Oktató Központ EC.

1143 Budapest Stefánia út 25. 2093 Budajenõ Pacsirta u. 1.

TGY.V.40/2007/H. Gazdag Katalin Ilona Éden Szépség és Egészségház 4026 Debrecen Petõfi tér 10. 4026 Debrecen Bethlen u. 41. 1/9.
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Nyilvántartási
szám

Dr. Név Munkahely neve
Munkahely címe Lakcím

Irányító-
szám

Város Utca
Irányító-

szám
Város Utca

TGY.V.24/2007/H. Dr. Gelléri Ágnes Vita-Pharm Kft. 1148 Budapest Vezér út 156. 1118 Budapest Kelenhegyi út 47/A

TGY.V.25/2007/H. Dr. Kenyeres Sándor Logatom Közhasznú Alapítvány 1185 Budapest Késmárk u. 4. 4533 Sényõ Rákóczi u. 33.

TGY.V.63/2007/H. Nagyné Halász Anna Roanal Bt. 4031 Debrecen Gyár u. 11/A 4031 Debrecen Gyár u. 11/A

TGY.V.60/2007/H. Dr. Mészáros István Dezsõné
Oravecz Mária

1022 Budapest Bimbó út 107. 1022 Budapest Bimbó út 107.

TGY.V.30/2007/H. Dr. Varju Márta Alterna Kft. 1123 Budapest Alkotás u. 37. 1123 Budapest Alkotás u. 37.

TGY.V.36/2007/H. Dr. Walkovszky Attila 1052 Budapest Kristóf tér 6. 1052 Budapest Kristóf tér 6.

Szakképesítés: Fitoterapeuta OKJ szám: -

TGY.V.8/2007/H. Béky László Aura Természetgyógyászati Gyógyító
és Oktató Központ EC.

1143 Budapest Stefánia út 25. 2093 Budajenõ Pacsirta u. 1.

TGY.V.47/2007/H. Hartmanné Kökény Mária Egyéni vállalkozó 2241 Sülysáp Lövölde u. 16. 2241 Sülysáp Lövölde u. 16.

TGY.V.52/2007/H. Juhász Péter Holiszta Stúdió Oktatási
és Humán Szolgáltató Bt.

6724 Szeged Francia út 4/A 6724 Szeged Francia út 4/A

TGY.V.37/2007/H. Dr. Walkovszky Attila 1052 Budapest Kristóf tér 6. 1052 Budapest Kristóf tér 6.

TGY.V.11/2007/H. Czimeth István MÁV Zrt. Személyszállítási Fõkönyvelõség 1087 Budapest Kerepesi út 3. 1203 Budapest Baross u. 46. fszt. 2.

TGY.V.44/2007/H. Gillich István 1027 Budapest Bem J. u. 18. 1027 Budapest Bem J. u. 18.

TGY.V.31/2007/H. Dr. Varju Márta Alterna Kft. 1123 Budapest Alkotás u. 37. 1123 Budapest Alkotás u. 37.

Szakképesítés: Fülakupunktúrás addiktológus OKJ szám: -

TGY.V.19/2007/H. Dr. Bényei Miklósné
Dr. Csikai Erzsébet

Természetgyógyászat Rendelõ 4027 Debrecen Gyöngyösi út 22.
fszt. 1.

4032 Debrecen Hatvani I. u. 3/B

TGY.V.54/2007/H. Juhász Péter Holiszta Stúdió Oktatási
és Humán Szolgáltató Bt.

6724 Szeged Francia út 4/A 6724 Szeged Francia út 4/A

TGY.V.34/2007/H. Dr. Walkovszky Attila 1052 Budapest Kristóf tér 6. 1052 Budapest Kristóf tér 6.

Szakképesítés: Kineziológus OKJ szám: -

TGY.V.1/2007/H. Barna Gáborné Budapest II. ker. Polgármesteri Hivatal
Mûvelõdési Iroda

1024 Budapest Mechwart liget 1. 1031 Budapest Nánási út 6/A

TGY.V.39/2007/H. Gál Attila Rebisz Autópálya Rendõrség Iváncsai Alosztály 2454 Iváncsa Kilencedi u. 2. 2401 Dunaújváros Dunasor 9. 1. 2.

TGY.V.42/2007/H. Gazdag Katalin Ilona Éden Szépség és Egészségház 4026 Debrecen Petõfi tér 10. 4026 Debrecen Bethlen u. 41. 1/9.

TGY.V.56/2007/H. Köves Zsuzsanna Egyéni vállalkozó 6000 Kecskemét Füzes u. 1. 6000 Kecskemét Füzes u. 1.

TGY.V.26/2007/H. Dr. Sarkadi Ádám Helleborus Niger Bt. 1051 Budapest Bajcsy-Zs. út 22. 8258 Badacsonytomaj Föld u. 14.

TGY.V.32/2007/H. Dr. Varju Márta Alterna Kft. 1123 Budapest Alkotás u. 37. 1123 Budapest Alkotás u. 37.

TGY.V.67/2007/H. Vona Éva 3 L 96 Bt. 1118 Budapest Regõs u. 11. 1118 Budapest Regõs u. 11.

Szakképesítés: Reflexológus OKJ szám: -

TGY.V.21/2007/H. Dr. Csermely Miklós 1029 Budapest Sólyomvölgy u. 14. 1029 Budapest Sólyomvölgy u. 14.

TGY.V.10/2007/H. Czimeth István MÁV Zrt. Személyszállítási Fõkönyvelõség 1087 Budapest Kerepesi út 3. 1203 Budapest Baross u. 46. fszt. 2.
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Nyilvántartási
szám

Dr. Név Munkahely neve
Munkahely címe Lakcím

Irányító-
szám

Város Utca
Irányító-

szám
Város Utca

TGY.V.61/2007/H. Dr. Mészáros István Dezsõné
Oravecz Mária

1022 Budapest Bimbó út 107. 1022 Budapest Bimbó út 107.

TGY.V.5/2007/H. Béky László Aura Természetgyógyászati Gyógyító
és Oktató Központ EC.

1143 Budapest Stefánia út 25. 2093 Budajenõ Pacsirta u. 1.

TGY.V.15/2007/H. Dr. Bényei Miklósné
Dr. Csikai Erzsébet

Természetgyógyászati rendelõ 4027 Debrecen Gyöngyösi u. 22.
fszt. 1.

4032 Debrecen Hatvani I. u. 3/B

TGY.V.49/2007/H. Hartmanné Kökény Mária Egyéni vállalkozó 2241 Sülysáp Lövölde u. 16. 2241 Sülysáp Lövölde u. 16.

TGY.V.53/2007/H. Juhász Péter Holiszta Stúdió Oktatási
és Humán Szolgáltató Bt.

6724 Szeged Francia út 4/A 6724 Szeged Francia út 4/A

TGY.V.62/2007/H. Nagyné Halász Anna Roanal Bt. 4031 Debrecen Gyár u. 11/A 4031 Debrecen Gyár u. 11/A

TGY.V.65/2007/H. Temesvári Gabriella 2111 Szada Margita u. 5. 2111 Szada Margita u. 5.

Szakképesítés: Szemtréner OKJ szám: -

TGY.V.9/2007/H. Béky László Aura Természetgyógyászati Gyógyító
és Oktató Központ EC.

1143 Budapest Stefánia út 25. 2093 Budajenõ Pacsirta u. 1.

TGY.V.22/2007/H. Dr. Csermely Miklós 1029 Budapest Sólyomvölgy u. 14. 1029 Budapest Sólyomvölgy u. 14.

TGY.V.17/2007/H. Dr. Bényei Miklósné
Dr. Csikai Erzsébet

Természetgyógyászat Rendelõ 4027 Debrecen Gyöngyösi u. 22.
fszt. 1.

4032 Debrecen Hatvani I. u. 3/B

TGY.V.51/2007/H. Hegedüs Istvánné MGRH Bt. 8175 Balatonfûzfõ Fürst u. 23. 8175 Balatonfûzfõ Fürst u. 23.

TGY.V.66/2007/H. Vén Péter 1095 Budapest Mester u. 57. 1095 Budapest Mester u. 57.
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3. számú melléklet

Az Országos Szakmai Szakértõi Névjegyzék kiegészítése

Az Országos Szakmai Szakértõi Névjegyzékbe újonnan felvett szakértõk
az Egészségügyi Közlöny 2007. évi 19. számában megjelent pályázati felhívásra beérkezett pályázatok alapján

Nyilvántartási
szám

Dr. Név Munkahely neve
Munkahely címe Lakcím

Irányító-
szám

Város Utca
Irányító-

szám
Város Utca

Szakképesítés: Diabetológiai szakápoló OKJ szám: 54 723 01 0001 54 01

1/2/2007. Badényiné
dr. Árokszállásy Éva Mária

Egészségügyi Minisztérium 1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1147 Budapest Fajansz u. 2/B

1/43/2007. Dr. Halmos Tamásné Tantoker Bt. 1125 Budapest Kikelet u. 43/B 1125 Budapest Kikelet u. 43/B

1/121/2007. Kiss Mária Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai
Fõosztály

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1135 Budapest Forgách köz 16.

1/151/2007. Maurer Miklósné Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképzõ
Iskola és Gimnázium

1043 Budapest Kassai u. 24/A 1157 Budapest Legénybíró u. 9. 5/15.

1/200/2007. Tóth Ibolya Egészségügyi Minisztérium Államtitkárság
Titkársága

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1085 Budapest József krt. 69. 4/56.

Szakképesítés: Epidemiológiai szakápoló OKJ szám: 54 723 01 0001 54 02

1/122/2007. Kiss Mária Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai
Fõosztály

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1135 Budapest Forgách köz 16.

1/59/2007. Dr. Kopcsóné
Dr. Németh Irén Anna

Országos Tisztiorvosi Hivatal
Járványügyi Fõosztály

1097 Budapest Gyáli út 2-6. 1087 Budapest Százados út 51–65.
C/C. 4/15.

1/201/2007. Tóth Ibolya Egészségügyi Minisztérium Államtitkárság
Titkársága

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1085 Budapest József krt. 69. 4/56.

Szakképesítés: Felnõtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló OKJ szám: 54 723 01 0001 54 03

1/123/2007. Kiss Mária Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai
Fõosztály

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1135 Budapest Forgách köz 16.

1/152/2007. Maurer Miklósné Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképzõ
Iskola és Gimnázium

1043 Budapest Kassai u. 24/A 1157 Budapest Legénybíró u. 9. 5/15.

1/71/2007. Dr. Papp Tamás Budai Irgalmasrendi Kórház Kht. AITO 1123 Budapest Frankel L. út 17–19. 1114 Budapest Bartók B. út 11–13. 1/5.

Szakképesítés: Foglalkozásegészségügyi szakápoló OKJ szám: 54 723 01 0001 54 04

1/12/2007. Deák Krisztina Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai
Fõosztály

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1064 Budapest Szondi u. 63. 2/14.

1/124/2007. Kiss Mária Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai
Fõosztály

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1135 Budapest Forgách köz 16.

1/93/2007. Dr. Téglásyné Bácsi Mária Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-
egészségügyi Intézet

1096 Budapest Nagyvárad tér 2. 2120 Dunakeszi Barátság út 21.

1/202/2007. Tóth Ibolya Egészségügyi Minisztérium Államtitkárság
Titkársága

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1085 Budapest József krt. 69. 4/56.
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Nyilvántartási
szám

Dr. Név Munkahely neve
Munkahely címe Lakcím

Irányító-
szám

Város Utca
Irányító-

szám
Város Utca

Szakképesítés: Geriátriai szakápoló OKJ szám: 54 723 01 0001 54 05

1/3/2007. Badényiné
dr. Árokszállásy Éva Mária

Egészségügyi Minisztérium 1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1147 Budapest Fajansz u. 2/B

1/13/2007. Deák Krisztina Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai
Fõosztály

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1064 Budapest Szondi u. 63. 2/14.

1/167/2007. Munkné
dr. Hegedûs Katalin

Semmelweis Egyetem Magatartástudományi
Intézet

1089 Budapest Nagyvárad tér 4. 1101 Budapest Hungária krt. 5–7.
V. ép. I. lh. 6/1.

1/125/2007. Kiss Mária Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai
Fõosztály

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1135 Budapest Forgách köz 16.

1/153/2007. Maurer Miklósné Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképzõ
Iskola és Gimnázium

1043 Budapest Kassai u. 24/A 1157 Budapest Legénybíró u. 9. 5/15.

1/203/2007. Tóth Ibolya Egészségügyi Minisztérium Államtitkárság
Titkársága

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1085 Budapest József krt. 69. 4/56.

Szakképesítés: Hospice szakápoló OKJ szám: 54 723 01 0001 54 06

1/4/2007. Badényiné
dr. Árokszállásy Éva Mária

Egészségügyi Minisztérium 1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1147 Budapest Fajansz u. 2/B

1/14/2007. Deák Krisztina Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai
Fõosztály

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1064 Budapest Szondi u. 63. 2/14.

1/165/2007. Munkné
dr. Hegedûs Katalin

Semmelweis Egyetem Magatartástudományi
Intézet

1089 Budapest Nagyvárad tér 4. 1101 Budapest Hungária krt. 5–7.
V. ép. I. lh. 6/1.

1/126/2007. Kiss Mária Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai
Fõosztály

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1135 Budapest Forgách köz 16.

1/154/2007. Maurer Miklósné Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképzõ
Iskola és Gimnázium

1043 Budapest Kassai u. 24/A 1157 Budapest Legénybíró u. 9. 5/15.

1/204/2007. Tóth Ibolya Egészségügyi Minisztérium Államtitkárság
Titkársága

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1085 Budapest József krt. 69. 4/56.

Szakképesítés: Körzeti közösségi szakápoló OKJ szám: 54 723 01 0001 54 07

1/15/2007. Deák Krisztina Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai
Fõosztály

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1064 Budapest Szondi u. 63. 2/14.

1/168/2007. Munkné
dr. Hegedûs Katalin

Semmelweis Egyetem Magatartástudományi
Intézet

1089 Budapest Nagyvárad tér 4. 1101 Budapest Hungária krt. 5–7.
V. ép. I. lh. 6/1.

1/57/2007. Dr. Karsai László ÁNTSZ Közép-Magyarországi Regionális
Intézete Reptéri Kirendeltség

1185 Budapest Ferihegy 1. 1076 Budapest Százház u. 10–18. 4/35.

1/127/2007. Kiss Mária Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai
Fõosztály

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1135 Budapest Forgách köz 16.

1/137/2007. Kökény Márta Harris Egészségügyi Szolgálat
Magyarország Kft.

1115 Budapest Tétényi út 12–16. 1192 Budapest Géza u. 22/2.

1/155/2007. Maurer Miklósné Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképzõ
Iskola és Gimnázium

1043 Budapest Kassai u. 24/A 1157 Budapest Legénybíró u. 9. 5/15.
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Nyilvántartási
szám

Dr. Név Munkahely neve
Munkahely címe Lakcím

Irányító-
szám

Város Utca
Irányító-

szám
Város Utca

1/205/2007. Tóth Ibolya Egészségügyi Minisztérium Államtitkárság
Titkársága

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1085 Budapest József krt. 69. 4/56.

Szakképesítés: Légzõszervi szakápoló OKJ szám: 54 723 01 0001 54 08

1/150/2007. Márton Márton Jánosné Semmelweis Egyetem ÁOK Pulmonológiai
Klinika

1125 Budapest Diósárok út 1/C 2145 Kerepes Sólyom u. 27.

1/156/2007. Maurer Miklósné Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképzõ
Iskola és Gimnázium

1043 Budapest Kassai u. 24/A 1157 Budapest Legénybíró u. 9. 5/15.

1/174/2007. Pálfy Lajosné Semmelweis Egyetem ÁOK Pulmonológiai
Klinika

1125 Budapest Diósárok út 1/C 1201 Budapest Alsóhatár út 73.

Szakképesítés: Onkológiai szakápoló OKJ szám: 54 723 01 0001 54 10

1/5/2007. Badényiné
Dr. Árokszállásy Éva Mária

Egészségügyi Minisztérium 1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1147 Budapest Fajansz u. 2/B

1/16/2007. Deák Krisztina Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai
Fõosztály

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1064 Budapest Szondi u. 63. 2/14.

1/166/2007. Munkné
Dr. Hegedûs Katalin

Semmelweis Egyetem Magatartástudományi
Intézet

1089 Budapest Nagyvárad tér 4. 1101 Budapest Hungária krt. 5–7.
V. ép. I. lh. 6/1.

1/128/2007. Kiss Mária Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai
Fõosztály

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1135 Budapest Forgách köz 16.

1/157/2007. Maurer Miklósné Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképzõ
Iskola és Gimnázium

1043 Budapest Kassai u. 24/A 1157 Budapest Legénybíró u. 9. 5/15.

1/206/2007. Tóth Ibolya Egészségügyi Minisztérium Államtitkárság
Titkársága

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1085 Budapest József krt. 69. 4/56.

Szakképesítés: Pszichiátriai szakápoló OKJ szám: 54 723 01 0001 54 11

1/17/2007. Deák Krisztina Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai
Fõosztály

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1064 Budapest Szondi u. 63. 2/14.

1/129/2007. Kiss Mária Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai
Fõosztály

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1135 Budapest Forgách köz 16.

1/207/2007. Tóth Ibolya Egészségügyi Minisztérium Államtitkárság
Titkársága

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1085 Budapest József krt. 69. 4/56.

Szakképesítés: Sürgõsségi szakápoló OKJ szám: 54 723 01 0001 54 12

1/158/2007. Maurer Miklósné Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképzõ
Iskola és Gimnázium

1043 Budapest Kassai u. 24/A 1157 Budapest Legénybíró u. 9. 5/15.

1/175/2007. Pápai Tibor Állami Egészségügyi Központ Sürgõsségi
Betegellátó Centrum

1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 2611 Felsõpetény Rákóczi út 5.

1/70/2007. Dr. Papp Tamás Budai Irgalmasrendi Kórház Kht. AITO 1123 Budapest Frankel L. út 17–19. 1114 Budapest Bartók B. út 11–13. 1/5.

1/211/2007. Vízvári László Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 2011 Budakalász Fecske u. 23/A
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Nyilvántartási
szám

Dr. Név Munkahely neve
Munkahely címe Lakcím

Irányító-
szám

Város Utca
Irányító-

szám
Város Utca

Szakképesítés: Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló OKJ szám: 54 723 02 0001 54 01

1/1/2007. Aranyosi Gáborné Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekklinika 1094 Budapest Tûzoltó u. 7–9. 2310 Szigetszent-
miklós

Komáromi út 86.

1/160/2007. Maurer Miklósné Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképzõ
Iskola és Gimnázium

1043 Budapest Kassai u. 24/A 1157 Budapest Legénybíró u. 9. 5/15.

Szakképesítés: Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens OKJ szám: 55 725 01 0010 55 01

1/29/2007. Demjénné Németh Sarolta Állami Egészségügyi Központ 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 1158 Budapest Apolló u. 39.

1/44/2007. Dr. Hollós Sándor Semmelweis Egyetem Egészségtudományi
Fõiskolai Kar

1088 Budapest Vas u. 17. 1026 Budapest Tüske u. 4/B

1/141/2007. Lukovich Tamásné Állami Egészségügyi Központ 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 2484 Agárd Álmos vezér u. 34.

1/149/2007. Maléta Andrea Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1237 Budapest Köves út 102.

1/81/2007. Dr. Riedl Erika Állami Egészségügyi Központ Radiológia 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 1124 Budapest Kiss János alt. u. 82.

Szakképesítés: Általános asszisztens OKJ szám: 52 720 01 0010 52 01

1/6/2007. Badényiné
dr. Árokszállásy Éva Mária

Egészségügyi Minisztérium 1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1147 Budapest Fajansz u. 2/B

1/19/2007. Demeter Józsefné 1089 Budapest Vajda P. u. 11. 2/58.

1/37/2007. Dr. Drexlerné
Sólymos Mária Erzsébet

Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1118 Budapest Törökugrató u. 4. 4/15.

1/101/2007. Feigl Ágnes Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1212 Budapest Erdélyi u. 25.

1/53/2007. Dr. Kállayné Õry Csilla Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1528 Budapest Szanatórium u. 19. 1155 Budapest Kolozsvár u. 10/A

1/131/2007. Kiss Mária Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai
Fõosztály

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1135 Budapest Forgách köz 16.

1/161/2007. Maurer Miklósné Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképzõ
Iskola és Gimnázium

1043 Budapest Kassai u. 24/A 1157 Budapest Legénybíró u. 9. 5/15.

1/163/2007. Melczer Andrea Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1114 Budapest Ulászló u. 32-36.

1/75/2007. Dr. Pappné Víg Ágnes Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1114 Budapest Bartók B. út 11–13. 1/5.

1/209/2007. Tóth Ibolya Egészségügyi Minisztérium Államtitkárság
Titkársága

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1085 Budapest József krt. 69. 4/56.

1/210/2007. Tóth Zoltán Antalné Dienes László Gimnázium és Egészségügyi
Szakképzõ Iskola

4027 Debrecen Thomas M. u. 16. 4033 Debrecen Acsádi u. 38.

1/212/2007. Vízvári László Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 2011 Budakalász Fecske u. 23/A

Szakképesítés: Fogászati asszisztens OKJ szám: 52 720 01 0010 52 02

1/20/2007. Demeter Józsefné 1089 Budapest Vajda P. u. 11. 2/58. 1089 Budapest Vajda P. u. 11. 2/58.

1/45/2007. Dr. Huszák András Attila OralStudio Fogászati és Szájsebészeti Bt. 1126 Budapest Böszörményi út 2. 1126 Budapest Böszörményi út 2.
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Nyilvántartási
szám

Dr. Név Munkahely neve
Munkahely címe Lakcím

Irányító-
szám

Város Utca
Irányító-

szám
Város Utca

Szakképesítés: Gyógyszertári asszisztens OKJ szám: 52 720 01 0010 52 03

1/21/2007. Demeter Józsefné 1089 Budapest Vajda P. u. 11. 2/58. 1089 Budapest Vajda P. u. 11. 2/58.

Szakképesítés: Egészségügyi operátor OKJ szám: 52 720 01 0001 54 03

1/102/2007. Feigl Ágnes Egészségügyi Szakképzõ
és TovábbképzõIntézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1212 Budapest Erdélyi u. 25.

1/159/2007. Maurer Miklósné Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképzõ
Iskola és Gimnázium

1043 Budapest Kassai u. 24/A 1157 Budapest Legénybíró u. 9. 5/15.

1/162/2007. Melczer Andrea Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1114 Budapest Ulászló u. 32–36.

1/213/2007. Vízvári László Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 2011 Budakalász Fecske u. 23/A

Szakképesítés: Fizioterápiás szakasszisztens OKJ szám: 52 720 01 0001 54 04

1/199/2007. Tasnádi Ágnes Komplex Általános Iskola 1107 Budapest Gém u. 5–7. 1087 Budapest Százados út 32.

Szakképesítés: Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens OKJ szám: 52 720 01 0001 54 07

1/7/2007. Badényiné
Dr. Árokszállásy Éva Mária

Egészségügyi Minisztérium 1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1147 Budapest Fajansz u. 2/B

Szakképesítés: Klinikai fogászati higiénikus OKJ szám: 52 720 01 0001 54 08

1/22/2007. Demeter Józsefné 1089 Budapest Vajda P. u. 11. 2/58. 1089 Budapest Vajda P. u. 11. 2/58.

1/46/2007. Dr. Huszák András Attila OralStudio Fogászati és Szájsebészeti Bt. 1126 Budapest Böszörményi út 2. 1126 Budapest Böszörményi út 2.

Szakképesítés: Szemészeti szakasszisztens OKJ szám: 52 720 01 0001 54 09

1/192/2007. Simon László Gézáné Csilag-Szem Kft. 1214 Budapest Vénusz u. 2. 1237 Budapest Szent László u. 67.

Szakképesítés: Egészségügyi gyakorlatvezetõ OKJ szám: 54 146 01 0000 00 00

1/103/2007. Feigl Ágnes Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1212 Budapest Erdélyi u. 25.

1/54/2007. Dr. Kállayné Õry Csilla Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1528 Budapest Szanatórium u. 19. 1155 Budapest Kolozsvár u. 10/A

1/132/2007. Kiss Mária Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai
Fõosztály

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1135 Budapest Forgách köz 16.

1/76/2007. Dr. Pappné Víg Ágnes Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1114 Budapest Bartók B. út 11–13. 1/5.

1/214/2007. Vízvári László Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 2011 Budakalász Fecske u. 23/A

Szakképesítés: Egészségõr-fertõtlenítõ OKJ szám: 31 853 02 0010 31 01

1/30/2007. Dr. Bajomi Dániel Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft. 1107 Budapest Szállás u. 6. 1055 Budapest Falk M. u. 6.

1/33/2007. Dr. Benya László ÁNTSZ Budapest IV-XV. Kerületi Intézete 1046 Budapest Óceánárok út 7. 2890 Tata Szilágyi E. út 121.

1/113/2007. Gálffy György András ÁNTSZ Budapest IV-XV. Kerületi Intézete 1048 Budapest Óceánárok út 7. 1046 Budapest Vécsey K. u. 82.

1/66/2007. Dr. Milassin Márta Országos Epidemiológiai Központ
Dezinfekciós Osztály

1097 Budapest Gyáli út 2–6. 6721 Szeged Tiszta L. krt. 7–9.

2008/29.szám
H

I
V

A
T

A
L

O
S

É
R

T
E

S
Í

T
Õ

4123



Nyilvántartási
szám

Dr. Név Munkahely neve
Munkahely címe Lakcím

Irányító-
szám

Város Utca
Irányító-
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Szakképesítés: Egészségügyi kártevõirtó szakmunkás OKJ szám: 31 853 02 0010 31 02

1/31/2007. Dr. Bajomi Dániel Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft. 1107 Budapest Szállás u. 6. 1055 Budapest Falk M. u. 6.

1/34/2007. Dr. Benya László ÁNTSZ Budapest IV-XV. Kerületi Intézete 1046 Budapest Óceánárok út 7. 2890 Tata Szilágyi E. út 121.

1/114/2007. Gálffy György András ÁNTSZ Budapest IV-XV. Kerületi Intézete 1048 Budapest Óceánárok út 7. 1046 Budapest Vécsey K. u. 82.

1/217/2007. Vranesics Csaba László BIO-TOX Szolgáltató Szövetkezet 1162 Budapest Akácfa u. 102. 7631 Pécs Nagypostavölgyi út 114.

Szakképesítés: Fertõtlenítõ sterilezõ OKJ szám: 31 853 02 0010 31 03

1/35/2007. Dr. Benya László ÁNTSZ Budapest IV-XV. Kerületi Intézete 1046 Budapest Óceánárok út 7. 2890 Tata Szilágyi E. út 121.

1/40/2007. Dr. Drexlerné
Sólymos Mária Erzsébet

Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1118 Budapest Törökugrató u. 4. 4/15.

1/115/2007. Gálffy György András ÁNTSZ Budapest IV-XV. Kerületi Intézete 1048 Budapest Óceánárok út 7. 1046 Budapest Vécsey K. u. 82.

1/58/2007. Dr. Kopcsóné
dr. Németh Irén Anna

Országos Tisztiorvosi Hivatal Járványügyi
Fõosztály

1097 Budapest Gyáli út 2–6. 1087 Budapest Százados út 51–65. C/C.
4/15.

1/67/2007. Dr. Milassin Márta Országos Epidemiológiai Központ
Dezinfekciós Osztály

1097 Budapest Gyáli út 2–6. 6721 Szeged Tiszta L. krt. 7–9.

Szakképesítés: Egészségügyi gázmester OKJ szám: 31 853 02 0001 52 01

1/32/2007. Dr. Bajomi Dániel Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft. 1107 Budapest Szállás u. 6. 1055 Budapest Falk M. u. 6.

1/36/2007. Dr. Benya László ÁNTSZ Budapest IV-XV. Kerületi Intézete 1046 Budapest Óceánárok út 7. 2890 Tata Szilágyi E. út 121.

1/116/2007. Gálffy György András ÁNTSZ Budapest IV-XV. Kerületi Intézete 1048 Budapest Óceánárok út 7. 1046 Budapest Vécsey K. u. 82.

1/218/2007. Vranesics Csaba László BIO-TOX Szolgáltató Szövetkezet 1162 Budapest Akácfa u. 102. 7631 Pécs Nagypostavölgyi út 114.

Szakképesítés: Egészségügyi menedzser OKJ szám: 54 345 01 0000 00 00

1/18/2007. Deák Krisztina Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai
Fõosztály

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1064 Budapest Szondi u. 63. 2/14.

1/104/2007. Feigl Ágnes Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1212 Budapest Erdélyi u. 25.

1/55/2007. Dr. Kállayné Õry Csilla Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1528 Budapest Szanatórium u. 19. 1155 Budapest Kolozsvár u. 10/A

1/130/2007. Kiss Mária Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai
Fõosztály

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1135 Budapest Forgách köz 16.

1/69/2007. Dr. Mogánné Tölgyesy Szilvia Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1528 Budapest Szanatórium u. 19. 2083 Solymár Kisfaludy u. 6.

1/194/2007. Szy Ildikó Egészségügyi Minisztérium 1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1082 Budapest Nap u. 29.

1/208/2007. Tóth Ibolya Egészségügyi Minisztérium Államtitkárság
Titkársága

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1085 Budapest József krt. 69. 4/56.

Szakképesítés: Fogtechnikus és fülilleszték-készítõ OKJ szám: 54 724 01 0000 00 00

1/164/2007. Mestyán Frigyes Me-Fri-Dent Bt. 4028 Debrecen Kardos A. u. 32. 4028 Debrecen Kardos A. u. 32.

1/178/2007. Pósáné Szûcs Erika Budapesti Szolgáltató
és Kézmûvesipari Szakképzõ Iskola

1082 Budapest Práter u. 31. 2120 Dunakeszi Alkotmány u. 51.

1/191/2007. Schulze László Vállalkozó 1146 Budapest Izsó u. 7. fszt. 1. 1092 Budapest Knézits u. 12. 7/5.

4124
H

I
V

A
T

A
L

O
S

É
R

T
E

S
Í

T
Õ

2008/29.szám



Nyilvántartási
szám

Dr. Név Munkahely neve
Munkahely címe Lakcím

Irányító-
szám

Város Utca
Irányító-

szám
Város Utca

Szakképesítés: Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó OKJ szám: 54 789 01 0000 00 00

1/8/2007. Balogh Ildikó Semmelweis Orvostudományi Egyetem
ETK Fizioterápiai Tanszék

1088 Budapest Vas u. 17. 1095 Budapest Gabona u. 8. 1/5.

1/117/2007. Hetényi Györgyi Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1202 Budapest Lázár u. 32.

1/133/2007. Kozma Dezsõ 1055 Budapest Falk M. u. 17. 1055 Budapest Falk M. u. 17.

1/187/2007. Rezsõné Kiss Kamilla Rehabunio Oktatási Kft. 1134 Budapest Dózsa Gy. út 144. 1142 Budapest Kriván u. 11.

1/94/2007. Dr. Till Attila Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1528 Budapest Szanatórium u. 19.
Pf. 1.

1135 Budapest Angyalföldi u. 5.

Szakképesítés: Citológiai szakasszisztens OKJ szám: 54 725 02 0010 54 01

1/105/2007. Forgó Ignácné Raoul Wallenberg Humán Szakképzõ Iskola
és Gimnázium

1083 Budapest Ludovika tér 1. 1222 Budapest Mész u. 8.

1/98/2007. Dr. Vass László PhD. FIAC Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 2143 Kistarcsa Semmelweis tér 1. 1153 Budapest Bocskai u. 29.

Szakképesítés: Elektronmikroszkópos szakasszisztens OKJ szám: 54 725 02 0010 54 02

1/106/2007. Forgó Ignácné Raoul Wallenberg Humán Szakképzõ Iskola
és Gimnázium

1083 Budapest Ludovika tér 1. 1222 Budapest Mész u. 8.

1/185/2007. Prof. Dr. Tanka Dezsõ 1111 Budapest Bartók B. út 52. 4/1. 1111 Budapest Bartók B. út 52. 4/1.

1/87/2007. Dr. Tankáné Sere Éva 1111 Budapest Bartók B. út 52. 4/1. 1111 Budapest Bartók B. út 52. 4/1.

1/99/2007. Dr. Vass László PhD. FIAC Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 2143 Kistarcsa Semmelweis tér 1. 1153 Budapest Bocskai u. 29.

Szakképesítés: Hisztokémiai, immunhisztokémiai szakasszisztens OKJ szám: 54 725 02 0010 54 03

1/107/2007. Forgó Ignácné Raoul Wallenberg Humán Szakképzõ Iskola
és Gimnázium

1083 Budapest Ludovika tér 1. 1222 Budapest Mész u. 8.

1/186/2007. Prof. Dr. Tanka Dezsõ 1111 Budapest Bartók B. út 52. 4/1. 1111 Budapest Bartók B. út 52. 4/1.

1/88/2007. Dr. Tankáné Sere Éva 1111 Budapest Bartók B. út 52. 4/1. 1111 Budapest Bartók B. út 52. 4/1.

1/100/2007. Dr. Vass László PhD. FIAC Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 2143 Kistarcsa Semmelweis tér 1. 1153 Budapest Bocskai u. 29.

Szakképesítés: Masszõr OKJ szám: 52 726 01 0000 00 00

1/52/2007. Dr. Kállayné Õry Csilla Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1528 Budapest Szanatórium u. 19. 1155 Budapest Kolozsvár u. 10/A

1/197/2007. Tasnádi Ágnes Komplex Általános Iskola 1107 Budapest Gém u. 5–7. 1087 Budapest Százados út 32.

Szakképesítés: Gyógymasszõr OKJ szám: 52 726 01 0010 52 01

1/38/2007. Dr. Drexlerné
Sólymos Mária Erzsébet

Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1118 Budapest Törökugrató u. 4. 4/15.

1/41/2007. Dr. Görgényi Szabolcs Kinetik-G Kft. 9700 Szombathely Markusovszky u. 2. 9700 Szombathely Markusovszky u. 2.

1/198/2007. Tasnádi Ágnes Komplex Általános Iskola 1107 Budapest Gém u. 5–7. 1087 Budapest Százados út 32.

Szakképesítés: Sportmasszõr OKJ szám: 52 726 01 0010 52 02

1/39/2007. Dr. Drexlerné
Sólymos Mária Erzsébet

Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1118 Budapest Törökugrató u. 4. 4/15.
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1/42/2007. Dr. Görgényi Szabolcs Kinetik-G Kft. 9700 Szombathely Markusovszky u. 2. 9700 Szombathely Markusovszky u. 2.

Szakképesítés: Mentõápoló OKJ szám: 52 723 01 0000 00 00

1/176/2007. Pápai Tibor Állami Egészségügyi Központ Sürgõsségi
Betegellátó Centrum

1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 2611 Felsõpetény Rákóczi út 5.

1/215/2007. Vízvári László Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 2011 Budakalász Fecske u. 23/A

Szakképesítés: Betegkísérõ OKJ szám: 52 723 01 0100 33 01

1/177/2007. Pápai Tibor Állami Egészségügyi Központ Sürgõsségi
Betegellátó Centrum

1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 2611 Felsõpetény Rákóczi út 5.

1/216/2007. Vízvári László Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 2011 Budakalász Fecske u. 23/A

Szakképesítés: Mûtéti asszisztens OKJ szám: 52 725 02 0000 00 00

1/169/2007. Nagyné Bátor Klára Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1124 Budapest Bürök u. 73–75.

1/77/2007. Dr. Pappné Víg Ágnes Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1114 Budapest Bartók B. út 11–13. 1/5.

Szakképesítés: Gipszmester OKJ szám: 52 725 02 0100 33 01

1/170/2007. Nagyné Bátor Klára Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1124 Budapest Bürök u. 73–75.

1/78/2007. Dr. Pappné Víg Ágnes Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1114 Budapest Bartók B. út 11–13. 1/5.

Szakképesítés: Mûtõssegéd OKJ szám: 52 725 02 0100 33 02

1/171/2007. Nagyné Bátor Klára Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1124 Budapest Bürök u. 73-75.

1/72/2007. Dr. Papp Tamás Budai Irgalmasrendi Kórház Kht. AITO 1123 Budapest Frankel L. út 17–19. 1114 Budapest Bartók B. út 11–13. 1/5.

1/79/2007. Dr. Pappné Víg Ágnes Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1114 Budapest Bartók B. út 11–13. 1/5.

Szakképesítés: Boncmester OKJ szám: 52 725 02 0010 52 01

1/92/2007. Dr. Tankáné Sere Éva 1111 Budapest Bartók B. út 52. 4/1. 1111 Budapest Bartók B. út 52. 4/1.

Szakképesítés: Mûtõtechnikus OKJ szám: 52 725 02 0010 52 02

1/172/2007. Nagyné Bátor Klára Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1124 Budapest Bürök u. 73–75.

1/73/2007. Dr. Papp Tamás Budai Irgalmasrendi Kórház Kht. AITO 1123 Budapest Frankel L. út 17–19. 1114 Budapest Bartók B. út 11–13. 1/5.

Szakképesítés: Mûtéti szakasszisztens OKJ szám: 52 725 02 0001 54 02

1/173/2007. Nagyné Bátor Klára Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1124 Budapest Bürök u. 73–75.

1/74/2007. Dr. Papp Tamás Budai Irgalmasrendi Kórház Kht. AITO 1123 Budapest Frankel L. út 17–19. 1114 Budapest Bartók B. út 11–13. 1/5.
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1/80/2007. Dr. Pappné Víg Ágnes Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1114 Budapest Bartók B. út 11–13. 1/5.

Szakképesítés: Ortopédiai eszközkészítõ OKJ szám: 51 542 01 0000 00 00

1/9/2007. Balogh Ildikó Semmelweis Orvostudományi Egyetem
ETK Fizioterápiai Tanszék

1088 Budapest Vas u. 17. 1095 Budapest Gabona u. 8. 1/5.

1/134/2007. Kozma Dezsõ 1055 Budapest Falk M. u. 17. 1055 Budapest Falk M. u. 17.

1/138/2007. Kukucska Ágnes Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1111 Budapest Karinthy F. út 30.

1/188/2007. Rezsõné Kiss Kamilla Rehabunio Oktatási Kft. 1134 Budapest Dózsa Gy. út 144. 1142 Budapest Kriván u. 11.

1/95/2007. Dr. Till Attila Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1528 Budapest Szanatórium u. 19.
Pf. 1.

1135 Budapest Angyalföldi u. 5.

Szakképesítés: Ortopédiai kötszerész és fûzõkészítõ OKJ szám: 51 542 01 0010 51 01

1/10/2007. Balogh Ildikó Semmelweis Orvostudományi Egyetem
ETK Fizioterápiai Tanszék

1088 Budapest Vas u. 17. 1095 Budapest Gabona u. 8. 1/5.

1/135/2007. Kozma Dezsõ 1055 Budapest Falk M. u. 17. 1055 Budapest Falk M. u. 17.

1/139/2007. Kukucska Ágnes Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1111 Budapest Karinthy F. út 30.

1/189/2007. Rezsõné Kiss Kamilla Rehabunio Oktatási Kft. 1134 Budapest Dózsa Gy. út 144. 1142 Budapest Kriván u. 11.

1/96/2007. Dr. Till Attila Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1528 Budapest Szanatórium u. 19.
Pf. 1.

1135 Budapest Angyalföldi u. 5.

Szakképesítés: Ortopédiai mûszerész OKJ szám: 51 542 01 0010 51 02

1/11/2007. Balogh Ildikó Semmelweis Orvostudományi Egyetem
ETK Fizioterápiai Tanszék

1088 Budapest Vas u. 17. 1095 Budapest Gabona u. 8. 1/5.

1/136/2007. Kozma Dezsõ 1055 Budapest Falk M. u. 17. 1055 Budapest Falk M. u. 17.

1/140/2007. Kukucska Ágnes Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1111 Budapest Karinthy F. út 30.

1/190/2007. Rezsõné Kiss Kamilla Rehabunio Oktatási Kft. 1134 Budapest Dózsa Gy. út 144. 1142 Budapest Kriván u. 11.

1/97/2007. Dr. Till Attila Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1528 Budapest Szanatórium u. 19.
Pf. 1.

1135 Budapest Angyalföldi u. 5.

Szakképesítés: Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens OKJ szám: 54 725 03 1000 00 00

1/118/2007. Hetényi Györgyi Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1202 Budapest Lázár u. 32.

1/47/2007. Dr. Illésné dr. Németh Mária Pharmadose Kft. Laboratórium 1062 Budapest Andrássy út 12. 1138 Budapest Népfürdõ u. 15/E

1/89/2007. Dr. Tankáné Sere Éva 1111 Budapest Bartók B. út 52. 4/1. 1111 Budapest Bartók B. út 52. 4/1.

Szakképesítés: Egészségügyi laboráns OKJ szám: 54 725 03 0100 31 01

1/48/2007. Dr. Illésné dr. Németh Mária Pharmadose Kft. Laboratórium 1062 Budapest Andrássy út 12. 1138 Budapest Népfürdõ u. 15/E
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Szakképesítés: Haematológiai, transzfúziológiai szakasszisztens OKJ szám: 54 725 03 0001 54 01

1/108/2007. Forgó Ignácné Raoul Wallenberg Humán Szakképzõ Iskola
és Gimnázium

1083 Budapest Ludovika tér 1. 1222 Budapest Mész u. 8.

1/112/2007. Gál Istvánné Országos Vérellátó Szolgálat 1113 Budapest Karolina út 19–21. 2030 Érd Antal u. 17.

1/49/2007. Dr. Illésné dr. Németh Mária Pharmadose Kft. Laboratórium 1062 Budapest Andrássy út 12. 1138 Budapest Népfürdõ u. 15/E

1/90/2007. Dr. Tankáné Sere Éva 1111 Budapest Bartók B. út 52. 4/1. 1111 Budapest Bartók B. út 52. 4/1.

Szakképesítés: Humángenetikai szakasszisztens OKJ szám: 54 725 03 0001 54 02

1/109/2007. Forgó Ignácné Raoul Wallenberg Humán Szakképzõ Iskola
és Gimnázium

1083 Budapest Ludovika tér 1. 1222 Budapest Mész u. 8.

Szakképesítés: Kémiai laboratóriumi szakasszisztens OKJ szám: 54 725 03 0001 54 03

1/110/2007. Forgó Ignácné Raoul Wallenberg Humán Szakképzõ Iskola
és Gimnázium

1083 Budapest Ludovika tér 1. 1222 Budapest Mész u. 8.

1/119/2007. Hetényi Györgyi Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1202 Budapest Lázár u. 32.

1/50/2007. Dr. Illésné dr. Németh Mária Pharmadose Kft. Laboratórium 1062 Budapest Andrássy út 12. 1138 Budapest Népfürdõ u. 15/E

1/91/2007. Dr. Tankáné Sere Éva 1111 Budapest Bartók B. út 52. 4/1. 1111 Budapest Bartók B. út 52. 4/1.

Szakképesítés: Mikrobiológiai szakasszisztens OKJ szám: 54 725 03 0001 54 04

1/111/2007. Forgó Ignácné Raoul Wallenberg Humán Szakképzõ Iskola
és Gimnázium

1083 Budapest Ludovika tér 1. 1222 Budapest Mész u. 8.

1/120/2007. Hetényi Györgyi Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1202 Budapest Lázár u. 32.

Szakképesítés: Radiográfus OKJ szám: 52 725 04 1000 00 00

1/179/2007. Prof. dr. Bogner Péter Kaposvári Egyetem Egészségtudományi
Centrum

7400 Kaposvár Guba S. u. 40. 7625 Pécs Kaposvári u. 3.

1/23/2007. Demjénné Németh Sarolta Állami Egészségügyi Központ 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 1158 Budapest Apolló u. 39.

1/60/2007. Dr. Kovács Lászlóné Kaposvári Egyetem Egészségtudományi
Centrum

7400 Kaposvár Guba S. u. 40. 1145 Budapest Fûzfõ u. 12.

1/147/2007. Maléta Andrea Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1237 Budapest Köves út 102.

1/82/2007. Dr. Riedl Erika Állami Egészségügyi Központ Radiológia 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 1124 Budapest Kiss János alt. u. 82.

Szakképesítés: CT-MRI szakasszisztens OKJ szám: 52 725 04 0001 54 01

1/180/2007. Prof. dr. Bogner Péter Kaposvári Egyetem Egészségtudományi
Centrum

7400 Kaposvár Guba S. u. 40. 7625 Pécs Kaposvári u. 3.

1/24/2007. Demjénné Németh Sarolta Állami Egészségügyi Központ 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 1158 Budapest Apolló u. 39.

1/61/2007. Dr. Kovács Lászlóné Kaposvári Egyetem Egészségtudományi
Centrum

7400 Kaposvár Guba S. u. 40. 1145 Budapest Fûzfõ u. 12.

1/142/2007. Lukovich Tamásné Állami Egészségügyi Központ 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 2484 Agárd Álmos vezér u. 34.
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1/148/2007. Maléta Andrea Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ
Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1237 Budapest Köves út 102.

1/83/2007. Dr. Riedl Erika Állami Egészségügyi Központ Radiológia 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 1124 Budapest Kiss János alt. u. 82.

Szakképesítés: Intervenciós szakasszisztens OKJ szám: 52 725 04 0001 54 02

1/181/2007. Prof. dr. Bogner Péter Kaposvári Egyetem Egészségtudományi
Centrum

7400 Kaposvár Guba S. u. 40. 7625 Pécs Kaposvári u. 3.

1/25/2007. Demjénné Németh Sarolta Állami Egészségügyi Központ 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 1158 Budapest Apolló u. 39.

1/62/2007. Dr. Kovács Lászlóné Kaposvári Egyetem Egészségtudományi
Centrum

7400 Kaposvár Guba S. u. 40. 1145 Budapest Fûzfõ u. 12.

1/143/2007. Lukovich Tamásné Állami Egészségügyi Központ 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 2484 Agárd Álmos vezér u. 34.

1/86/2007. Dr. Riedl Erika Állami Egészségügyi Központ Radiológia 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 1124 Budapest Kiss János alt. u. 82.

Szakképesítés: Nukleáris medicina szakasszisztens OKJ szám: 52 725 04 0001 54 03

1/182/2007. Prof. dr. Bogner Péter Kaposvári Egyetem Egészségtudományi
Centrum

7400 Kaposvár Guba S. u. 40. 7625 Pécs Kaposvári u. 3.

1/26/2007. Demjénné Németh Sarolta Állami Egészségügyi Központ 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 1158 Budapest Apolló u. 39.

1/63/2007. Dr. Kovács Lászlóné Kaposvári Egyetem Egészségtudományi
Centrum

7400 Kaposvár Guba S. u. 40. 1145 Budapest Fûzfõ u. 12.

1/144/2007. Lukovich Tamásné Állami Egészségügyi Központ 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 2484 Agárd Álmos vezér u. 34.

Szakképesítés: Sugárterápiás szakasszisztens OKJ szám: 52 725 04 0001 54 04

1/183/2007. Prof. dr. Bogner Péter Kaposvári Egyetem Egészségtudományi
Centrum

7400 Kaposvár Guba S. u. 40. 7625 Pécs Kaposvári u. 3.

1/27/2007. Demjénné Németh Sarolta Állami Egészségügyi Központ 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 1158 Budapest Apolló u. 39.

1/64/2007. Dr. Kovács Lászlóné Kaposvári Egyetem Egészségtudományi
Centrum

7400 Kaposvár Guba S. u. 40. 1145 Budapest Fûzfõ u. 12.

1/145/2007. Lukovich Tamásné Állami Egészségügyi Központ 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 2484 Agárd Álmos vezér u. 34.

1/84/2007. Dr. Riedl Erika Állami Egészségügyi Központ Radiológia 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 1124 Budapest Kiss János alt. u. 82.

Szakképesítés: Szonográfus szakasszisztens OKJ szám: 52 725 04 0001 54 05

1/184/2007. Prof. dr. Bogner Péter Kaposvári Egyetem Egészségtudományi
Centrum

7400 Kaposvár Guba S. u. 40. 7625 Pécs Kaposvári u. 3.

1/28/2007. Demjénné Németh Sarolta Állami Egészségügyi Központ 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 1158 Budapest Apolló u. 39.

1/65/2007. Dr. Kovács Lászlóné Kaposvári Egyetem Egészségtudományi
Centrum

7400 Kaposvár Guba S. u. 40. 1145 Budapest Fûzfõ u. 12.

1/146/2007. Lukovich Tamásné Állami Egészségügyi Központ 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 2484 Agárd Álmos vezér u. 34.

1/85/2007. Dr. Riedl Erika Állami Egészségügyi Központ Radiológia 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 1124 Budapest Kiss János alt. u. 82.

1/193/2007. Síposné Radványi Zsuzsa Semmelweis Egyetem ÁOK I. sz. Szülészeti
és Nõgyógyászati Klinika

1088 Budapest Baross u. 27. 1042 Budapest József A. u. 32–34.
C/11.

2008/29.szám
H

I
V

A
T

A
L

O
S

É
R

T
E

S
Í

T
Õ

4129



Nyilvántartási
szám

Dr. Név Munkahely neve
Munkahely címe Lakcím

Irányító-
szám

Város Utca
Irányító-

szám
Város Utca

Szakképesítés: Rehabilitációs tevékenység terapeuta OKJ szám: 54 726 01 1000 00 00

1/51/2007. Dr. Kállayné Õry Csilla Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1528 Budapest Szanatórium u. 19. 1155 Budapest Kolozsvár u. 10/A

1/56/2007. Dr. Karsai László ÁNTSZ Közép-Magyarországi Regionális
Intézete Reptéri Kirendeltség

1185 Budapest Ferihegy 1. 1076 Budapest Százház u. 10–18. 4/35.

1/68/2007. Dr. Mogánné Tölgyesy Szilvia Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1528 Budapest Szanatórium u. 19. 2083 Solymár Kisfaludy u. 6.

1/195/2007. Tasnádi Ágnes Komplex Általános Iskola 1107 Budapest Gém u. 5–7. 1087 Budapest Százados út 32.

Szakképesítés: Gyógyúszás foglalkoztató OKJ szám: 54 726 01 0001 54 01

1/196/2007. Tasnádi Ágnes Komplex Általános Iskola 1107 Budapest Gém u. 5–7. 1087 Budapest Százados út 32.

4. számú melléklet

Az Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzék kiegészítése

Az Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékbe újonnan felvett vizsgaelnökök
az Egészségügyi Közlöny 2007. évi 19. számában megjelent pályázati felhívásra beérkezett pályázatok alapján

Nyilvántartási
szám

Dr. Név Munkahely neve

Munkahely címe Lakcím

Irányító-
szám

Város Utca
Irányító-

szám
Város Utca

Szakképesítés: Diabetológiai szakápoló OKJ szám: 54 723 01 0001 54 01

2/2/2007. Badényiné
dr. Árokszállásy Éva Mária

Egészségügyi Minisztérium 1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1147 Budapest Fajansz u. 2/B

2/45/2007. Dr. Halmos Tamásné Tantoker Bt. 1125 Budapest Kikelet u. 43/B 1125 Budapest Kikelet u. 43/B

2/128/2007. Kiss Mária Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai
Fõosztály

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1135 Budapest Forgách köz 16.

2/156/2007. Maurer Miklósné Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképzõ
Iskola és Gimnázium

1043 Budapest Kassai u. 24/A 1157 Budapest Legénybíró u. 9. 5/15.

2/209/2007. Tóth Ibolya Egészségügyi Minisztérium Államtitkárság
Titkársága

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1085 Budapest József krt. 69. 4/56.

Szakképesítés: Epidemiológiai szakápoló OKJ szám: 54 723 01 0001 54 02

2/129/2007. Kiss Mária Egészségügyi Minisztérium
Egészségpolitikai Fõosztály

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1135 Budapest Forgách köz 16.

2/62/2007. Dr. Kopcsóné
Dr. Németh Irén Anna

Országos Tisztiorvosi Hivatal
Járványügyi Fõosztály

1097 Budapest Gyáli út 2-6. 1087 Budapest Százados út 51–65. C/C.
4/15.

2/210/2007. Tóth Ibolya Egészségügyi Minisztérium
Államtitkárság Titkársága

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1085 Budapest József krt. 69. 4/56.
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Szakképesítés: Felnõtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló OKJ szám: 54 723 01 0001 54 03

2/122/2007. Horváth Károlyné Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1141 Budapest Mogyoródi út 144/B

2/130/2007. Kiss Mária Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai
Fõosztály

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1135 Budapest Forgách köz 16.

2/157/2007. Maurer Miklósné Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképzõ
Iskola és Gimnázium

1043 Budapest Kassai u. 24/A 1157 Budapest Legénybíró u. 9. 5/15.

2/72/2007. Dr. Papp Tamás Budai Irgalmasrendi Kórház Kht. AITO 1123 Budapest Frankel L. út 17–19. 1114 Budapest Bartók B. út 11–13. 1/5.

Szakképesítés: Foglalkozásegészségügyi szakápoló OKJ szám: 54 723 01 0001 54 04

2/14/2007. Deák Krisztina Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai
Fõosztály

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1064 Budapest Szondi u. 63. 2/14.

2/131/2007. Kiss Mária Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai
Fõosztály

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1135 Budapest Forgách köz 16.

2/76/2007. Dr. Pappné Víg Ágnes Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1114 Budapest Bartók B. út 11–13. 1/5.

2/98/2007. Dr. Téglásyné Bácsi Mária Országos Munkahigiénés
és Foglalkozás-egészségügyi Intézet

1096 Budapest Nagyvárad tér 2. 2120 Dunakeszi Barátság út 21.

2/211/2007. Tóth Ibolya Egészségügyi Minisztérium Államtitkárság
Titkársága

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1085 Budapest József krt. 69. 4/56.

Szakképesítés: Geriátriai szakápoló OKJ szám: 54 723 01 0001 54 05

2/3/2007. Badényiné
dr. Árokszállásy Éva Mária

Egészségügyi Minisztérium 1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1147 Budapest Fajansz u. 2/B

2/15/2007. Deák Krisztina Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai
Fõosztály

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1064 Budapest Szondi u. 63. 2/14.

2/174/2007. Munkné
dr. Hegedûs Katalin

Semmelweis Egyetem Magatartástudományi
Intézet

1089 Budapest Nagyvárad tér 4. 1101 Budapest Hungária krt. 5–7.
V. ép. I. lh. 6/1.

2/132/2007. Kiss Mária Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai
Fõosztály

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1135 Budapest Forgách köz 16.

2/158/2007. Maurer Miklósné Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképzõ
Iskola és Gimnázium

1043 Budapest Kassai u. 24/A 1157 Budapest Legénybíró u. 9. 5/15.

2/77/2007. Dr. Pappné Víg Ágnes Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1114 Budapest Bartók B. út 11–13. 1/5.

2/212/2007. Tóth Ibolya Egészségügyi Minisztérium Államtitkárság
Titkársága

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1085 Budapest József krt. 69. 4/56.

Szakképesítés: Hospice szakápoló OKJ szám: 54 723 01 0001 54 06

2/4/2007. Badényiné
dr. Árokszállásy Éva Mária

Egészségügyi Minisztérium 1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1147 Budapest Fajansz u. 2/B
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2/16/2007. Deák Krisztina Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai
Fõosztály

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1064 Budapest Szondi u. 63. 2/14.

2/172/2007. Munkné
dr. Hegedûs Katalin

Semmelweis Egyetem Magatartástudományi
Intézet

1089 Budapest Nagyvárad tér 4. 1101 Budapest Hungária krt. 5–7. V. ép.
I. lh. 6/1.

2/133/2007. Kiss Mária Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai
Fõosztály

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1135 Budapest Forgách köz 16.

2/159/2007. Maurer Miklósné Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképzõ
Iskola és Gimnázium

1043 Budapest Kassai u. 24/A 1157 Budapest Legénybíró u. 9. 5/15.

2/213/2007. Tóth Ibolya Egészségügyi Minisztérium Államtitkárság
Titkársága

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1085 Budapest József krt. 69. 4/56.

Szakképesítés: Körzeti közösségi szakápoló OKJ szám: 54 723 01 0001 54 07

2/17/2007. Deák Krisztina Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai
Fõosztály

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1064 Budapest Szondi u. 63. 2/14.

2/175/2007. Munkné
dr. Hegedûs Katalin

Semmelweis Egyetem Magatartástudományi
Intézet

1089 Budapest Nagyvárad tér 4. 1101 Budapest Hungária krt. 5–7.
V. ép. I. lh. 6/1.

2/60/2007. Dr. Karsai László ÁNTSZ Közép-Magyarországi Regionális
Intézete Reptéri Kirendeltség

1185 Budapest Ferihegy 1. 1076 Budapest Százház u. 10-18. 4/35.

2/134/2007. Kiss Mária Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai
Fõosztály

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1135 Budapest Forgách köz 16.

2/144/2007. Kökény Márta Harris Egészségügyi Szolgálat
Magyarország Kft.

1115 Budapest Tétényi út 12–16. 1192 Budapest Géza u. 22/2.

2/160/2007. Maurer Miklósné Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképzõ
Iskola és Gimnázium

1043 Budapest Kassai u. 24/A 1157 Budapest Legénybíró u. 9. 5/15.

2/78/2007. Dr. Pappné Víg Ágnes Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ
Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1114 Budapest Bartók B. út 11–13. 1/5.

2/214/2007. Tóth Ibolya Egészségügyi Minisztérium Államtitkárság
Titkársága

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1085 Budapest József krt. 69. 4/56.

Szakképesítés: Légzõszervi szakápoló OKJ szám: 54 723 01 0001 54 08

2/161/2007. Maurer Miklósné Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképzõ
Iskola és Gimnázium

1043 Budapest Kassai u. 24/A 1157 Budapest Legénybíró u. 9. 5/15.

2/181/2007. Pálfy Lajosné Semmelweis Egyetem ÁOK Pulmonológiai
Klinika

1125 Budapest Diósárok út 1/C 1201 Budapest Alsóhatár út 73.

Szakképesítés: Onkológiai szakápoló OKJ szám: 54 723 01 0001 54 10

2/5/2007. Badényiné
dr. Árokszállásy Éva Mária

Egészségügyi Minisztérium 1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1147 Budapest Fajansz u. 2/B

2/18/2007. Deák Krisztina Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai
Fõosztály

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1064 Budapest Szondi u. 63. 2/14.
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2/173/2007. Munkné
dr. Hegedûs Katalin

Semmelweis Egyetem Magatartástudományi
Intézet

1089 Budapest Nagyvárad tér 4. 1101 Budapest Hungária krt. 5–7.
V. ép. I. lh. 6/1.

2/135/2007. Kiss Mária Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai
Fõosztály

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1135 Budapest Forgách köz 16.

2/162/2007. Maurer Miklósné Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképzõ
Iskola és Gimnázium

1043 Budapest Kassai u. 24/A 1157 Budapest Legénybíró u. 9. 5/15.

2/215/2007. Tóth Ibolya Egészségügyi Minisztérium Államtitkárság
Titkársága

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1085 Budapest József krt. 69. 4/56.

Szakképesítés: Pszichiátriai szakápoló OKJ szám: 54 723 01 0001 54 11

2/19/2007. Deák Krisztina Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai
Fõosztály

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1064 Budapest Szondi u. 63. 2/14.

2/136/2007. Kiss Mária Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai
Fõosztály

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1135 Budapest Forgách köz 16.

2/216/2007. Tóth Ibolya Egészségügyi Minisztérium Államtitkárság
Titkársága

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1085 Budapest József krt. 69. 4/56.

Szakképesítés: Sürgõsségi szakápoló OKJ szám: 54 723 01 0001 54 12

2/163/2007. Maurer Miklósné Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképzõ
Iskola és Gimnázium

1043 Budapest Kassai u. 24/A 1157 Budapest Legénybíró u. 9. 5/15.

2/182/2007. Pápai Tibor Állami Egészségügyi Központ Sürgõsségi
Betegellátó Centrum

1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 2611 Felsõpetény Rákóczi út 5.

2/71/2007. Dr. Papp Tamás Budai Irgalmasrendi Kórház Kht. AITO 1123 Budapest Frankel L. út 17–19. 1114 Budapest Bartók B. út 11–13. 1/5.

2/220/2007. Vízvári László Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 2011 Budakalász Fecske u. 23/A

Szakképesítés: Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló OKJ szám: 54 723 02 0001 54 01

2/1/2007. Aranyosi Gáborné Semmelweis Egyetem II.sz. Gyermekklinika 1094 Budapest Tûzoltó u. 7–9. 2310 Szigetszent-
miklós

Komáromi út 86.

2/165/2007. Maurer Miklósné Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképzõ
Iskola és Gimnázium

1043 Budapest Kassai u. 24/A 1157 Budapest Legénybíró u. 9. 5/15.

Szakképesítés: Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens OKJ szám: 55 725 01 0010 55 01

2/31/2007. Demjénné Németh Sarolta Állami Egészségügyi Központ 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 1158 Budapest Apolló u. 39.

2/148/2007. Lukovich Tamásné Állami Egészségügyi Központ 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 2484 Agárd Álmos vezér u. 34.

2/154/2007. Maléta Andrea Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1237 Budapest Köves út 102.

2/85/2007. Dr. Riedl Erika Állami Egészségügyi Központ Radiológia 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 1124 Budapest Kiss János alt. u. 82.

Szakképesítés: Általános asszisztens OKJ szám: 52 720 01 0010 52 01

2/6/2007. Badényiné
dr. Árokszállásy Éva Mária

Egészségügyi Minisztérium 1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1147 Budapest Fajansz u. 2/B
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2/21/2007. Demeter Józsefné 1089 Budapest Vajda P. u. 11. 2/58. 1089 Budapest Vajda P. u. 11. 2/58.

2/39/2007. Dr. Drexlerné
Sólymos Mária Erzsébet

Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1118 Budapest Törökugrató u. 4. 4/15.

2/102/2007. Feigl Ágnes Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1212 Budapest Erdélyi u. 25.

2/56/2007. Dr. Kállayné Õry Csilla Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1528 Budapest Szanatórium u. 19. 1155 Budapest Kolozsvár u. 10/A

2/138/2007. Kiss Mária Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai
Fõosztály

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1135 Budapest Forgách köz 16.

2/166/2007. Maurer Miklósné Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképzõ
Iskola és Gimnázium

1043 Budapest Kassai u. 24/A 1157 Budapest Legénybíró u. 9. 5/15.

2/168/2007. Melczer Andrea Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1114 Budapest Ulászló u. 32–36.

2/79/2007. Dr. Pappné Víg Ágnes Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1114 Budapest Bartók B. út 11–13. 1/5.

2/218/2007. Tóth Ibolya Egészségügyi Minisztérium Államtitkárság
Titkársága

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1085 Budapest József krt. 69. 4/56.

2/219/2007. Tóth Zoltán Antalné Dienes László Gimnázium és Egészségügyi
Szakképzõ Iskola

4027 Debrecen Thomas M. u. 16. 4033 Debrecen Acsádi u. 38.

2/221/2007. Vízvári László Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 2011 Budakalász Fecske u. 23/A

Szakképesítés: Fogászati asszisztens OKJ szám: 52 720 01 0010 52 02

2/48/2007. Dr. Huszák András Attila OralStudio Fogászati és Szájsebészeti Bt. 1126 Budapest Böszörményi út 2. 1126 Budapest Böszörményi út 2.

2/22/2007. Demeter Józsefné 1089 Budapest Vajda P. u. 11. 2/58. 1089 Budapest Vajda P. u. 11. 2/58.

Szakképesítés: Gyógyszertári asszisztens OKJ szám: 52 720 01 0010 52 03

2/23/2007. Demeter Józsefné 1089 Budapest Vajda P. u. 11. 2/58. 1089 Budapest Vajda P. u. 11. 2/58.

2/201/2007. Szacsvay Andrásné 2314 Halásztelek Kossuth L. u. 33. 2314 Halásztelek Kossuth L. u. 33.

Szakképesítés: Egészségügyi operátor OKJ szám: 52 720 01 0001 54 03

2/103/2007. Feigl Ágnes Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1212 Budapest Erdélyi u. 25.

2/164/2007. Maurer Miklósné Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképzõ
Iskola és Gimnázium

1043 Budapest Kassai u. 24/A 1157 Budapest Legénybíró u. 9. 5/15.

2/167/2007. Melczer Andrea Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1114 Budapest Ulászló u. 32–36.

2/222/2007. Vízvári László Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 2011 Budakalász Fecske u. 23/A

4134
H

I
V

A
T

A
L

O
S

É
R

T
E

S
Í

T
Õ

2008/29.szám



Nyilvántartási
szám

Dr. Név Munkahely neve

Munkahely címe Lakcím

Irányító-
szám

Város Utca
Irányító-

szám
Város Utca

Szakképesítés: Fizioterápiás szakasszisztens OKJ szám: 52 720 01 0001 54 04

2/208/2007. Tasnádi Ágnes Komplex Általános Iskola 1107 Budapest Gém u. 5–7. 1087 Budapest Százados út 32.

Szakképesítés: Gyógyszerkiadó szakasszisztens OKJ szám: 52 720 01 0001 54 05

2/202/2007. Szacsvay Andrásné 2314 Halásztelek Kossuth L. u. 33. 2314 Halásztelek Kossuth L. u. 33.

Szakképesítés: Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens OKJ szám: 52 720 01 0001 54 07

2/7/2007. Badényiné
dr. Árokszállásy Éva Mária

Egészségügyi Minisztérium 1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1147 Budapest Fajansz u. 2/B

Szakképesítés: Klinikai fogászati higiénikus OKJ szám: 52 720 01 0001 54 08

2/24/2007. Demeter Józsefné 1089 Budapest Vajda P. u. 11. 2/58. 1089 Budapest Vajda P. u. 11. 2/58.

2/49/2007. Dr. Huszák András Attila OralStudio Fogászati és Szájsebészeti Bt. 1126 Budapest Böszörményi út 2. 1126 Budapest Böszörményi út 2.

Szakképesítés: Szemészeti szakasszisztens OKJ szám: 52 720 01 0001 54 09

2/199/2007. Simon László Gézáné Csilag-Szem Kft. 1214 Budapest Vénusz u. 2. 1237 Budapest Szent László u. 67.

Szakképesítés: Egészségügyi gyakorlatvezetõ OKJ szám: 54 146 01 0000 00 00

2/104/2007. Feigl Ágnes Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1212 Budapest Erdélyi u. 25.

2/127/2007. Jakab Zsuzsanna Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1048 Budapest Megyeri út 207. C. 2/6.

2/57/2007. Dr. Kállayné Õry Csilla Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1528 Budapest Szanatórium u. 19. 1155 Budapest Kolozsvár u. 10/A

2/139/2007. Kiss Mária Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai
Fõosztály

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1135 Budapest Forgách köz 16.

2/155/2007. Maléta Andrea Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1237 Budapest Köves út 102.

2/80/2007. Dr. Pappné Víg Ágnes Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1114 Budapest Bartók B. út 11–13. 1/5.

2/223/2007. Vízvári László Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 2011 Budakalász Fecske u. 23/A

Szakképesítés: Egészségõr-fertõtlenítõ OKJ szám: 31 853 02 0010 31 01

2/32/2007. Dr. Bajomi Dániel Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft. 1107 Budapest Szállás u. 6. 1055 Budapest Falk M. u. 6.

2/35/2007. Dr. Benya László ÁNTSZ Budapest IV-XV. Kerületi Intézete 1046 Budapest Óceánárok út 7. 2890 Tata Szilágyi E. út 121.

2/114/2007. Gálffy György András ÁNTSZ Budapest IV-XV. Kerületi Intézete 1048 Budapest Óceánárok út 7. 1046 Budapest Vécsey K. u. 82.

Szakképesítés: Egészségügyi kártevõirtó szakmunkás OKJ szám: 31 853 02 0010 31 02

2/33/2007. Dr. Bajomi Dániel Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft. 1107 Budapest Szállás u. 6. 1055 Budapest Falk M. u. 6.
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2/36/2007. Dr. Benya László ÁNTSZ Budapest IV–XV. Kerületi Intézete 1046 Budapest Óceánárok út 7. 2890 Tata Szilágyi E. út 121.

2/115/2007. Gálffy György András ÁNTSZ Budapest IV–XV. Kerületi Intézete 1048 Budapest Óceánárok út 7. 1046 Budapest Vécsey K. u. 82.

2/226/2007. Vranesics Csaba László BIO-TOX Szolgáltató Szövetkezet 1162 Budapest Akácfa u. 102. 7631 Pécs Nagypostavölgyi út 114.

Szakképesítés: Fertõtlenítõ sterilezõ OKJ szám: 31 853 02 0010 31 03

2/37/2007. Dr. Benya László ÁNTSZ Budapest IV–XV. Kerületi Intézete 1046 Budapest Óceánárok út 7. 2890 Tata Szilágyi E. út 121.

2/42/2007. Dr. Drexlerné
Sólymos Mária Erzsébet

Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1118 Budapest Törökugrató u. 4. 4/15.

2/116/2007. Gálffy György András ÁNTSZ Budapest IV–XV. Kerületi Intézete 1048 Budapest Óceánárok út 7. 1046 Budapest Vécsey K. u. 82.

2/61/2007. Dr. Kopcsóné
dr. Németh Irén Anna

Országos Tisztiorvosi Hivatal Járványügyi
Fõosztály

1097 Budapest Gyáli út 2–6. 1087 Budapest Százados út 51–65.
C/C. 4/15.

Szakképesítés: Egészségügyi gázmester OKJ szám: 31 853 02 0001 52 01

2/34/2007. Dr. Bajomi Dániel Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft. 1107 Budapest Szállás u. 6. 1055 Budapest Falk M. u. 6.

2/38/2007. Dr. Benya László ÁNTSZ Budapest IV–XV. Kerületi Intézete 1046 Budapest Óceánárok út 7. 2890 Tata Szilágyi E. út 121.

2/117/2007. Gálffy György András ÁNTSZ Budapest IV–XV. Kerületi Intézete 1048 Budapest Óceánárok út 7. 1046 Budapest Vécsey K. u. 82.

2/227/2007. Vranesics Csaba László BIO-TOX Szolgáltató Szövetkezet 1162 Budapest Akácfa u. 102. 7631 Pécs Nagyposta-
völgyi út 114.

Szakképesítés: Egészségügyi menedzser OKJ szám: 54 345 01 0000 00 00

2/20/2007. Deák Krisztina Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai
Fõosztály

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1064 Budapest Szondi u. 63. 2/14.

2/105/2007. Feigl Ágnes Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1212 Budapest Erdélyi u. 25.

2/58/2007. Dr. Kállayné Õry Csilla Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1528 Budapest Szanatórium u. 19. 1155 Budapest Kolozsvár u. 10/A

2/137/2007. Kiss Mária Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai
Fõosztály

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1135 Budapest Forgách köz 16.

2/170/2007. Mendrey Lászlóné Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 2461 Tárnok Õsz u. 7.

2/70/2007. Dr. Mogánné Tölgyesy Szilvia Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1528 Budapest Szanatórium u. 19. 2083 Solymár Kisfaludy u. 6.

2/203/2007. Szy Ildikó Egészségügyi Minisztérium 1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1082 Budapest Nap u. 29.

2/217/2007. Tóth Ibolya Egészségügyi Minisztérium Államtitkárság
Titkársága

1051 Budapest Arany J. u. 6–8. 1085 Budapest József krt. 69. 4/56.

Szakképesítés: Fogtechnikus és fülilleszték-készítõ OKJ szám: 54 724 01 0000 00 00

2/171/2007. Mestyán Frigyes Me-Fri-Dent Bt. 4028 Debrecen Kardos A. u. 32. 4028 Debrecen Kardos A. u. 32.
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2/185/2007. Pósáné Szûcs Erika Budapesti Szolgáltató és Kézmûvesipari
Szakképzõ Iskola

1083 Budapest Práter u. 31. 2120 Dunakeszi Alkotmány u. 51.

2/198/2007. Schulze László Vállalkozó 1146 Budapest Izsó u. 7. fszt. 1. 1092 Budapest Knézits u. 12. 7/5.

Szakképesítés: Gyógyászati segédeszköz forgalmazó OKJ szám: 54 789 01 0000 00 00

2/8/2007. Balogh Ildikó Semmelweis Orvostudományi Egyetem
ETK Fizioterápiai Tanszék

1088 Budapest Vas u. 17. 1095 Budapest Gabona u. 8. 1/5.

2/118/2007. Hetényi Györgyi Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1202 Budapest Lázár u. 32.

2/140/2007. Kozma Dezsõ 1055 Budapest Falk M. u. 17.

2/194/2007. Rezsõné Kiss Kamilla Rehabunio Oktatási Kft. 1134 Budapest Dózsa Gy. út 144. 1142 Budapest Kriván u. 11.

Szakképesítés: Citológiai szakasszisztens OKJ szám: 54 725 02 0010 54 01

2/106/2007. Forgó Ignácné Raoul Wallenberg Humán Szakképzõ Iskola
és Gimnázium

1083 Budapest Ludovika tér 1. 1222 Budapest Mész u. 8.

2/99/2007. Dr. Vass László PhD. FIAC Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 2143 Kistarcsa Semmelweis tér 1. 1153 Budapest Bocskai út 29.

Szakképesítés: Elektronmikroszkópos szakasszisztens OKJ szám: 54 725 02 0010 54 02

2/107/2007. Forgó Ignácné Raoul Wallenberg Humán Szakképzõ Iskola
és Gimnázium

1083 Budapest Ludovika tér 1. 1222 Budapest Mész u. 8.

2/192/2007. Prof. dr. Tanka Dezsõ 1111 Budapest Bartók B. út 52. 4/1. 1111 Budapest Bartók B. út 52. 4/1.

2/92/2007. Dr. Tankáné Sere Éva 1111 Budapest Bartók B. út 52. 4/1. 1111 Budapest Bartók B. út 52. 4/1.

2/100/2007. Dr. Vass László PhD. FIAC Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 2143 Kistarcsa Semmelweis tér 1. 1153 Budapest Bocskai út 29.

Szakképesítés: Hisztokémiai, immunhisztokémiai szakasszisztens OKJ szám: 54 725 02 0010 54 03

2/108/2007. Forgó Ignácné Raoul Wallenberg Humán Szakképzõ Iskola
és Gimnázium

1083 Budapest Ludovika tér 1. 1222 Budapest Mész u. 8.

2/193/2007. Prof. dr. Tanka Dezsõ 1111 Budapest Bartók B. út 52. 4/1. 1111 Budapest Bartók B. út 52. 4/1.

2/93/2007. Dr. Tankáné Sere Éva 1111 Budapest Bartók B. út 52. 4/1. 1111 Budapest Bartók B. út 52. 4/1.

2/101/2007. Dr. Vass László PhD. FIAC Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 2143 Kistarcsa Semmelweis tér 1. 1153 Budapest Bocskai út 29.

Szakképesítés: Masszõr OKJ szám: 52 726 01 0000 00 00

2/55/2007. Dr. Kállayné Õry Csilla Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1528 Budapest Szanatórium u. 19. 1155 Budapest Kolozsvár u. 10/A

2/206/2007. Tasnádi Ágnes Komplex Általános Iskola 1107 Budapest Gém u. 5–7. 1087 Budapest Százados út 32.

Szakképesítés: Gyógymasszõr OKJ szám: 52 726 01 0010 52 01

2/40/2007. Dr. Drexlerné
Sólymos Mária Erzsébet

Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1118 Budapest Törökugrató u. 4. 4/15.

2/43/2007. Dr. Görgényi Szabolcs Kinetik-G Kft. 9700 Szombathely Markusovszky u. 2. 9700 Szombathely Markusovszky u. 2.

2008/29.szám
H

I
V

A
T

A
L

O
S

É
R

T
E

S
Í

T
Õ

4137



Nyilvántartási
szám

Dr. Név Munkahely neve

Munkahely címe Lakcím

Irányító-
szám

Város Utca
Irányító-

szám
Város Utca

2/207/2007. Tasnádi Ágnes Komplex Általános Iskola 1107 Budapest Gém u. 5–7. 1087 Budapest Százados út 32.

Szakképesítés: Sportmasszõr OKJ szám: 52 726 01 0010 52 02

2/41/2007. Dr. Drexlerné
Sólymos Mária Erzsébet

Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1118 Budapest Törökugrató u. 4. 4/15.

2/44/2007. Dr. Görgényi Szabolcs Kinetik-G Kft. 9700 Szombathely Markusovszky u. 2. 9700 Szombathely Markusovszky u. 2.

Szakképesítés: Mentõápoló OKJ szám: 52 723 01 0000 00 00

2/183/2007. Pápai Tibor Állami Egészségügyi Központ Sürgõsségi
Betegellátó Centrum

1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 2611 Felsõpetény Rákóczi út 5.

2/224/2007. Vízvári László Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 2011 Budakalász Fecske u. 23/A

Szakképesítés: Betegkísérõ OKJ szám: 52 723 01 0100 33 01

2/184/2007. Pápai Tibor Állami Egészségügyi Központ Sürgõsségi
Betegellátó Centrum

1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 2611 Felsõpetény Rákóczi út 5.

2/225/2007. Vízvári László Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 2011 Budakalász Fecske u. 23/A

Szakképesítés: Mûtéti asszisztens OKJ szám: 52 725 02 0000 00 00

2/123/2007. Jakab Zsuzsanna Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1048 Budapest Megyeri út 207. C. 2/6.

2/176/2007. Nagyné Bátor Klára Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1124 Budapest Bürök u. 73–75.

2/81/2007. Dr. Pappné Víg Ágnes Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1114 Budapest Bartók B. út 11–13.
1/5.

Szakképesítés: Gipszmester OKJ szám: 52 725 02 0100 33 01

2/177/2007. Nagyné Bátor Klára Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1124 Budapest Bürök u. 73–75.

2/82/2007. Dr. Pappné Víg Ágnes Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1114 Budapest Bartók B. út 11–13.
1/5.

Szakképesítés: Mûtõssegéd OKJ szám: 52 725 02 0100 33 02

2/124/2007. Jakab Zsuzsanna Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1048 Budapest Megyeri út 207. C. 2/6.

2/178/2007. Nagyné Bátor Klára Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1124 Budapest Bürök u. 73–75.

2/73/2007. Dr. Papp Tamás Budai Irgalmasrendi Kórház Kht. AITO 1123 Budapest Frankel L. út 17–19. 1114 Budapest Bartók B. út 11–13.
1/5.

2/83/2007. Dr. Pappné Víg Ágnes Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1114 Budapest Bartók B. út 11–13.
1/5.
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Szakképesítés: Boncmester OKJ szám: 52 725 02 0010 52 01

2/91/2007. Dr. Serényi Péter Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza 6000 Kecskemét Nyíri út 38. 6000 Kecskemét Szarvas u. 17. 1/4.

2/97/2007. Dr. Tankáné Sere Éva 1111 Budapest Bartók B. út 52. 4/1. 1111 Budapest Bartók B. út 52. 4/1.

Szakképesítés: Mûtõtechnikus OKJ szám: 52 725 02 0010 52 02

2/125/2007. Jakab Zsuzsanna Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1048 Budapest Megyeri út 207. C. 2/6.

2/179/2007. Nagyné Bátor Klára Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1124 Budapest Bürök u. 73–75.

2/74/2007. Dr. Papp Tamás Budai Irgalmasrendi Kórház Kht. AITO 1123 Budapest Frankel L. út 17–19. 1114 Budapest Bartók B. út 11–13. 1/5.

Szakképesítés: Endoszkópos szakasszisztens OKJ szám: 52 725 02 0001 54 01

2/169/2007. Mendrey Lászlóné Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 2461 Tárnok Õsz u. 7.

Szakképesítés: Mûtéti szakasszisztens OKJ szám: 52 725 02 0001 54 02

2/126/2007. Jakab Zsuzsanna Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1048 Budapest Megyeri út 207. C. 2/6.

2/180/2007. Nagyné Bátor Klára Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1124 Budapest Bürök u. 73–75.

2/75/2007. Dr. Papp Tamás Budai Irgalmasrendi Kórház Kht. AITO 1123 Budapest Frankel L. út 17–19. 1114 Budapest Bartók B. út 11–13. 1/5.

2/84/2007. Dr. Pappné Víg Ágnes Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1114 Budapest Bartók B. út 11–13.
1/5.

Szakképesítés: Ortopédiai eszközkészítõ OKJ szám: 51 542 01 0000 00 00

2/9/2007. Balogh Ildikó Semmelweis Orvostudományi Egyetem
ETK Fizioterápiai Tanszék

1088 Budapest Vas u. 17. 1095 Budapest Gabona u. 8. 1/5.

2/141/2007. Kozma Dezsõ 1055 Budapest Falk M. u. 17. 1055 Budapest Falk M. u. 17.

2/145/2007. Kukucska Ágnes Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1111 Budapest Karinthy F. út 30.

2/195/2007. Rezsõné Kiss Kamilla Rehabunio Oktatási Kft. 1134 Budapest Dózsa Gy. út 144. 1142 Budapest Kriván u. 11.

Szakképesítés: Ortopédiai kötszerész és fûzõkészítõ OKJ szám: 51 542 01 0010 51 01

2/10/2007. Balogh Ildikó Semmelweis Orvostudományi Egyetem
ETK Fizioterápiai Tanszék

1088 Budapest Vas u. 17. 1095 Budapest Gabona u. 8. 1/5.

2/142/2007. Kozma Dezsõ 1055 Budapest 1055 Budapest Falk M. u. 17.

2/146/2007. Kukucska Ágnes Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1111 Budapest Karinthy F. út 30.

2/196/2007. Rezsõné Kiss Kamilla Rehabunio Oktatási Kft. 1134 Budapest Dózsa Gy. út 144. 1142 Budapest Kriván u. 11.
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Szakképesítés: Ortopédiai mûszerész OKJ szám: 51 542 01 0010 51 02

2/11/2007. Balogh Ildikó Semmelweis Orvostudományi Egyetem
ETK Fizioterápiai Tanszék

1088 Budapest Vas u. 17. 1095 Budapest Gabona u. 8. 1/5.

2/143/2007. Kozma Dezsõ 1055 Budapest 1055 Budapest Falk M. u. 17.

2/147/2007. Kukucska Ágnes Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1111 Budapest Karinthy F. út 30.

2/197/2007. Rezsõné Kiss Kamilla Rehabunio Oktatási Kft. 1134 Budapest Dózsa Gy. út 144. 1142 Budapest Kriván u. 11.

Szakképesítés: Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens OKJ szám: 54 725 03 1000 00 00

2/12/2007. Barótiné Dr. Tóth Klára Országos Vérellátó Szolgálat 1113 Budapest Karolina út 19–21. 1046 Budapest Nagysándor J. u. 5.

2/109/2007. Forgó Ignácné Raoul Wallenberg Humán Szakképzõ Iskola
és Gimnázium

1083 Budapest Ludovika tér 1. 1222 Budapest Mész u. 8.

2/119/2007. Hetényi Györgyi Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1202 Budapest Lázár u. 32.

2/46/2007. Dr. Hoffer Izabella Országos Vérellátó Szolgálat 1113 Budapest Karolina út 19–21. 1076 Budapest Péterfy S. u. 47.

2/50/2007. Dr. Illésné dr. Németh Mária Pharmadose Kft. Laboratórium 1062 Budapest Andrássy út 12. 1138 Budapest Népfürdõ u. 15/E

2/94/2007. Dr. Tankáné Sere Éva 1111 Budapest Bartók B. út 52. 4/1. 1111 Budapest Bartók B. út 52. 4/1.

Szakképesítés: Egészségügyi laboráns OKJ szám: 54 725 03 0100 31 01

2/51/2007. Dr. Illésné dr. Németh Mária Pharmadose Kft. Laboratórium 1062 Budapest Andrássy út 12. 1138 Budapest Népfürdõ u. 15/E

Szakképesítés: Haematológiai, transzfúziológiai szakasszisztens OKJ szám: 54 725 03 0001 54 01

2/13/2007. Barótiné dr. Tóth Klára Országos Vérellátó Szolgálat 1113 Budapest Karolina út 19–21. 1046 Budapest Nagysándor J. u. 5.

2/110/2007. Forgó Ignácné Raoul Wallenberg Humán Szakképzõ Iskola
és Gimnázium

1083 Budapest Ludovika tér 1. 1222 Budapest Mész u. 8.

2/47/2007. Dr. Hoffer Izabella Országos Vérellátó Szolgálat 1113 Budapest Karolina út 19–21. 1076 Budapest Péterfy S. u. 47.

2/52/2007. Dr. Illésné dr. Németh Mária Pharmadose Kft. Laboratórium 1062 Budapest Andrássy út 12. 1138 Budapest Népfürdõ u. 15/E

2/95/2007. Dr. Tankáné Sere Éva 1111 Budapest Bartók B. út 52. 4/1. 1111 Budapest Bartók B. út 52. 4/1.

Szakképesítés: Humángenetikai szakasszisztens OKJ szám: 54 725 03 0001 54 02

2/111/2007. Forgó Ignácné Raoul Wallenberg Humán Szakképzõ Iskola
és Gimnázium

1083 Budapest Ludovika tér 1. 1222 Budapest Mész u. 8.

Szakképesítés: Kémiai laboratóriumi szakasszisztens OKJ szám: 54 725 03 0001 54 03

2/112/2007. Forgó Ignácné Raoul Wallenberg Humán Szakképzõ Iskola
és Gimnázium

1083 Budapest Ludovika tér 1. 1222 Budapest Mész u. 8.

2/120/2007. Hetényi Györgyi Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1202 Budapest Lázár u. 32.

2/53/2007. Dr. Illésné dr. Németh Mária Pharmadose Kft. Laboratórium 1062 Budapest Andrássy út 12. 1138 Budapest Népfürdõ u. 15/E

2/96/2007. Dr. Tankáné Sere Éva 1111 Budapest Bartók B. út 52. 4/1. 1111 Budapest Bartók B. út 52. 4/1.
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Szakképesítés: Mikrobiológiai szakasszisztens OKJ szám: 54 725 03 0001 54 04

2/113/2007. Forgó Ignácné Raoul Wallenberg Humán Szakképzõ Iskola
és Gimnázium

1083 Budapest Ludovika tér 1. 1222 Budapest Mész u. 8.

2/121/2007. Hetényi Györgyi Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1202 Budapest Lázár u. 32.

Szakképesítés: Radiográfus OKJ szám: 52 725 04 1000 00 00

2/186/2007. Prof. dr. Bogner Péter Kaposvári Egyetem Egészségtudományi
Centrum

7400 Kaposvár Guba S. u. 40. 7625 Pécs Kaposvári u. 3.

2/25/2007. Demjénné Németh Sarolta Állami Egészségügyi Központ 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 1158 Budapest Apolló u. 39.

2/63/2007. Dr. Kovács Lászlóné Kaposvári Egyetem Egészségtudományi
Centrum

7400 Kaposvár Guba S. u. 40. 1145 Budapest Fûzfõ u. 12.

2/149/2007. Lukovich Tamásné Állami Egészségügyi Központ 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 2484 Agárd Álmos vezér u. 34.

2/152/2007. Maléta Andrea Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1237 Budapest Köves út 102.

2/86/2007. Dr. Riedl Erika Állami Egészségügyi Központ Radiológia 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 1124 Budapest Kiss János alt. u. 82.

Szakképesítés: CT, MRI szakasszisztens OKJ szám: 52 725 04 0001 54 01

2/187/2007. Prof. dr. Bogner Péter Kaposvári Egyetem Egészségtudományi
Centrum

7400 Kaposvár Guba S. u. 40. 7625 Pécs Kaposvári u. 3.

2/26/2007. Demjénné Németh Sarolta Állami Egészségügyi Központ 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 1158 Budapest Apolló u. 39.

2/64/2007. Dr. Kovács Lászlóné Kaposvári Egyetem Egészségtudományi
Centrum

7400 Kaposvár Guba S. u. 40. 1145 Budapest Fûzfõ u. 12.

2/150/2007. Lukovich Tamásné Állami Egészségügyi Központ 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 2484 Agárd Álmos vezér u. 34.

2/153/2007. Maléta Andrea Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézet

1085 Budapest Horánszky u. 15. 1237 Budapest Köves út 102.

2/87/2007. Dr. Riedl Erika Állami Egészségügyi Központ Radiológia 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 1124 Budapest Kiss János alt. u. 82.

Szakképesítés: Intervenciós szakasszisztens OKJ szám: 52 725 04 0001 54 02

2/188/2007. Prof. dr. Bogner Péter Kaposvári Egyetem Egészségtudományi
Centrum

7400 Kaposvár Guba S. u. 40. 7625 Pécs Kaposvári u. 3.

2/27/2007. Demjénné Németh Sarolta Állami Egészségügyi Központ 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 1158 Budapest Apolló u. 39.

2/65/2007. Dr. Kovács Lászlóné Kaposvári Egyetem Egészségtudományi
Centrum

7400 Kaposvár Guba S. u. 40. 1145 Budapest Fûzfõ u. 12.

2/151/2007. Lukovich Tamásné Állami Egészségügyi Központ 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 2484 Agárd Álmos vezér u. 34.

2/90/2007. Dr. Riedl Erika Állami Egészségügyi Központ Radiológia 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 1124 Budapest Kiss János alt. u. 82.

Szakképesítés: Nukleáris medicina szakasszisztens OKJ szám: 52 725 04 0001 54 03

2/189/2007. Prof. dr. Bogner Péter Kaposvári Egyetem Egészségtudományi
Centrum

7400 Kaposvár Guba S. u. 40. 7625 Pécs Kaposvári u. 3.
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2/28/2007. Demjénné Németh Sarolta Állami Egészségügyi Központ 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 1158 Budapest Apolló u. 39.

2/66/2007. Dr. Kovács Lászlóné Kaposvári Egyetem Egészségtudományi
Centrum

7400 Kaposvár Guba S. u. 40. 1145 Budapest Fûzfõ u. 12.

Szakképesítés: Sugárterápiás szakasszisztens OKJ szám: 52 725 04 0001 54 04

2/190/2007. Prof. dr. Bogner Péter Kaposvári Egyetem Egészségtudományi
Centrum

7400 Kaposvár Guba S. u. 40. 7625 Pécs Kaposvári u. 3.

2/29/2007. Demjénné Németh Sarolta Állami Egészségügyi Központ 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 1158 Budapest Apolló u. 39.

2/67/2007. Dr. Kovács Lászlóné Kaposvári Egyetem Egészségtudományi
Centrum

7400 Kaposvár Guba S. u. 40. 1145 Budapest Fûzfõ u. 12.

2/88/2007. Dr. Riedl Erika Állami Egészségügyi Központ Radiológia 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 1124 Budapest Kiss János alt. u. 82.

Szakképesítés: Szonográfus szakasszisztens OKJ szám: 52 725 04 0001 54 05

2/191/2007. Prof. dr. Bogner Péter Kaposvári Egyetem Egészségtudományi
Centrum

7400 Kaposvár Guba S. u. 40. 7625 Pécs Kaposvári u. 3.

2/30/2007. Demjénné Németh Sarolta Állami Egészségügyi Központ 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 1158 Budapest Apolló u. 39.

2/68/2007. Dr. Kovács Lászlóné Kaposvári Egyetem Egészségtudományi
Centrum

7400 Kaposvár Guba S. u. 40. 1145 Budapest Fûzfõ u. 12.

2/89/2007. Dr. Riedl Erika Állami Egészségügyi Központ Radiológia 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 1124 Budapest Kiss János alt. u. 82.

2/200/2007. Síposné Radványi Zsuzsa Semmelweis Egyetem ÁOK I. sz. Szülészeti
és Nõgyógyászati Klinika

1088 Budapest Baross u. 27. 1042 Budapest József A. u. 32–34.
C/11.

Szakképesítés: Rehabilitációs tevékenység terapeuta OKJ szám: 54 726 01 1000 00 00

2/54/2007. Dr. Kállayné Õry Csilla Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1528 Budapest Szanatórium u. 19. 1155 Budapest Kolozsvár u. 10/A

2/59/2007. Dr. Karsai László ÁNTSZ Közép-Magyarországi Regionális
Intézete Reptéri Kirendeltség

1185 Budapest Ferihegy 1. 1076 Budapest Százház u. 10–18.
4/35.

2/69/2007. Dr. Mogánné Tölgyesy Szilvia Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1528 Budapest Szanatórium u. 19. 2083 Solymár Kisfaludy u. 6.

2/204/2007. Tasnádi Ágnes Komplex Általános Iskola 1107 Budapest Gém u. 5–7. 1087 Budapest Százados út 32.

Szakképesítés: Gyógyúszás foglalkoztató OKJ szám: 54 726 01 0001 54 01

2/205/2007. Tasnádi Ágnes Komplex Általános Iskola 1107 Budapest Gém u. 5–7. 1087 Budapest Százados út 32.
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LIX. évfolyam 11. szám 2008. július 10.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közleményei

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
75/2008. (VI. 04.) számú

közleménye
a szõlõültetvény telepítésének (pótlás, fajtaváltás) utólagos engedélyezési eljárásáról

A hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény, valamint a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi
XVIII. törvény módosításáról szóló 2007. évi CLV. törvény (a továbbiakban: törvény) 39. §-a alapján utólagos telepítési
engedély iránti kérelmet kell benyújtani 2008. június 24-ig, amennyiben 2004. április 30-a elõtt szõlõültetvényt enge-
dély nélkül telepítettek, illetve 1998. január 1-je és 2008. január 26-a közötti idõszakban engedély nélkül pótlást, vagy
fajtaváltást végeztek.

I. Az utólagos engedély (fennmaradási engedély) megadásának feltételei

Utólagos engedély olyan, Magyarországon árutermõ, törzs-, és kísérleti szõlõültetvényt létesített természetes sze-
mély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet részére adható, aki / amely megfelel az alábbi
feltételeknek:

a) eleget tett
– a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 28. § (1) bekezdésében elõírt regisztrációs kötelezettségnek. A re-
gisztrációs kérelem legkésõbb a kérelemmel egyidejûleg nyújtandó be az 1. számú melléklet szerinti G001 számú
nyomtatványon.

– az ingatlan tulajdonosa, vagy érvényes jogcím alapján jogosult a használatára

b) kérelméhez csatolja
– a területre vonatkozó, harminc napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát, – hiteles, vagy nem hiteles másolat

(szemle, vagy teljes másolat) – vagy az arról készített fénymásolatot;
– közös tulajdonú ingatlan esetén valamennyi tulajdonostárs, illetve a saját vagy közös tulajdonú, de özvegyi vagy ha-

szonélvezeti joggal terhelt ingatlan esetén a haszonélvezõ / özvegyi joggal rendelkezõ személy nyilatkozatát – eredeti
példányban – arra vonatkozóan, hogy a mûvelet végrehajtásához hozzájárul (7/2007. (I. 30.) FVM rendelet 6. számú
melléklete);

– bérlet esetén a bérleti szerzõdés másolatát, valamint a bérbeadó hozzájáruló nyilatkozatát;
– gyökérnemes (saját gyökerû) szaporítóanyag felhasználása esetén a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a to-

vábbiakban: MgSzH) talajtani igazolását a talaj filoxéra ellenállóságáról;
– pótlás, vagy fajtaváltás esetén a szõlõültetvény kataszteri kivonatát (a mûveletet megelõzõ állapotról);
– amennyiben a telepített ültetvény nem felel meg a jogszabályi elõírásoknak, de a kérelmezõ a törvény 39. § (3) be-

kezdése értelmében vállalja, hogy az ültetvényt a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen átalakítja, úgy a kötelezett-
ség-vállalásról szóló nyilatkozatot.
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II. Az utólagos telepítési (pótlási, fajtaváltási) engedély iránti kérelem benyújtása

Benyújtás határideje: 2008. június 24.

Benyújtás módja:
A kérelmet a 2-3. számú mellékletek szerinti nyomtatványokon kell benyújtani hegyközségi településen a hegybíró-

hoz, nem hegyközségi településen a szõlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjérõl és a nem hegyközségi települése-
ken a közigazgatási feladatokat ellátó hegyközségek meghatározásáról szóló 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet 4. számú
mellékletében meghatározott hegyközségi település hegybírójához.

Egy kérelem kizárólag egy helyrajzi számon megvalósított mûveletre vonatkozhat.

A hegybíró a kérelmet, véleményével ellátva 8 napon belül továbbítja a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához (a továbbiakban: MVH PKI) az alábbi címre:

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága

1385 Budapest 62 Pf. 867

III. Az utólagos telepítési (pótlási, fajtaváltási) engedély iránti kérelem elbírálása

Az MVH PKI a kérelmeket a törvény, a szõlõtermelési potenciálra, a szõlõültetvények szerkezetátalakítására és -átál-
lítására vonatkozó szabályozásról szóló 7/2007. (I. 30.) FVM rendelet módosításáról szóló 71/2008. (VI. 3.) FVM rende-
let, a vonatkozó közösségi jogszabályok, valamint az e közleményben meghatározottak alapján a kérelem MVH-hoz tör-
ténõ beérkezésétõl számított 60 napon belül bírálja el.

Hiányosan benyújtott kérelem esetén az MVH PKI az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel.

A jogszabályi elõírásoknak nem megfelelõ ültetvény esetén a kérelmezõ vállalhatja, hogy az ültetvényt átalakítja. Az
átalakítást egy éven belül köteles elvégezni, és azt az MgSzH részére ellenõrzés céljából bejelenteni.

A határidõn túl (2008. június 24-ét követõen postára adott) benyújtott kérelmeket az MVH PKI érdemi vizsgálat nél-
kül elutasítja, és egyidejûleg az ügyfelet ötszázezer forintig terjedõ mulasztási bírság megfizetésére és a szõlõültetvény
kivágására kötelezi.

Az MVH PKI az elõírásoknak megfelelõ kérelemre utólagos telepítési (pótlási, fajtaváltási) engedélyt állít ki, ame-
lyet megküld az illetékes hegybíró, az ingatlanügyi hatóság, valamint az MgSzH részére is.

Az MVH PKI a kérelmet elutasítja és a kérelmezõt kötelezi a jogszabályi követelményeknek nem megfelelõ szõ-
lõültetvény kivágására, ha a telepítés nem felel meg a jogszabályoknak, vagy a vonatkozó hegyközségi rendtartás elõ-
írásainak.

IV. A közlemény hatálya

E közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.

V. Kapcsolódó jogszabályok

– a Tanács 1999. május 17-i, a borpiac közös szervezésérõl szóló 1493/1999/EK rendelete
– a Bizottság 2000. május 31-i, a termelési potenciálra tekintettel a borpiac közös szervezésérõl szóló 1493/1999/EK

tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1227/2000/EK rendelete
– a hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény, valamint a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004.

évi XVIII. törvény módosításáról szóló 2007. évi CLV. törvény
– a hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény
– a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény
– a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény
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– a szõlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjérõl és a nem hegyközségi településeken a közigazgatási feladatokat
ellátó hegyközségek meghatározásáról szóló 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet

– a szõlõtermelési potenciálra, a szõlõültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról
szóló 7/2007. (I. 30.) FVM rendelet módosításáról szóló 71/2008. (VI. 3.) FVM rendelet

Budapest, 2008. június 4.

Margittai Miklós s. k.,
elnök
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

utólagos telepítési (pótlási, fajtaváltási) engedély iránti kérelem
B0773-as nyomtatványához

1 – Ügyfél-azonosítási információ

Ügyfél-regisztrációs szám rovatba kell beírni az MVH által adott 10 jegyû ügyfél-regisztrációs számot.

2 – Kérelmezõ adatai

Elõtag rovatba természetes személy esetén a névhez tartozó elõtagot (pl. dr., id., ifj., özv.) kell beírni.

Név rovatba természetes személy esetén a vezetéknevet és keresztnevet; cég, szervezet esetén a bírósági végzésben
szereplõ, egyéb szervezeteknél az alapszabály szerinti névvel azonos elnevezést kell beírni.

Utótag rovatba a cég, szervezet utótagját (pl. Zrt., Nyrt., Bt., Kft.) kell beírni.

3 – Kapcsolattartási információ

Név rovatba annak a személynek vezeték- és keresztnevét, illetve a névhez tartozó elõtagot (pl. dr., id., ifj., özv.) kell
beírni, akit az MVH az ügyben telefonon vagy levélben megkereshet. Amennyiben ugyanazon személy, mint a kérelme-
zõ, a rovatot nem kell kitölteni.

Helység rovatba a kapcsolattartó lakóhelyének helység nevét kell beírni.

Irányítószám rovatba a helységhez tartozó irányítószámot kell beírni.

Utca, házszám rovatba a pontos címet (utca, házszám, emelet, ajtó) kell beírni.

Telefonszám/Fax rovatokban azon elérhetõségeket kérjük megadni, amelyen a kapcsolattartót/ ügyintézõt az MVH
ügyintézõi elérhetik (körzetszám/telefonszám formában).

E-mail rovatba a kapcsolattartó e-mail címét kell beírni, amelyen keresztül elérhetõ.

4 – A kérelem tárgya

A rovat kitöltésénél az elvégzett mûveletet kell megjelölni.

5 – Az ültetvény típusa

A rovat kitöltésénél a megfelelõ típust kell megjelölni.

6 – Az ültetvény adatai

Helység rovatba annak a helységnek a nevét kell beírni, ahol a mûvelet megvalósult.

Helyrajzi szám rovatba a terület helyrajzi számát kell beírni, ahol a mûvelet megvalósult. Egy kérelemben csak egy
helyrajzi számot lehet feltüntetni.

Területének nagysága rovatba a kérelem tárgyát képezõ területnagyságot kell beírni, négyzetméterben kifejezve.

Terület termõhelyi kataszteri osztálya rovat kitöltésénél a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004.
évi XVIII. törvény 4. § (1) bekezdése értelmében az alábbiak közül kell egyet megjelölni:

– I.
– II/1.
– II/2.

9 – Kitöltési dátum és aláírás

Helység, Dátum, Aláírás rovatokat kötelezõen ki kell tölteni, és csak eredeti aláírás fogadható el!
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

utólagos telepítési (pótlási, fajtaváltási) engedély iránti kérelem
B0774-es nyomtatványához

Abban az esetben, ha a területen több szõlõfajtát telepítettek, fajtánként külön nyomtatványt kell kitölteni.

1 – Ügyfél-azonosítási információ
Ügyfél-regisztrációs szám rovatba kell beírni az MVH által adott 10 jegyû ügyfél-regisztrációs számot.

2 – Új ültetvény adatai
Minden esetben kötelezõ kitölteni.
Fajta rovatba a telepítés, pótlás, fajtaváltás során felhasznált fajtanevet kell beírni.
Alanya rovatba az alany nevét kell beírni, amennyiben alany felhasználása nélküli a telepítés, úgy a saját gyökerû

megnevezést kell feltüntetni.
Mennyiség rovatba a telepítés, pótlás, fajtaváltás során felhasznált szaporítóanyag mennyiséget kell beírni.
Területének nagysága rovatba az adott fajta területnagyságát kell beírni négyzetméterben kifejezve.
Sortávolsága rovatba a sortávolságot kell beírni méterben.
Tõtávolsága rovatba a tõtávolságot kell beírni méterben.
Mûvelésmód rovat kitöltésénél a mûvelésmódot kell megjelölni. A megadható kódszámok a szõlészeti és borászati

adatszolgáltatás rendjérõl és a nem hegyközségi településeken a közigazgatási feladatokat ellátó hegyközségek megha-
tározásáról szóló 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. számú melléklete értelmében:

– karó nélküli fejmûvelés (1);
– karós fejmûvelés (2);
– huzal melletti fejmûvelés (3);
– alacsony kordon (4);
– középmagas kordon (5);
– magas kordon (6);
– ernyõmûvelés (7);
– egyes függöny (8);
– GDC mûvelés (9);
– egyéb (10).
A mûvelet befejezésének ideje rovatba a mûvelet befejezésének évét, és hónapját kell feltüntetni.

3 – Pótlás, fajtaváltás esetén a mûvelet elvégzését megelõzõ állapotára vonatkozó adatok
Kizárólag pótlás és fajtaváltás esetén töltendõ ki, a korábbi ültetvényre vonatkozó adatokkal!
Fajta rovatba a korábban (mûvelet végrehajtását megelõzõen) használt fajta nevét kell beírni.
Alanya rovatba a korábbi alany nevét kell beírni, amennyiben alany felhasználása nélküli, úgy a saját gyökerû megne-

vezést kell feltüntetni.
Területének nagysága rovatba a korábban (mûvelet végrehajtását megelõzõen) használt szõlõfajta területnagyságát

kell beírni, négyzetméterben kifejezve.
Sortávolsága rovatba a korábban alkalmazott sortávolságot kell beírni (méterben).
Tõtávolsága rovatba a korábban alkalmazott tõtávolságot kell beírni (méterben).
Mûvelésmódja rovat kitöltésénél a korábban alkalmazott mûvelésmódot kell megjelölni. A megadható kódszámok a

rendelet 2. számú melléklete értelmében:
– karó nélküli fejmûvelés (1);
– karós fejmûvelés (2);
– huzal melletti fejmûvelés (3);
– alacsony kordon (4);
– középmagas kordon (5);
– magas kordon (6);
– ernyõmûvelés (7);
– egyes függöny (8);
– GDC mûvelés (9);
– egyéb (10).

4 – Kitöltési dátum és aláírás
Helység, Dátum, Aláírás rovatokat kötelezõen ki kell tölteni, és csak eredeti aláírás fogadható el!
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Hegybírói vélemény utólagos telepítési (pótlási, fajtaváltási) engedély iránti kérelemhez

A ………………………………. Hegyközség hegybírójaként mellékelten küldöm a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága részére

…………………………………………………………………………………………………………………. (név)

…………………………………………………………………………………………………………………. (cím) által

20.… év ………… hónap .... napján …………………….. benyújtott utólagos telepítési (pótlási, fajtaváltási) engedély
iránti kérelmet.

A kérelmezõ által benyújtott utólagos telepítési (pótlási, fajtaváltási) engedély iránti kérelemben megjelölt
………………… helyrajzi számú területen lévõ szõlõültetvény a hegyközségi rendtartásnak megfelel.

A kérelmezõ által benyújtott utólagos telepítési (pótlási, fajtaváltási) engedély iránti kérelemben megjelölt
………………… helyrajzi számú területen lévõ szõlõültetvény a hegyközségi rendtartásnak nem felel meg, ezért az
utólagos telepítési engedély kiadását nem támogatom.

Szövegszerû vélemény:

...…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………., 20…. év ………… hónap …. nap

………………………………………………..………..

aláírás

P. H.

4154 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/29. szám



A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium közleményei

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
közleménye

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás
„A” és „B” Melléklete egységes szerkezetû szövegének közzétételérõl*

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) kihirdetésérõl szóló 1979. évi
19. törvényerejû rendelet módosításáról, valamint az ADR „A” és „B” Melléklete 2007. évi módosításainak és kiegészí-
téseinek kihirdetésérõl szóló 2007. évi CXX. törvény 3. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési,
hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás
„A” és „B” Mellékletét a 2007. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetben közzéteszem.

Dr. Szaból Pál s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
közleménye

a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF)
módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló

2006. évi LXXVII. törvénnyel kihirdetett Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló
Szabályzat egységes szerkezetû szövegének közzétételérõl*

A Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról szóló, Vilnius-
ban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzõkönyv C Függelék Melléklete módosításainak és kiegészítéseinek kihirde-
tésérõl szóló 2007. évi XCI. törvény 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatköröm-
ben eljárva a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilni-
usban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló 2006. évi LXXVII. törvénnyel kihirdetett Ve-
szélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzatot a 2007. évi módosításaival és kiegészítéseivel egysé-
ges szerkezetben közzéteszem.

Dr. Szaból Pál s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

* A közlemények teljes szövegét a Hivatalos Értesítõ 2008/29. számának CD-melléklete tartalmazza, amelyet a Magyar Közlöny elõfizetõinek kérésre meg-
küldünk (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék, fax: 338-4746, postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).
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A Pénzügyminisztérium közleménye

A pénzügyminiszter közleménye
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levõ települési önkormányzatok kiegészítõ támogatásának

és a villamosenergia-áremelkedés hatása ellentételezésének 2008. évi I. ütemérõl

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 1. pontja alap-
ján az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levõ települési önkormányzatok együttesen 7 791 893 ezer forint támoga-
tásban részesülnek és/vagy az 5. számú melléklet 28. pontja alapján a villamosenergia áremelkedés hatásának ellentéte-
lezése jogcímen a települési önkormányzatok együttesen 430 450 ezer forint támogatásban részesülnek a 2008. évben, az
I. ütemben. A támogatások önkormányzatonkénti összegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

A 2. számú melléklet szerinti települési önkormányzatok támogatási igényének elismerésére a törvény szerint nincs le-
hetõség egyik jogcímen sem.

A támogatások átutalása – az elõleg beszámításával – 2008. július hónaptól kezdõdõen, a nettó finanszírozás kereté-
ben történik.

Budapest, 2008. július 9.

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

1. számú melléklet

Támogatásban részesülõ önkormányzatok

ezer Ft

Sorszám Önkormányzat neve

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lé-
võ települési önkormányzatok támogatása

(A Magyar Köztársaság
2008. évi költségvetésérõl szóló

2007. évi CLXIX. törvény
6. számú melléklet 1. pontja alapján)

Villamosenergia áremelkedés hatásának
ellentételezése

(A Magyar Köztársaság
2008. évi költségvetésérõl szóló

2007. évi CLXIX. törvény
5. számú melléklet 28. pontja alapján)

Baranya megye

1. Abaliget 5 314 145
2. Baranyajenõ 6 050 0
3. Besence 3 015 64
4. Bogádmindszent 4 428 0
5. Bogdása 2 497 0
6. Csányoszró 9 857 0
7. Diósviszló 14 647 0
8. Drávacsepely 2 143 0
9. Drávaiványi 3 694 0

10. Drávakeresztúr 225 0
11. Drávaszerdahely 873 0
12. Drávasztára 10 127 0
13. Felsõszentmárton 2 000 0
14. Gödre 2 322 0
15. Hegyszentmárton 3 813 0
16. Hetvehely 10 456 0
17. Kákics 2 308 0
18. Kistótfalu 3 841 0
19. Lúzsok 575 0
20. Magyarlukafa 2 818 0
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Sorszám Önkormányzat neve

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lé-
võ települési önkormányzatok támogatása

(A Magyar Köztársaság
2008. évi költségvetésérõl szóló

2007. évi CLXIX. törvény
6. számú melléklet 1. pontja alapján)

Villamosenergia áremelkedés hatásának
ellentételezése

(A Magyar Köztársaság
2008. évi költségvetésérõl szóló

2007. évi CLXIX. törvény
5. számú melléklet 28. pontja alapján)

21. Magyartelek 5 477 0
22. Markóc 945 0
23. Marócsa 778 0
24. Márfa 1 351 0
25. Márok 7 272 0
26. Mezõd 3 279 0
27. Nagycsány 4 356 87
28. Okorág 4 741 0
29. Okorvölgy 86 0
30. Ózdfalu 2 796 0
31. Palé 1 239 0
32. Pécsbagota 893 0
33. Regenye 1 365 0
34. Sásd 6 061 1 114
35. Sellye 72 771 1 193
36. Siklósnagyfalu 4 347 0
37. Sósvertike 5 542 0
38. Szentkatalin 3 399 0
39. Varga 1 844 0
40. Vásárosbéc 1 918 0
41. Vázsnok 2 698 0
42. Velény 1 138 0
43. Vokány 11 409 0

Baranya megye összesen: 236 708 2 603

Bács-Kiskun megye

44. Csikéria 6 338 1 655
45. Dunafalva 11 869 127
46. Gátér 6 224 0
47. Géderlak 1 977 0
48. Imrehegy 3 440 0
49. Izsák 21 448 1 348
50. Kalocsa 37 526 8 278
51. Kisszállás 5 328 0
52. Kunadacs 5 017 0
53. Mátételke 674 0
54. Rém 8 618 0
55. Tataháza 29 849 0

Bács-Kiskun megye összesen: 138 308 11 408

Békés megye

56. Almáskamarás 4 871 0
57. Battonya 43 999 2 853
58. Békéssámson 20 398 0
59. Bélmegyer 29 113 873
60. Csabacsûd 9 687 631
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Sorszám Önkormányzat neve

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lé-
võ települési önkormányzatok támogatása

(A Magyar Köztársaság
2008. évi költségvetésérõl szóló

2007. évi CLXIX. törvény
6. számú melléklet 1. pontja alapján)

Villamosenergia áremelkedés hatásának
ellentételezése

(A Magyar Köztársaság
2008. évi költségvetésérõl szóló

2007. évi CLXIX. törvény
5. számú melléklet 28. pontja alapján)

61. Doboz 5 801 2 241
62. Dombegyház 599 1 659
63. Geszt 12 985 0
64. Kétegyháza 2 933 0
65. Kisdombegyház 4 665 116
66. Körösnagyharsány 5 380 0
67. Körösújfalu 10 158 0
68. Magyardombegyház 4 543 0
69. Mezõgyán 11 993 0
70. Nagybánhegyes 13 574 0
71. Sarkadkeresztúr 20 838 0
72. Tarhos 1 487 488

Békés megye összesen: 203 024 8 861

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

73. Abaújszántó 941 544
74. Abaújvár 7 105 583
75. Aggtelek 7 562 0
76. Alsóberecki 9 335 357
77. Alsószuha 2 582 0
78. Arló 0 1 163
79. Ároktõ 6 265 150
80. Balajt 1 814 84
81. Beret 1 039 96
82. Bodrogkeresztúr 19 313 805
83. Bodrogolaszi 356 0
84. Borsodgeszt 2 187 90
85. Borsodnádasd 48 248 0
86. Borsodszentgyörgy 4 118 707
87. Bódvalenke 3 822 114
88. Bükkaranyos 3 784 376
89. Bükkmogyorósd 594 13
90. Bükkzsérc 4 839 201
91. Büttös 503 114
92. Cserépfalu 1 091 957
93. Cserépváralja 3 911 292
94. Csernely 17 351 716
95. Csobád 5 265 792
96. Detek 2 431 289
97. Domaháza 207 0
98. Egerlövõ 2 462 163
99. Emõd 55 697 2 911

100. Encs 32 490 4 370
101. Erdõhorváti 21 727 535
102. Égerszög 2 527 17
103. Farkaslyuk 5 934 685
104. Felsõdobsza 9 144 0
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Sorszám Önkormányzat neve

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lé-
võ települési önkormányzatok támogatása

(A Magyar Köztársaság
2008. évi költségvetésérõl szóló

2007. évi CLXIX. törvény
6. számú melléklet 1. pontja alapján)

Villamosenergia áremelkedés hatásának
ellentételezése

(A Magyar Köztársaság
2008. évi költségvetésérõl szóló

2007. évi CLXIX. törvény
5. számú melléklet 28. pontja alapján)

105. Felsõgagy 1 153 60
106. Felsõregmec 1 518 32
107. Felsõvadász 1 684 0
108. Filkeháza 1 196 0
109. Forró 14 027 1 763
110. Füzérradvány 3 949 0
111. Gömörszõlõs 279 152
112. Gönc 51 583 3 459
113. Göncruszka 4 559 0
114. Halmaj 4 833 278
115. Háromhuta 2 683 355
116. Hejce 5 310 370
117. Hejõpapi 5 555 0
118. Hernádkércs 2 809 0
119. Hernádpetri 575 209
120. Hernádvécse 7 402 1 409
121. Hidasnémeti 13 058 194
122. Hídvégardó 12 363 644
123. Hollóháza 26 116 277
124. Járdánháza 11 389 881
125. Karcsa 18 767 0
126. Kisgyõr 3 399 694
127. Kiskinizs 2 601 0
128. Kistokaj 1 276 534
129. Komlóska 583 530
130. Kondó 50 0
131. Kovácsvágás 468 0
132. Krasznokvajda 12 427 406
133. Kurityán 9 155 0
134. Lak 1 631 353
135. Legyesbénye 42 355 495
136. Makkoshotyka 19 993 132
137. Mád 34 118 1 058
138. Mályinka 2 391 62
139. Mezõcsát 24 846 2 394
140. Mezõkövesd 21 269 11 732
141. Monok 8 945 2 938
142. Nagyhuta 413 0
143. Nagykinizs 1 216 0
144. Nagyrozvágy 23 172 670
145. Nyomár 1 370 0
146. Olaszliszka 18 224 608
147. Pálháza 17 112 1 597
148. Prügy 0 83
149. Pusztafalu 4 661 0
150. Putnok 77 127 3 039
151. Rakaca 18 502 0
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2007. évi CLXIX. törvény
5. számú melléklet 28. pontja alapján)

152. Répáshuta 8 451 554
153. Ricse 19 027 2 347
154. Rudabánya 847 0
155. Rudolftelep 3 472 1 056
156. Sajópetri 778 309
157. Sárazsadány 4 020 402
158. Sárospatak 0 7 246
159. Sáta 10 221 353
160. Sátoraljaújhely 44 691 31 940
161. Szalaszend 23 958 1 087
162. Szalonna 2 483 141
163. Szászfa 2 029 0
164. Szegi 2 800 0
165. Szegilong 1 719 0
166. Szendrõ 5 113 3 336
167. Szõlõsardó 1 882 155
168. Szuhafõ 2 078 0
169. Szuhogy 15 636 599
170. Tarcal 15 261 63
171. Telkibánya 1 151 402
172. Tibolddaróc 18 802 514
173. Tiszakarád 6 392 0
174. Tiszatarján 5 717 336
175. Tokaj 56 291 4 569
176. Tolcsva 15 618 776
177. Tornaszentjakab 3 766 515
178. Trizs 2 627 48
179. Uppony 1 736 0
180. Vajdácska 0 50
181. Vámosújfalu 4 364 496
182. Vilmány 14 811 1 121
183. Vizsoly 9 756 1 050
184. Zádorfalva 6 508 0
185. Zubogy 3 432 131

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
összesen: 1 138 193 114 128

Csongrád megye

186. Ambrózfalva 11 265 203
187. Apátfalva 22 966 0
188. Csanádalberti 7 627 124
189. Csanádpalota 36 877 0
190. Deszk 11 802 0
191. Eperjes 14 110 504
192. Fábiánsebestyén 12 335 2 810
193. Felgyõ 12 199 0
194. Földeák 35 044 0
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Sorszám Önkormányzat neve

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lé-
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Villamosenergia áremelkedés hatásának
ellentételezése

(A Magyar Köztársaság
2008. évi költségvetésérõl szóló

2007. évi CLXIX. törvény
5. számú melléklet 28. pontja alapján)

195. Magyarcsanád 18 812 49
196. Maroslele 3 649 639
197. Mindszent 45 418 4 038
198. Nagyér 11 151 0
199. Nagytõke 2 400 0
200. Óföldeák 237 0
201. Ópusztaszer 5 189 660
202. Öttömös 10 664 570
203. Pitvaros 20 307 369
204. Pusztamérges 34 746 0
205. Pusztaszer 4 209 955
206. Röszke 19 859 1 686
207. Szegvár 20 444 0
208. Tiszasziget 28 376 1 619
209. Tömörkény 16 964 970
210. Újszentiván 18 672 425

Csongrád megye összesen: 425 322 15 621

Fejér megye

211. Alsószentiván 6 494 0
212. Csabdi 3 879 0
213. Csõsz 7 558 0
214. Igar 4 807 638
215. Káloz 5 390 3 120
216. Mezõkomárom 5 511 2 458
217. Nagykarácsony 1 456 0
218. Nagylók 1 642 326
219. Vereb 3 815 0

Fejér megye összesen: 40 552 6 542

Gyõr-Moson-Sopron megye

220. Bõsárkány 25 488 0
221. Darnózseli 15 145 0
222. Dunasziget 12 441 1 112
223. Gyömöre 4 718 0
224. Gyõrsövényház 17 201 238
225. Hédervár 192 0
226. Kisbajcs 6 705 0
227. Mecsér 1 128 0
228. Mezõörs 2 224 1 114
229. Nagybajcs 358 109
230. Pannonhalma 40 146 1 533
231. Rábacsanak 3 586 0
232. Répcevis 594 529
233. Sokorópátka 1 925 0
234. Szerecseny 3 340 0

2008/29. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 4161
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Villamosenergia áremelkedés hatásának
ellentételezése

(A Magyar Köztársaság
2008. évi költségvetésérõl szóló

2007. évi CLXIX. törvény
5. számú melléklet 28. pontja alapján)

235. Und 6 835 360
236. Vének 607 0

Gyõr-Moson-Sopron megye
összesen: 142 633 4 995

Hajdú-Bihar megye

237. Álmosd 33 774 2 377
238. Bakonszeg 29 140 218
239. Balmazújváros 46 296 4 883
240. Báránd 22 699 271
241. Bedõ 5 291 180
242. Berekböszörmény 40 981 541
243. Biharkeresztes 21 443 7 420
244. Biharnagybajom 29 204 3 471
245. Bihartorda 22 542 41
246. Bojt 8 895 137
247. Csökmõ 17 484 1 397
248. Esztár 13 643 855
249. Furta 693 617
250. Fülöp 11 375 946
251. Gáborján 29 768 0
252. Hajdúsámson 23 076 0
253. Hajdúszovát 20 583 0
254. Kismarja 19 438 0
255. Komádi 507 1 035
256. Körösszakál 14 545 948
257. Körösszegapáti 22 378 460
258. Létavértes 40 088 0
259. Magyarhomorog 14 724 482
260. Mezõpeterd 5 308 165
261. Mezõsas 7 726 452
262. Nagykereki 0 2 896
263. Nagyrábé 11 999 2 309
264. Nyíradony 0 3 369
265. Nyírmártonfalva 7 341 2 051
266. Pocsaj 12 437 873
267. Püspökladány 11 852 10 216
268. Sáp 7 214 375
269. Sárrétudvari 2 754 4 299
270. Szentpéterszeg 5 679 0
271. Szerep 17 309 1 264
272. Tépe 7 958 891
273. Tetétlen 7 722 2 043
274. Tiszacsege 16 334 0
275. Told 3 049 98
276. Újiráz 7 524 171
277. Újléta 13 269 0
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Sorszám Önkormányzat neve

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lé-
võ települési önkormányzatok támogatása

(A Magyar Köztársaság
2008. évi költségvetésérõl szóló
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6. számú melléklet 1. pontja alapján)

Villamosenergia áremelkedés hatásának
ellentételezése

(A Magyar Köztársaság
2008. évi költségvetésérõl szóló

2007. évi CLXIX. törvény
5. számú melléklet 28. pontja alapján)

278. Újszentmargita 33 711 350
279. Újtikos 34 133 1 110

Hajdú-Bihar megye összesen: 701 886 59 211

Heves megye

280. Aldebrõ 50 0
281. Atkár 6 828 328
282. Balaton 7 813 889
283. Bekölce 7 466 752
284. Bélapátfalva 6 214 0
285. Erdõkövesd 9 914 440
286. Fedémes 163 0
287. Feldebrõ 11 920 0
288. Ivád 4 204 359
289. Kisfüzes 1 344 325
290. Mátraballa 7 769 492
291. Mezõtárkány 1 061 414
292. Mikófalva 3 325 510
293. Poroszló 13 133 489
294. Tófalu 1 598 0
295. Váraszó 7 715 230
296. Vécs 673 0

Heves megye összesen: 91 190 5 228

Komárom-Esztergom megye

297. Annavölgy 2 339 0
298. Csép 1 673 0

Komárom-Esztergom megye
összesen: 4 012 0

Nógrád megye

299. Alsótold 4 851 264
300. Balassagyarmat 153 063 18 694
301. Bokor 3 520 354
302. Cered 1 839 0
303. Cserháthaláp 6 058 344
304. Cserhátsurány 0 366
305. Cserhátszentiván 1 351 252
306. Csitár 6 652 780
307. Endrefalva 2 211 0
308. Felsõtold 915 275
309. Herencsény 5 599 0
310. Héhalom 3 228 405
311. Iliny 271 206
312. Ipolyszög 2 032 0
313. Ipolytarnóc 158 118
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Villamosenergia áremelkedés hatásának
ellentételezése

(A Magyar Köztársaság
2008. évi költségvetésérõl szóló

2007. évi CLXIX. törvény
5. számú melléklet 28. pontja alapján)

314. Kozárd 1 202 0
315. Kutasó 801 153
316. Litke 3 209 0
317. Lucfalva 936 0
318. Magyarnándor 8 770 387
319. Márkháza 2 068 266
320. Mátramindszent 11 969 357
321. Mihálygerge 2 816 186
322. Mohora 15 410 871
323. Nagykeresztúr 4 077 184
324. Nógrádmarcal 761 262
325. Õrhalom 13 031 882
326. Piliny 7 647 289
327. Sámsonháza 585 86
328. Szanda 1 205 0
329. Szécsény 13 709 4 446
330. Tereske 4 281 1 183

Nógrád megye összesen: 284 225 31 610

Pest megye

331. Bernecebaráti 11 119 0
332. Galgagyörk 1 079 902
333. Ipolydamásd 7 285 32
334. Kemence 16 700 0
335. Kisnémedi 15 463 351
336. Kocsér 1 359 0
337. Letkés 10 615 0
338. Márianosztra 2 430 0
339. Nagybörzsöny 10 016 0
340. Püspökhatvan 7 853 1 292
341. Püspökszilágy 9 171 610
342. Rád 6 129 0
343. Szob 87 301 1 344
344. Vácegres 13 308 0
345. Váckisújfalu 2 581 0
346. Vámosmikola 2 005 1 162

Pest megye összesen: 204 414 5 693

Somogy megye

347. Alsóbogát 5 148 0
348. Ádánd 6 105 0
349. Balatonszentgyörgy 615 782
350. Baté 2 459 0
351. Bábonymegyer 5 309 442
352. Bedegkér 17 013 0
353. Berzence 9 110 0
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Villamosenergia áremelkedés hatásának
ellentételezése

(A Magyar Köztársaság
2008. évi költségvetésérõl szóló

2007. évi CLXIX. törvény
5. számú melléklet 28. pontja alapján)

354. Bodrog 8 917 0
355. Bõszénfa 11 417 0
356. Buzsák 15 165 0
357. Büssû 3 396 0
358. Cserénfa 3 709 0
359. Csoma 1 496 0
360. Csombárd 4 346 0
361. Csurgó 103 731 2 805
362. Edde 3 923 0
363. Fiad 2 726 0
364. Fõnyed 456 0
365. Gadács 2 000 0
366. Gadány 219 0
367. Gamás 5 915 0
368. Gálosfa 7 082 0
369. Gyékényes 19 754 0
370. Gyugy 607 0
371. Hács 900 0
372. Hajmás 3 882 0
373. Hedrehely 5 575 0
374. Heresznye 222 0
375. Hollád 728 15
376. Homokszentgyörgy 5 799 0
377. Inke 13 690 0
378. Istvándi 2 859 0
379. Jákó 3 663 0
380. Kapoly 241 0
381. Kaposgyarmat 6 248 0
382. Kaposkeresztúr 4 724 0
383. Kaposszerdahely 15 509 0
384. Karád 7 102 0
385. Kálmáncsa 742 0
386. Kereki 3 311 671
387. Kisbárapáti 2 812 0
388. Kötcse 4 435 0
389. Lad 1 585 0
390. Magyaratád 25 899 0
391. Magyaregres 5 358 0
392. Mezõcsokonya 5 755 0
393. Miklósi 2 272 0
394. Mosdós 9 191 0
395. Nagybajom 41 652 0
396. Nagycsepely 4 030 0
397. Nágocs 12 334 0
398. Nemesdéd 4 044 0
399. Nemesvid 4 567 0
400. Orci 3 048 0
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Villamosenergia áremelkedés hatásának
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(A Magyar Köztársaság
2008. évi költségvetésérõl szóló

2007. évi CLXIX. törvény
5. számú melléklet 28. pontja alapján)

401. Osztopán 20 506 0
402. Öreglak 12 924 0
403. Õrtilos 3 667 0
404. Pamuk 9 210 0
405. Patalom 10 548 0
406. Péterhida 550 132
407. Polány 3 570 0
408. Porrog 459 0
409. Porrogszentkirály 7 017 0
410. Rinyakovácsi 740 101
411. Sántos 2 931 0
412. Simonfa 4 358 0
413. Somogyacsa 5 826 0
414. Somogyaracs 0 50
415. Somogyaszaló 9 043 0
416. Somogybükkösd 1 725 0
417. Somogydöröcske 2 293 0
418. Somogyfajsz 8 718 60
419. Somogyjád 28 792 0
420. Somogymeggyes 5 747 0
421. Somogyszil 8 964 0
422. Somogyvámos 10 513 0
423. Somogyvár 40 738 0
424. Szabadi 941 0
425. Szegerdõ 1 661 0
426. Szenta 376 282
427. Szentbalázs 5 996 0
428. Szorosad 1 045 0
429. Szólád 4 592 978
430. Szõlõsgyörök 7 950 0
431. Szulok 2 721 0
432. Tarany 8 281 0
433. Taszár 2 101 0
434. Teleki 951 0
435. Tengõd 12 554 0
436. Törökkoppány 1 418 0
437. Újvárfalva 352 115
438. Varászló 2 566 0
439. Várda 6 451 0
440. Vése 7 104 739
441. Visnye 1 481 0
442. Vízvár 2 911 0
443. Vörs 9 714 61
444. Zákányfalu 1 680 0
445. Zics 4 749 0
446. Zimány 21 787 0
447. Zselickislak 3 269 0
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2007. évi CLXIX. törvény
5. számú melléklet 28. pontja alapján)

448. Zselicszentpál 4 898 0
Somogy megye összesen: 759 183 7 233

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

449. Ajak 4 202 3 211
450. Anarcs 1 467 192
451. Apagy 8 434 1 454
452. Baktalórántháza 2 622 0
453. Balkány 27 819 1 092
454. Balsa 15 926 0
455. Bátorliget 11 182 146
456. Beregsurány 6 360 704
457. Berkesz 14 805 257
458. Besenyõd 5 816 110
459. Beszterec 7 546 709
460. Biri 4 734 0
461. Botpalád 2 209 287
462. Bököny 334 1 626
463. Buj 15 631 1 729
464. Cégénydányád 8 255 0
465. Csaroda 16 975 0
466. Csegöld 6 518 1 711
467. Csenger 67 358 6 290
468. Csengersima 9 736 857
469. Csengerújfalu 8 375 387
470. Dombrád 59 768 0
471. Fábiánháza 44 236 649
472. Fülesd 6 572 0
473. Gacsály 24 752 1 361
474. Garbolc 654 0
475. Gávavencsellõ 7 683 1 640
476. Géberjén 8 862 636
477. Gégény 40 368 0
478. Gulács 4 827 1 247
479. Gyõrtelek 22 483 1 083
480. Hetefejércse 5 269 0
481. Hodász 0 2 098
482. Ibrány 46 438 0
483. Ilk 6 297 0
484. Jánd 9 330 155
485. Jánkmajtis 11 835 864
486. Jéke 11 148 274
487. Kállósemjén 7 111 138
488. Kék 2 947 1 331
489. Kékcse 6 805 148
490. Kemecse 18 103 837
491. Kisar 12 974 1 125
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5. számú melléklet 28. pontja alapján)

492. Kisléta 21 353 637
493. Kisnamény 2 606 205
494. Kisvarsány 5 867 0
495. Kocsord 26 920 1 044
496. Komlódtótfalu 4 580 94
497. Komoró 7 795 0
498. Kölcse 18 028 899
499. Kömörõ 2 050 0
500. Laskod 13 208 968
501. Levelek 17 805 563
502. Lónya 3 939 243
503. Lövõpetri 5 108 378
504. Magy 2 570 0
505. Mánd 4 143 30
506. Máriapócs 79 418 112
507. Mátészalka 42 381 19 313
508. Méhtelek 3 920 0
509. Mérk 36 024 1 138
510. Mezõladány 10 875 0
511. Milota 29 332 0
512. Nagyar 12 637 364
513. Nagycserkesz 12 677 464
514. Nagydobos 34 180 1 515
515. Nagyecsed 103 604 2 442
516. Nagyhalász 18 145 1 496
517. Nagyhódos 1 628 0
518. Nagyvarsány 15 975 1 588
519. Nábrád 18 105 2 017
520. Nyírbogát 9 330 1 272
521. Nyírbogdány 31 844 163
522. Nyírcsaholy 31 651 197
523. Nyírgelse 6 626 612
524. Nyírgyulaj 2 832 465
525. Nyíribrony 13 080 0
526. Nyírjákó 6 955 0
527. Nyírkáta 3 956 1 161
528. Nyírkércs 16 555 0
529. Nyírlövõ 6 968 183
530. Nyírlugos 74 233 2 615
531. Nyírmeggyes 18 330 680
532. Nyírparasznya 3 948 991
533. Nyírtelek 9 380 1 683
534. Nyírtét 32 652 0
535. Nyírtura 9 297 0
536. Nyírvasvári 135 2 728
537. Olcsvaapáti 895 217
538. Panyola 4 878 823
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6. számú melléklet 1. pontja alapján)

Villamosenergia áremelkedés hatásának
ellentételezése

(A Magyar Köztársaság
2008. évi költségvetésérõl szóló

2007. évi CLXIX. törvény
5. számú melléklet 28. pontja alapján)

539. Pap 7 838 0
540. Papos 5 047 161
541. Paszab 13 606 873
542. Pátroha 5 124 0
543. Pátyod 2 701 437
544. Penyige 19 561 1 245
545. Petneháza 6 007 263
546. Piricse 9 803 1 225
547. Porcsalma 37 930 283
548. Pócspetri 28 882 1 666
549. Pusztadobos 9 906 0
550. Ramocsaháza 6 644 317
551. Rozsály 3 240 0
552. Sényõ 21 838 0
553. Sonkád 14 494 0
554. Szabolcs 2 221 0
555. Szabolcsveresmart 21 105 0
556. Szakoly 11 733 961
557. Szamosbecs 5 163 277
558. Szamossályi 9 591 0
559. Szamostatárfalva 5 019 258
560. Szamosújlak 1 254 0
561. Szamosszeg 24 466 962
562. Szatmárcseke 21 420 774
563. Székely 6 433 0
564. Tarpa 12 863 1 708
565. Tákos 5 845 0
566. Terem 16 873 896
567. Tiborszállás 31 263 270
568. Tiszabecs 22 303 2 009
569. Tiszabercel 6 410 1 261
570. Tiszacsécse 7 214 0
571. Tiszadada 3 956 2 094
572. Tiszadob 15 376 0
573. Tiszaeszlár 21 331 693
574. Tiszakanyár 13 633 1 708
575. Tiszakóród 29 123 0
576. Tiszalök 20 171 1 103
577. Tiszamogyorós 5 997 0
578. Tiszanagyfalu 12 225 1 350
579. Tiszarád 7 694 0
580. Tiszaszalka 27 497 1 355
581. Tiszaszentmárton 13 718 925
582. Tiszatelek 13 071 0
583. Tiszavasvári 79 623 0
584. Tiszavid 1 406 146
585. Tunyogmatolcs 8 886 0
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Sorszám Önkormányzat neve

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lé-
võ települési önkormányzatok támogatása

(A Magyar Köztársaság
2008. évi költségvetésérõl szóló

2007. évi CLXIX. törvény
6. számú melléklet 1. pontja alapján)

Villamosenergia áremelkedés hatásának
ellentételezése

(A Magyar Köztársaság
2008. évi költségvetésérõl szóló

2007. évi CLXIX. törvény
5. számú melléklet 28. pontja alapján)

586. Túristvándi 6 163 0
587. Túrricse 8 141 0
588. Tyukod 14 808 533
589. Ura 13 669 815
590. Újfehértó 35 090 4 718
591. Újkenéz 9 104 0
592. Vasmegyer 10 874 212
593. Vállaj 29 069 875
594. Vámosatya 2 082 0
595. Vámosoroszi 1 248 386
596. Zajta 766 538

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
összesen: 2 251 702 116 945

Jász-Nagykun-Szolnok megye

597. Abádszalók 30 536 9 242
598. Jászágó 2 798 342
599. Jásztelek 201 156
600. Kisújszállás 29 594 4 272
601. Kuncsorba 7 552 0
602. Nagyiván 15 253 0
603. Nagyrév 13 896 0
604. Öcsöd 21 114 2 620
605. Örményes 725 0
606. Rákóczifalva 28 299 3 631
607. Tiszaderzs 2 744 21
608. Tiszagyenda 12 644 0
609. Tiszaigar 27 274 0
610. Tiszajenõ 22 917 560
611. Tiszakürt 15 711 0
612. Tiszaörs 42 254 1 098
613. Tiszasas 9 307 0
614. Tiszaszentimre 13 567 0
615. Tiszaszõlõs 20 628 1 396
616. Tiszatenyõ 21 637 447
617. Tiszavárkony 26 003 522
618. Tomajmonostora 32 368 99
619. Újszász 104 062 0
620. Vezseny 2 201 337

Jász-Nagykun-Szolnok megye
összesen: 503 285 24 743

Tolna megye

621. Attala 1 300 0
622. Felsõnyék 1 896 0
623. Grábóc 50 0
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Sorszám Önkormányzat neve

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lé-
võ települési önkormányzatok támogatása

(A Magyar Köztársaság
2008. évi költségvetésérõl szóló

2007. évi CLXIX. törvény
6. számú melléklet 1. pontja alapján)

Villamosenergia áremelkedés hatásának
ellentételezése

(A Magyar Köztársaság
2008. évi költségvetésérõl szóló

2007. évi CLXIX. törvény
5. számú melléklet 28. pontja alapján)

624. Kakasd 760 375
625. Magyarkeszi 2 835 0
626. Mórágy 8 930 0
627. Ozora 842 2 349
628. Szakcs 10 063 0
629. Tamási 56 560 0
630. Tolnanémedi 16 125 0

Tolna megye összesen: 99 361 2 724

Vas megye

631. Acsád 1 359 0
632. Bérbaltavár 1 446 0
633. Csehimindszent 1 685 0
634. Csepreg 22 665 1 825
635. Csénye 3 201 0
636. Felsõcsatár 595 0
637. Ispánk 1 470 0
638. Ják 34 411 0
639. Kondorfa 1 816 0
640. Magyarszombatfa 50 0
641. Mikosszéplak 50 0
642. Nagyrákos 2 776 0
643. Nagysimonyi 1 793 741
644. Nemeskolta 5 944 0
645. Õrimagyarósd 2 405 0
646. Õriszentpéter 10 652 0
647. Szalafõ 5 447 0
648. Szatta 1 459 0
649. Szergény 927 0
650. Szõce 2 450 0
651. Telekes 102 133
652. Velemér 804 0

Vas megye összesen: 103 507 2 699

Veszprém megye

653. Balatonhenye 79 0
654. Hosztót 820 345
655. Kapolcs 1 725 0
656. Monoszló 2 925 72
657. Öskü 2 975 0
658. Pula 4 504 0
659. Rigács 1 510 0
660. Somlójenõ 1 178 0
661. Sümegprága 595 0
662. Szentjakabfa 125 0
663. Ukk 1 773 0
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Sorszám Önkormányzat neve

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lé-
võ települési önkormányzatok támogatása

(A Magyar Köztársaság
2008. évi költségvetésérõl szóló

2007. évi CLXIX. törvény
6. számú melléklet 1. pontja alapján)

Villamosenergia áremelkedés hatásának
ellentételezése

(A Magyar Köztársaság
2008. évi költségvetésérõl szóló

2007. évi CLXIX. törvény
5. számú melléklet 28. pontja alapján)

664. Zalagyömörõ 948 0
665. Zalaszegvár 760 294

Veszprém megye összesen: 19 917 711

Zala megye

666. Bak 8 405 249
667. Barlahida 622 110
668. Becsehely 11 502 71
669. Becsvölgye 8 799 361
670. Csesztreg 13 198 0
671. Csonkahegyhát 3 155 65
672. Csömödér 5 247 583
673. Dobronhegy 1 923 52
674. Felsõrajk 14 310 0
675. Gelse 11 831 0
676. Gétye 949 0
677. Gutorfölde 14 941 957
678. Gyûrûs 1 297 0
679. Hahót 16 945 262
680. Homokkomárom 2 962 0
681. Hosszúvölgy 3 364 0
682. Iklódbördõce 2 520 214
683. Karmacs 16 641 768
684. Kálócfa 2 912 106
685. Kerkabarabás 2 436 205
686. Kerkafalva 2 416 0
687. Kerkakutas 3 288 0
688. Kerkateskánd 2 032 0
689. Kisbucsa 1 183 0
690. Kisgörbõ 4 789 0
691. Kisvásárhely 833 85
692. Kissziget 2 727 195
693. Kustánszeg 2 602 218
694. Lenti 16 180 0
695. Letenye 40 177 1 632
696. Lickóvadamos 529 0
697. Magyarszerdahely 3 605 540
698. Mihályfa 8 012 420
699. Mikekarácsonyfa 8 902 87
700. Milejszeg 3 039 123
701. Molnári 13 441 0
702. Nagygörbõ 1 556 0
703. Nemesapáti 2 824 108
704. Nemesnép 1 543 0
705. Németfalu 3 954 127
706. Nova 6 678 0
707. Páka 3 324 0
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Sorszám Önkormányzat neve

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lé-
võ települési önkormányzatok támogatása

(A Magyar Köztársaság
2008. évi költségvetésérõl szóló

2007. évi CLXIX. törvény
6. számú melléklet 1. pontja alapján)

Villamosenergia áremelkedés hatásának
ellentételezése

(A Magyar Köztársaság
2008. évi költségvetésérõl szóló

2007. évi CLXIX. törvény
5. számú melléklet 28. pontja alapján)

708. Pálfiszeg 2 787 0
709. Pórszombat 2 731 0
710. Pölöskefõ 929 0
711. Pusztamagyaród 2 839 0
712. Resznek 2 651 0
713. Rigyác 8 044 0
714. Sárhida 3 745 145
715. Sármellék 34 804 227
716. Sümegcsehi 12 226 0
717. Szalapa 3 305 0
718. Szécsisziget 2 105 0
719. Szentgyörgyvölgy 9 332 0
720. Szentpéterfölde 1 681 0
721. Szentpéterúr 653 0
722. Szepetnek 22 575 0
723. Szilvágy 293 155
724. Tormafölde 1 250 0
725. Tótszentmárton 6 699 302
726. Vaspör 3 609 412
727. Vindornyalak 953 0
728. Vindornyaszõlõs 3 934 270
729. Zalalövõ 25 920 0
730. Zalaszántó 2 000 0
731. Zalavár 10 860 335
732. Zebecke 953 111

Zala megye összesen: 444 471 9 495

Ország összesen: 7 791 893 430 450

2. számú melléklet

Támogatásban nem részesülõ önkormányzatok

Sorszám Önkormányzat neve

Baranya megye

1. Kemse
2. Szõke
3. Zaláta

Bács-Kiskun megye

4. Balotaszállás
5. Borota
6. Csávoly
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Sorszám Önkormányzat neve

7. Kaskantyú
8. Kunbaja

Békés megye

9. Békésszentandrás
10. Csabaszabadi
11. Dombiratos
12. Kardos
13. Kevermes
14. Kétsoprony
15. Kötegyán
16. Medgyesbodzás
17. Mezõhegyes
18. Mezõkovácsháza
19. Okány
20. Pusztaföldvár
21. Pusztaottlaka
22. Szabadkígyós

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

23. Bodrogkisfalud
24. Dédestapolcsány
25. Harsány
26. Hercegkút
27. Kazincbarcika
28. Mezõnyárád
29. Nagycsécs
30. Pusztaradvány
31. Sály
32. Szentistván
33. Szögliget
34. Tard
35. Tardona
36. Tállya
37. Viss

Csongrád megye

38. Árpádhalom
39. Ásotthalom
40. Dóc
41. Királyhegyes
42. Klárafalva
43. Kübekháza
44. Ruzsa

Fejér megye

45. Kisláng
46. Szabadhídvég
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Sorszám Önkormányzat neve

Hajdú-Bihar megye

47. Derecske
48. Hajdúbagos
49. Hencida
50. Váncsod

Heves megye

51. Egerszólát
52. Nagyvisnyó
53. Pétervására
54. Recsk
55. Szentdomonkos

Komárom-Esztergom megye

56. Kömlõd
57. Szomor

Nógrád megye

58. Bátonyterenye
59. Bér
60. Csesztve
61. Csécse
62. Dorogháza
63. Ecseg
64. Egyházasgerge
65. Garáb
66. Hugyag
67. Karancsberény
68. Karancslapújtõ
69. Magyargéc
70. Nógrádsipek
71. Nógrádsáp
72. Patvarc
73. Szalmatercs
74. Szilaspogony
75. Szuha
76. Zabar

Pest megye

77. Aszód
78. Kóspallag
79. Nagymaros
80. Szokolya

Somogy megye

81. Andocs
82. Bonnya
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Sorszám Önkormányzat neve

83. Csurgónagymarton
84. Csököly
85. Felsõmocsolád
86. Iharos
87. Kercseliget
88. Kisgyalán
89. Mernye
90. Patosfa
91. Pogányszentpéter
92. Pusztaszemes
93. Somogyegres
94. Somogysimonyi
95. Szenna

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

96. Aranyosapáti
97. Barabás
98. Gemzse
99. Gyüre

100. Kántorjánosi
101. Kispalád
102. Kisszekeres
103. Mátyus
104. Nyírkarász
105. Nyírtass
106. Ófehértó
107. Ököritófülpös
108. Szamosangyalos
109. Tiszaadony
110. Tiszakerecseny
111. Tornyospálca
112. Vásárosnamény

Jász-Nagykun-Szolnok megye

113. Cibakháza
114. Jánoshida
115. Kunhegyes
116. Mesterszállás
117. Mezõhék
118. Szelevény
119. Tiszabura
120. Tiszabõ
121. Tiszafüred
122. Tiszasüly

Tolna megye

123. Dombóvár
124. Kocsola
125. Kölesd
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Sorszám Önkormányzat neve

126. Nagyszokoly
127. Pincehely
128. Regöly

Vas megye

129. Bajánsenye

Veszprém megye

130. Veszprémgalsa

Zala megye

131. Alibánfa
132. Belezna
133. Nemespátró
134. Pölöske
135. Salomvár
136. Surd
137. Türje
138. Vindornyafok
139. Zalaszentmihály
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A kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli miniszter utasítása

A kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli miniszter
1/2008. (VII. 1.) KFTNM

utasítása
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

1. §

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi
LVII. törvény 2. § (1) d) bekezdésében, 74. §-ában illetve a kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 103/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak alapján jelen utasítás melléklete-
ként a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát kiadom.

2. §

Ez az utasítás a közzététel napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. július 1-tõl kell alkalmazni. Egyidejûleg hatá-
lyát veszti a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 16/2007. (V. 8)
GKM utasítás.

Dr. Molnár Károly s. k.,
kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli mi-

niszter

Melléklet az 1/2008. (VII. 1.) TNM utasításhoz

A NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL
SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I. A NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL JOGÁLLÁSA ÉS ALAPADATAI

1. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal jogállása
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (a továbbiakban: NKTH) a kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli mi-

niszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt mûködõ, kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelõs
közigazgatási szerv. Az NKTH önállóan gazdálkodó központi hivatal. A miniszter irányítási jogkörében különösen:

a) jóváhagyja az NKTH szervezeti és mûködési szabályzatát;
b) az NKTH elnöke felett gyakorolja a munkáltatói jogokat.

2. Az NKTH alapadatai

Hivatalos megnevezése: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Rövidített elnevezése: NKTH

Hivatalos megnevezése angol nyelven: National Office for Research and Technology

Alapító okirat kelte, száma: 2008. január 29., GKM/2666/1/2008.

Nyilvántartásba vétel, mûködés megkezdésének kelte: 2004. január 1.

Székhelye: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/C

Telephelye: 1055 Budapest, Kossuth tér 11.

Postacím: 1519 Budapest, Pf. 506

Általános forgalmi adó alanyiságának ténye: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény hatálya alá tartozik, áfa köteles
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TB-szám: 135 700 418

KSH-szám: 15597717-8411-311-01

Adószám: 15597717-2-43

Kincstári elõirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000-00287209-00000000

Körbélyegzõje: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (a körirat kö-
zepén a Magyar Köztársaság címere)

Alapvetõ szakfeladata: 751131 Országos hatáskörû szervek igazgatási tevékeny-
sége

Szakágazati besorolása: 841114 Alapkutatáshoz nyújtott kormányzati szolgáltatás

Tevékenység forrásai: a) Támogatás központi költségvetésbõl
b) Támogatásértékû bevétel elkülönített állami pénzalap-
ból
c) Európai uniós közvetlen támogatás
d) Saját bevétel (pl. továbbszámlázás, tárgyi eszköz érté-
kesítés)
e) Államháztartáson kívülrõl, illetve belülrõl átvett pénz-
eszköz
f) Pénzforgalom nélküli bevétel: maradvány

g) Egyéb bevétel

II. AZ NKTH TEVÉKENYSÉGE

1. alaptevékenységek
Az NKTH tevékenységének középpontjában a hasznosításorientált kutatás-fejlesztés és innováció áll. Az NKTH fel-

adat- és hatáskörét a 277/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályozza.

1.1. Az NKTH a tudomány-, technológia- és innovációpolitika kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges álla-
mi intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása érdekében javaslatokat dolgoz ki a miniszter részére

a) a tudomány-, technológia- és innováció-politika alakítására, amelynek megalapozásához elemzéseket, közép- és
hosszú távú koncepciókat készít, technológiai elõretekintési programokat indít;

b) a hazai kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység
ba) ösztönzését szolgáló központi állami források képzésére és felhasználására; figyelemmel kíséri továbbá a források

felhasználását,
bb) közvetlen és közvetett támogatási, ösztönzési rendszerére, a támogatások szempontjainak meghatározására, a

közgazdasági eszközök, gazdasági szabályozók kialakítására, és közremûködik ezek fejlesztésében ;
bc) emberi erõforrásai fejlesztésére, a kutatóképzés és a tudásközpontok erõsítésére;
c) a kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének

kialakítására, fejlesztésére.

1.2. Az NKTH
a) részt vesz a közép- és hosszú távú nemzetgazdasági koncepciók, stratégiák, ezen belül kiemelten a Nemzeti Fejlesz-

tési Terv kidolgozásában, érvényesítésében;
b) részt vesz az országos és regionális fejlesztési programok kidolgozásában; módszertani segítséget nyújt a magyar-

országi régiók kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiájának kialakításához, a nemzetközi, különösen az európai uniós
források eléréséhez és innovációs fejlesztési célokra történõ felhasználásához;

c) segítséget nyújt a kis- és közepes méretû vállalkozások technológiai megújulásához;
d) elõsegíti a kutatási eredmények hasznosítását, és közvetíti az innovációt szolgáló ismereteket (tanácsadás, regioná-

lis szervezetek innovációs tevékenységének koordinálása, partnerkeresés);
e) a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (továbbiakban: Alap) és a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználá-

sáról évente beszámol a miniszternek;
f) közremûködik a Magyar Köztársaságnak nyújtott külföldi támogatások kutatás-fejlesztési és innovációs célú fel-

használásában, illetve e tevékenység koordinálásában;
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g) figyelemmel kíséri a kutatás-fejlesztési, illetve innovációs célú hazai támogatási programokat és pályázatokat; a
források összehangolt és koncentrált felhasználása érdekében, valamint szükség esetén az összhang megteremtése céljá-
ból javaslatokat dolgoz ki az érintettek számára.

1.3. A rendelkezésére bocsátott pénzforrások felhasználása tekintetében az NKTH
a) ellátja az Alap felhasználásával, kezelésével és ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat;
b) a kutatás-fejlesztésben, innovációban érintett miniszterek, valamint országos és regionális szervezetek bevonásával

támogatási stratégiákat és programokat dolgoz ki, és végrehajtja azokat, ennek keretében pályázati és pénzügyi lebonyo-
lítási, irodai mûködtetési és gazdasági, ügyviteli szolgáltatásokat nyújt, a kutatás-fejlesztési és egyéb innovációs pénz-
ügyi források pályázati és más formában történõ, a jogszabályoknak megfelelõ és hatékony felhasználását biztosítja;

c) kidolgozza – a vonatkozó jogszabályi keretek között – a pénzeszközök felhasználási rendjét, döntéshozatali eljárá-
sait és a finanszírozás tekintetében alkalmazható módszereket;

d) kidolgozza a mûszaki fejlesztési programok és pályázatok értékelésére, az eredmények mérésére irányuló stratégiát
és módszertant, és alkalmazza ezeket;

e) külön jogszabály alapján ellátja a hazai fejlesztéseket támogató, az Európai Unió által társfinanszírozott intézkedé-
sek kutatás-fejlesztési és innovációs programjainak magyarországi tervezésével és megvalósításával kapcsolatos
feladatokat.

1.4. Az NKTH a tudomány-, technológia- és innováció-politika érvényesülését elõsegítõ kormányzati információs
(adatgyûjtési, -adatfeldolgozási és tájékoztatási) tevékenység keretében különösen a következõ feladatokat látja el:

a) elõsegíti a korszerû mûszaki megoldások megismertetését, elterjesztését, hasznosítását, továbbá e célok elérését se-
gítõ programok, szervezetek, intézmények fejlesztését, elõmozdítja a kutatás-fejlesztés és innováció társadalmi elfoga-
dottságának, elismertségének és támogatottságának fokozására irányuló tevékenységet;

b) módszertani segítséget nyújt a kutatás-fejlesztési és innovációs statisztikai adatok gyûjtéséhez, mutatószámok ki-
dolgozásához; részt vesz ezek feldolgozásában, elemzésében, hasznosításában, a hazai és nemzetközi intézmények
számára nyújtott információszolgáltatásban;

c) gondoskodik a feladatkörébe tartozó kutatás-fejlesztési programok és pályázatok értékelésébõl származó eredmé-
nyek, valamint e programok és pályázatok nyerteseire vonatkozó, közérdekû adatok nyilvánosságáról;

d) tevékenységéhez kapcsolódó adatbázis és nyilvántartási rendszer mûködtetése.

1.5. A tudomány-, technológia- és innováció-politika területén folyó nemzetközi, illetve európai integrációs együtt-
mûködés, a hazai és külföldi szervezetek és a kutatás-fejlesztési tevékenységben részt vevõ személyek közötti együttmû-
ködés kialakítása és erõsítése keretében, összhangban a Kormány külpolitikai, külgazdasági stratégiájával, illetve az ál-
talános külpolitikai célkitûzésekkel – a külügyminiszterrel összehangolva, különösen a következõ szakmai feladatokat
látja el:

a) szakmailag összehangolja a Kormány nemzetközi tudomány- és technológiapolitikai tevékenységét, javaslatot tesz
a miniszternek annak irányítására;

b) a miniszter útján kezdeményezi az érintett szervekkel együttmûködve a két- és többoldalú kormányközi tudomá-
nyos és technológiai egyezmények megkötését; valamint részt vesz ezek elõkészítésében, az ezekbõl eredõ feladatok el-
látásának szervezésében, és koordinálja azok végrehajtását;

c) szakmailag közremûködik a tudományos és technológiai diplomáciai tevékenységek irányításában;
d) támogatja az Európai Unió Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjaiban és az Európai

Kutatási Térség fejlesztésében végzett magyar kormányzati tevékenységet;
e) az európai uniós tagságból eredõ jogok és kötelezettségek keretében közremûködik a kutatás-fejlesztést és innová-

ciót érintõ kormányzati feladatok ellátásában, valamint – az érintett miniszterekkel folytatott egyeztetés alapján – javas-
latot tesz a miniszternek az Európai Unió kutatással, technológiával és innovációval foglalkozó testületeiben képviselni
kívánt álláspontra;

f) a miniszter felhatalmazása alapján képviseletet lát el a nemzetközi tudományos és technológiai szervezetekben,
kezdeményezésekben;

g) feladatkörében együttmûködik a Magyar Köztársaság külképviseleteivel és kapcsolatot tart a Magyarországon mû-
ködõ külképviseletekkel, valamint a Magyarországon, illetve külföldön mûködõ partnerintézményekkel ;

h) a külügyminiszterrel közösen mûködteti a tudományos és technológiai szakdiplomata hálózatot.

1.6. Alaptevékenysége a hatályos TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.20 Mûszaki vizsgálat, elemzés
72.11 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
72.19 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés
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72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73.20 Piac-, közvélemény-kutatás
84.11 Általános közigazgatás
84.13 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

1.7. Az NKTH alaptevékenységet kiegészítõ tevékenysége a TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:
18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
18.20 Egyéb sokszorosítás
58.11 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
58.29 Egyéb szoftverkiadás
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
62.01 Számítógépes programozás
62.02 Információtechnológiai szaktanácsadás
62.09 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
63.12 Világháló-portál szolgáltatás
64.20 Vagyonkezelés (holding)
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32 Ingatlankezelés
69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi tevékenység
74.30 Fordítás, tolmácsolás
81.10 Építményüzemeltetés
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás

1.8. Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok és állami irányítás egyéb jogi eszközei különösen:
– 2006. évi LVII. törvény a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogál-

lásáról,
– 2003. évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról (Atv.),
– 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról (Áht.),
– 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekrõl,
– 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvérõl (Mt.),
– 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselõk jogállásáról (Ktv.),
– a mindenkor hatályos költségvetési törvény,
– 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások

szabályairól,
– 277/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról,
– 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésérõl és felhasználásáról,
– 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének

sajátosságairól,
– 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás mûködési rendjérõl (Ámr.),
– 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségé-

nek sajátosságairól,
– 36/1999. (XII. 27.) PM rendelet a kincstári rendszer mûködésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások teljesítésé-

nek rendjérõl,
– 8/2007. (III. 10.) GKM utasítás a Kormány egyedi döntésével megítélhetõ támogatások nyújtásának szabályairól.

2. Az NKTH vállalkozási tevékenysége

2.1. Az NKTH vállalkozási tevékenységet folytathat – amely nem veszélyeztetheti az alaptevékenységébõl fakadó kö-
telezettségei teljesítését – a szabad kapacitások hasznosítása érdekében, költségvetése tervezett összkiadásához viszo-
nyítottan legfeljebb az Áht.-ban meghatározott számítási mód szerinti 20%-os mértékig.

2.2. Az NKTH vállalkozási tevékenysége keretében
a) számítástechnikai eszközökre és konfigurációjára, valamint az azokhoz kapcsolódó szoftveralkalmazásra vonatko-

zó tanácsadó, szoftvertervezési és programozási feladatokkal kapcsolatos,
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b) üzleti tanácsadási feladataival kapcsolatos, valamint
c) oktatói, titkári, fordítói tevékenységet

végezhet.

2.3. A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenységek kiadásait az alaptevékenységektõl elkülö-
nítetten kell megtervezni és elszámolni.

2.4. Az NKTH vállalkozási tevékenysége a hatályos TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:
58.29 Egyéb szoftverkiadás
62.01 Számítógépes programozás
62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás
62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

III. Az NKTH VEZETÕI ÉS ALKALMAZOTTAI

A) Vezetõk

1. Elnök

1.1. Az elnök jogállása
Az NKTH élén elnök áll. Az elnök az NKTH folyamatos, jogszerû és hatékony mûködéséért, valamint az Alapító Ok-

irat szerinti feladatok maradéktalan teljesítéséért felelõs egyszemélyi vezetõ. Az elnököt az oktatási és kulturális minisz-
ter véleményének meghallgatásával a miniszter nevezi ki és menti fel. Az elnököt megilletõ juttatásokat a kinevezési ok-
mánya tartalmazza. Az elnök kinevezésére vonatkozó javaslat megtételekor, valamint a helyettesek kinevezését megelõ-
zõen a miniszter egyeztet a Tudomány- és Technológiapolitikai Tanácsadó Testület elnökével.

Az elnök felelõs a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendelte-
tésszerû igénybevételéért, az Alapító Okiratban elõírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek
megfelelõ ellátásáért, a szakmai munka irányításáért.

Felelõs továbbá a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek
érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hi-
telességéért, a gazdálkodási lehetõségek és a kötelezettségek összhangjáért, az NKTH egységes számviteli rendjéért, a
belsõ ellenõrzés megszervezéséért és mûködéséért.

Az elnök felel az ellenõrzési vezetõ funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlenségének biztosításáért, és ezt a
felelõsségét másra nem ruházhatja át.

1.2. Az elnök feladat- és hatásköre
a) ellátja az Atv. 10. §-ának (2) és (3) bekezdésében rögzített, az Alap mûködtetésével kapcsolatos, valamint az NKTH

rendelkezésére bocsátott pénzforrások kezelésébõl külön jogszabály alapján származó feladatokat;
b) irányítja az NKTH hivatali szervezetét, gyakorolja a képviseleti és kiadmányozási, kötelezettségvállalási és utalvá-

nyozási jogot, valamint az NKTH köztisztviselõi, és fizikai alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogokat. Irányítja
az NKTH tudomány-, technológia- és innovációpolitika alakítására irányuló tevékenységét, valamint az NKTH
nemzetközi tudomány- és technológiapolitikai tevékenységét;

c) irányítja a Nemzeti Fejlesztési Terv kutatási-fejlesztési innovációs alprogramjaiból az NKTH-t érintõ feladatok
végrehajtását;

d) ellátja a jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározott feladatokat.

2. Elnökhelyettesek

2.1. Az elnökhelyettesek jogállása
Az elnök tevékenységét elnökhelyettesek segítik, akik az adott projektek összehangolásával kapcsolatos munkájukról

havonta írásban beszámolnak az elnöknek. Az NKTH elnökhelyetteseit – az NKTH elnökének véleménye alapján – mi-
niszter nevezi ki és menti fel. Nevében a munkáltatói jogokat a kinevezés és felmentés kivételével az NKTH elnöke gya-
korolja. Az elnökhelyetteseket megilletõ juttatásokat a kinevezési okmányuk tartalmazza.
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2.2. Az általános elnökhelyettes feladata és hatásköre
a) képviseli az NKTH-t, illetve az elnököt, annak távollétében vagy akadályoztatása esetén;
b) az elnök irányítása alatt, a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelõen szervezi, koordinálja és

ellenõrzi az NKTH mûködését, munkájáról rendszeresen tájékoztatja az elnököt;
c) ellátja az európai uniós tagsággal összefüggõ kutatást-fejlesztést és innovációt érintõ kormányzati feladatokat, va-

lamint a nemzeti képviseletet az EU kutatással, technológiával és innovációval foglalkozó testületeiben. Koordinálja az
EU Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs keretprogramjaiban és az Európai Kutatási Térség fejlesztésében
végzett magyar kormányzati tevékenységet;

d) irányítja és koordinálja az Alap felhasználásának tervezését, a pályázati kiírások elkészítését. Irányítja a programér-
tékelési tevékenységeket, felel a monitoring tevékenységért.

2.3. Az elnökhelyettes feladata és hatásköre
a) irányítja az NKTH regionális innovációs stratégiájának kidolgozását, koordinálja annak végrehajtását. Koordinálja

a regionális kormányzati politikával kapcsolatos kutatás-fejlesztési és innovációs feladatokat;
b) szakmailag irányítja és összehangolja az NKTH kétoldalú tudomány- és technológiapolitikai tevékenységét;
c) részt vesz a regionális politikát érintõ innovációs célú állami, valamint EU források képzésére és felhasználására

irányuló javaslatok kidolgozásában.

2.4. Az operatív elnökhelyettes feladat és hatásköre
a) az NKTH fõosztályvezetõinek támogatása, munkájuk koordinálása;
b) a NKTH ügyrendi folyamatainak optimalizálása, mûködtetése, kontrollja (különös tekintettel a jogszabály, állami

irányítás egyéb jogi eszköze illetve belsõ szabályzat által elõírt határidõk betartatására);
c) az elnök operatív támogatása;
d) rendszeres vezetõi értekezlet, ülés tartása az operatív irányítás tárgykörében;
e) döntés elõkészítésének és végrehajtásának koordinálása;
f) az intézménymûködtetési, szervezési feladatok koordinálása (pl. teremfoglalás, IT) és az ezzel kapcsolatos ügyek

elõzetes egyeztetése.

3. Gazdasági fõosztályvezetõ

3.1. A gazdasági fõosztályvezetõ jogállása
A gazdasági fõosztályvezetõt – aki a mûködéssel összefüggõ gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében az elnök

helyettese – pályázat alapján az elnök javaslatára a miniszter nevezi ki határozatlan idõre, illetve menti fel. A további
munkáltatói jogokat felette az elnök gyakorolja. Feladatait az elnök közvetlen irányítása és ellenõrzése mellett látja el.

3.2. A gazdasági fõosztályvezetõ feladata és hatásköre
a) közvetlenül irányítja és ellenõrzi (kockázatelemzésen alapuló folyamatba épített elõzetes, utólagos és vezetõi ellen-

õrzés) a gazdasági szervezet tevékenységét;
b) a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához iránymutatást ad, ellenõrzi annak betartását;
c) gazdasági intézkedéseket hoz, végrehajtja a költségvetési tervezéssel, a költségvetési gazdálkodással, valamint a

gazdálkodással és a számvitellel kapcsolatos feladatokat, amelynek érdekében kialakítja a költségvetési tervezés rend-
szerét, felügyeli és ellenõrzi az Alap tervezését, elõirányzat felhasználását;

d) irányítja és ellenõrzi a számviteli politika kialakítását, gyakorlati megvalósulását;
e) kialakítja és ellenõrzi a bizonylati rendet és fegyelmet;
f) biztosítja az NKTH, az NKTH felügyeleti jogkörébe tartozó elõirányzatok, és az Alap teljes gazdálkodását átfogó

közgazdasági ellenõrzõ, értékelõ, döntés-elõkészítõ feladatok végrehajtását;
g) gondoskodik az NKTH éves intézményi és az Alap éves költségvetési elõirányzatai felhasználásával kapcsolatos

pénzforgalom bonyolításáról,;
h) irányítja, felügyeli és ellenõrzi az NKTH és az Alap éves költségvetési elõirányzatai felhasználásával összefüggõ

számviteli nyilvántartási, valamint beszámolási feladatok ellátását;
j) statisztikai adatszolgáltatást végez;
k) elkészíti az Alap mûködésével kapcsolatos gazdálkodási szabályzatokat;
l) ellátja az Alap felhasználásával kapcsolatos kötelezettségvállalások elõzetes fedezetvizsgálatát, valamint pénzügyi

ellenjegyzését;
m) mûködteti és ellenõrzi a Házipénztárt;
n) felelõs a szervezeti egység által ellátott feladatok, így különösen a tervezéssel, az elõirányzat-felhasználással, a ha-

táskörébe tartozó elõirányzat módosítással, az üzemeltetéssel, a fenntartással, a mûködtetéssel, a beruházással, a vagyon
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használatával, hasznosításával, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel, a beszámolási kötelezettséggel, a FEUVE-i kö-
telezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló feladatok jogszabályoknak megfelelõ elvégzéséért;

r) felel az Alap zárszámadásának elkészítéséért.

4. szakmai tanácsadó, szakmai fõtanácsadó

Az NKTH elnöke a Ktv. 30/A. §-ában foglaltak alapján szakmai tanácsadói, illetve szakmai fõtanácsadói címet ado-
mányozhat az NKTH felsõfokú végzettségû köztisztviselõi létszámának legfeljebb 20%-ig.

5. Külsõ kapcsolatokért felelõs igazgató

5.1. A külsõ kapcsolatokért felelõs igazgató jogállása
A külsõ kapcsolatokért felelõs vezetõ az elnök szakmai munkájának közvetlen támogatásáért felelõs, fõosztályvezetõi

besorolású külsõ kapcsolatokért felelõs igazgató, akit az elnök bíz meg, illetve vonja vissza vezetõi megbízatását. A kül-
sõ kapcsolatokért felelõs igazgató az elnök közvetlen irányítása alatt álló vezetõ.

5.2. A külsõ kapcsolatokért felelõs igazgató feladat- és hatásköre
a) az államigazgatási kapcsolatok ápolása; szakmai szövetségekkel, egyesületekkel való együttmûködés koordinálá-

sa; valamint a nem államigazgatási szervezetekkel való partnerségi kapcsolatok szervezése;
b) a szaktárcákkal történõ kapcsolattartás keretében a szakmai együttmûködés koordinációja.
c) Kapcsolattartás a Magyar Tudományos Akadémiával az együttmûködés ösztönzése és szervezése céljából;
d) egyetemekkel való kutatási és tudományos kooperáció koordinációja;
e) a vállalati kutatási és innovációs ügyek kezelése keretében együttmûködés kialakítása a kutatásintenzív vállala-

tokkal;
f) transzfer intézmények, tanácsadó szervezetek, innovációs központok bevonása a tudományos és technológiai folya-

matba;
g) kapcsolattartás szakmai szervezetekkel, szövetségekkel (Magyar Innovációs Szövetség, Mûszaki és Természettu-

dományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Mérnökakadémia, szakmai kamarák, stb.);
h) az NKTH kedvezõ hazai és nemzetközi megítélésének, megbecsülésének javítása és ápolása, az Elnöki Titkárság

kommunikációs irodájával együttmûködve az ezt támogató akciók kidolgozása és végrehajtása;
i) kapcsolattartás európai és nemzetközi szervezetekkel (pl. TAFTI);
j) kapcsolattartás az Országgyûléssel, EU parlamenti képviselõk csoportjával, a Kutatási és Technológiai Innovációs

Tanáccsal, a Magyar Rektori Konferenciával, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségével, a Tudomány- és Tech-
nológiapolitikai Kollégiummal, a Felsõoktatási és Tudományos Tanáccsal;

k) kapcsolattartás pénzügyi intézményekkel, befektetõkkel, ITDH-val, venture capital-ekkel;
l) kiemelt nemzetközi relációk esetében kapcsolatteremtés elõsegítése a kormányzati szférával és az üzleti szerveze-

tekkel.

6. Fõosztályvezetõ

6.1. A fõosztályvezetõ jogállása
A fõosztályvezetõ vezetõi megbízású köztisztviselõ, akit az elnök bíz meg, illetve vonja vissza vezetõi megbízatását.

A fõosztályvezetõ az elnöktõl kapott utasítások, a jogszabályok és az NKTH belsõ szabályzataiban foglaltak figyelem-
bevételével – önálló felelõsséggel – irányítja és szervezi, illetve ellenõrzi a vezetése alatt álló fõosztály tevékenységét.

6.2. A fõosztályvezetõ feladata és hatásköre
a) irányítja a fõosztály szakmai tevékenységét, felelõs a fõosztály feladatainak összehangolt és szakszerû végrehajtá-

sáért;
b) elkészíti a fõosztály ügyrendjét, és elõterjeszti azt az elnökhöz jóváhagyásra;
c) elkészíti a fõosztály munkatervét, utazási tervét, és a munkavégzéshez szükséges egyéb terveket;
d) javaslatot tesz az irányítása alatt álló fõosztályra vonatkozó humán stratégiára, beleértve az alkalmazottak tovább-

képzésére vonatkozó javaslatokat is;
e) gyakorolja az elnök által átruházott munkáltatói jogokat;
f) munkaköri leírásban határozza meg az ügyintézõk feladatait;
g) aláírja a fõosztály által készített belsõ felhasználású ügyiratokat;
h) ellenõrzi a fõosztályon folyó munkavégzést, ennek keretében beszámoltatja az alkalmazottakat;
i) véleményezi a fõosztály ügykörét érintõ, más szervezeti egységek, illetve szervek által készített anyagokat, javasla-

tokat;
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j) rendszeresen írásban beszámol az elnöknek;
k) irányítja, ellenõrzi a szervezeti egységében a Ktv. 71. § (2) bekezdése és az Mt. 192/C-193/A. §-ok alapján együtt

szabályozott távmunkában foglalkoztatott köztisztviselõ feladatvégzését.

7. Stratégiai-; Kiemelt Nemzetközi Kapcsolatok-; Koordinációs Fõosztály vezetõje

A Fõosztályok vezetõi a miniszter és az NKTH közötti hatékony együttmûködés elõsegítése céljából a miniszter köz-
vetlen szakmai irányítása mellett vezetik a fõosztályokat. A szakmai irányításon kívül minden további munkáltatói jogot
az NKTH elnöke gyakorol Fõosztályok vezetõi felett. Egyebekben a Fõosztályok vezetõire a fõosztályvezetõkre
vonatkozó rendelkezések az irányadók.

8. Fõosztályvezetõ-helyettes

8.1. A fõosztályvezetõ-helyettes jogállása
A fõosztályvezetõ-helyettest az elnök bízza meg, illetve vonja vissza vezetõi megbízását.

8.2. A fõosztályvezetõ-helyettes feladata és hatásköre
A fõosztályvezetõ-helyettes közvetlenül irányítja a fõosztályvezetõ által meghatározott fõosztályi tevékenységet, ille-

tõleg szervezeti egységet; felelõs annak mûködéséért.
Gyakorolja a fõosztályvezetõ által rá ruházott hatásköröket.

9. Osztályvezetõ

9.1. Az osztályvezetõ jogállása
Az osztályvezetõt az elnök bízza meg, illetve vonja vissza vezetõi megbízását.

9.2. Az osztályvezetõ feladata és hatásköre
Az osztályvezetõ vezeti az osztályt, felelõs az osztály feladatainak összehangolt és szakszerû végrehajtásáért;
Az osztályvezetési feladatokon kívül végzi az osztály munkájából az ügyrendben és a munkatervben ráruházott

feladatokat.

B) Beosztott munkatársak

1. Ügyintézõ, távmunkában foglalkoztatott köztisztviselõ:
Elõkészíti az NKTH feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre. Szakértelemmel foglalkozik a rábízott

feladatokkal összefüggõ valamennyi kérdéssel. Felelõs saját tevékenységéért és munkaterületén a közigazgatási szerv
célkitûzéseinek érvényesítéséért. A munkaköri leírásában (munkaköri feladat leírásában és távmunkáról szóló megálla-
podásában) részére megállapított feltételek mellett, illetve a vezetõ által kiadott feladatokat a kapott utasítások és
határidõk figyelembevételével, jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával végzi.

2. Ügykezelõ:
Az NKTH-nál közhatalmi, irányítási, ellenõrzési tevékenység gyakorlásához kapcsolódó ügyviteli feladatot ellátó

köztisztviselõ.

3. Fizikai alkalmazott:
Az NKTH-nál foglalkoztatott fizikai dolgozó, nem köztisztviselõ, aki az Mt. hatálya alá tartozik.

IV. AZ NKTH SZERVEZETE

1. Elnöki Titkárság

1.1. Általános feladatai
a) közvetlenül támogatja az elnök szakmai munkáját;
b) ellátja az elnök, az elnökhelyettesek, projektvezetõk közötti koordinációt. Ezen feladatai ellátása során szorosan

együttmûködik a funkcionális területekkel, továbbá a szakmai felügyeleti területek koordinációs feladatokat ellátó
szervezeti egységeivel (fõosztály, titkárság);

c) biztosítja az elnök munkájának adminisztratív feltételeit, szervezi és nyilvántartja a hivatalos programját, és ellátja
az elnöki titkársági feladatokat;
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d) feladata naprakész információk szerzése, háttér-információk összeállítása, döntés-elõkészítés valamint a végrehaj-
tott döntések hatásainak vizsgálata;

e) a vezetõi értekezletrõl emlékeztetõt készít, valamint feladatjegyzéket vezet;
f) részt vesz a feladatok elosztásában, a munkavégzés szervezésében, valamint a feladatok végrehajtásának ellenõrzé-

sében;
g) közremûködik az NKTH vezetõinek a nyilvánosság elõtt történõ megjelenésével kapcsolatos elõkészítõ

munkákban;
h) ellátja a Technológiai Elõretekintési Programmal (Program) kapcsolatos szervezési és koordinációs feladatokat;
i) feladatainak teljesítése során együttmûködik az NKTH szakmailag érdekelt szervezeti egységeivel;
j) gondoskodik a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács (továbbiakban: Tanács) elnökének munkájával, a Ta-

nács üléseivel kapcsolatos koordinációs, szervezési, titkársági és ügyviteli feladatok ellátásáról, különösen:
ja) a Tanács üléseinek elõkészítésérõl;
jb) a jegyzõkönyv elkészítésérõl;
jc) a határozatok naprakész nyilvántartásának ellátásáról;
jd) a Tanács tagjai rendszeres tájékoztatásának ellátásáról;
je) a tagsági viszonnyal kapcsolatos ügyintézés elvégzésérõl.

1.2. Az NKTH kommunikációs tevékenységeivel kapcsolatos feladatai
a) gondoskodik az írott és elektronikus tömegtájékoztatási eszközökkel, valamint a külföldi tudósítókkal és a minisz-

tériumok, továbbá egyéb szervek sajtóosztályaival való kapcsolat kialakításáról és fenntartásáról; megszervezi a tömeg-
tájékoztatási eszközök munkatársainak az NKTH-val kapcsolatos tájékoztatását, gondoskodik a hivatalos közlemények
megjelentetésérõl; figyelemmel kíséri az NKTH-ról szóló sajtóközleményeket, azokról sajtószemlét készít; szükség
esetén sajtó-helyreigazítást kezdeményez;

b) szerkeszti és kiadja az NKTH rendszeres tájékoztató anyagait, gondoskodik a különféle közérdekû információk
kifüggesztésérõl.

c) az illetékes szervezeti egységek szakmai közremûködése mellett ellátja az NKTH kiadványainak megjelentetésével
kapcsolatos feladatokat; gondoskodik a PR-jellegû kiadványok érdekeltekhez való eljuttatásáról, ehhez címlistát vezet;

d) megszervezi az NKTH szakmai kiállításait, hazai és nemzetközi rendezvényeit; értékeli azok eredményessé-
gét,részt vesz az NKTH arculatának tervezésében, elkészítteti a NKTH munkatársainak névjegyeit,

e) feladatainak teljesítése során együttmûködik szakmailag érdekelt egységeivel. Megrendeli és az érintettekhez kö-
röztetés útján, vagy más módon eljuttatja az NKTH által megrendelt közlönyöket és folyóiratokat, beszerzi az NKTH
tevékenységéhez szükséges kiadványokat.

f) karbantartja, frissíti az NKTH honlapját, együttmûködve a fõosztályokkal és osztályokkal. Javaslatokat tesz a hon-
lap hatékonyságának növelésére, a struktúra módosítására; megválaszolja az info@nkth.gov.hunkth.gov.hu~ címre ér-
kezett leveleket, szakmai segítséget nyújt a többi osztály bevonásával; az NKTH honlapján fórumot üzemeltet; kapcsola-
tot tart fenn a honlap szerkesztõségi rendszerét kidolgozó, valamint a host szolgáltatását ellátó céggel.

g) részt vesz minden az Internetet és Intranetet érintõ munkacsoport mûködésében; kialakítja az Intranetes stratégiát;
létrehozza és mûködteti a Intranet oldalait együttmûködve mindkét egység fõosztályaival és osztályaival, biztosítva a
külsõ és belsõ információk áramlását; a munkafolyamatokat támogató segédprogramokat, alkalmazásokat hoz létre:
dokumentálja a belsõ alkalmazások mûködését.

1.3 Az NKTH stratégiai tevékenységeivel kapcsolatos feladatai
a) szervezi és koordinálja a tudomány- és technológiapolitika kialakítását, e politikák irányítási, intézményi és szabá-

lyozási rendszerére vonatkozó javaslatok elõkészítését valamint az ezt megalapozó elemzések, társadalmi-gazdasági ta-
nulmányok készítését; közremûködik a tudomány- és technológiapolitika, valamint a gazdaságpolitika, a területfejlesz-
tési politika és a humán erõforrás-fejlesztési politikák összehangolásában;

b) koordinálja a tudomány, a technológia és az innováció szakterületére vonatkozó jogszabályok készítésének szak-
mapolitikai munkáit, a tudomány-, technológia- és innováció-politikát érintõ közvetett közgazdasági eszközök, gazdasá-
gi szabályozók kialakítását. Elõkészíti a tudomány- és technológiapolitikával kapcsolatos elõterjesztések tervezetét, va-
lamint közremûködik a közigazgatási egyeztetés során érkezõ, a kutatás- és innováció politikával kapcsolatos
elõterjesztések véleményezésében;

c) koordinálja, és megbízás alapján ellátja a magyar nemzeti képviseletet az OECD Tudomány- és Technológiapoliti-
kai Bizottságában és annak munkacsoportjaiban; koordinálja az EU tagságból fakadó, a tudomány és kutatás témaköré-
ben jelentkezõ feladatokat, részt vesz az ezzel kapcsolatos kormányzati tevékenységek ellátásában;

d) kidolgozza a pályázatok és programok értékelésére vonatkozó stratégiát, indikátor-rendszert, valamint gondosko-
dik annak elvi és módszertani (benchmarking, technológiai elõretekintés, technológiai hatáselemzés, programértékelés)
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továbbfejlesztésérõl; megszervezi az értékeléseket, elemzi a programok hatékonyságát, és gondoskodik a vonatkozó
információk hasznosításáról;

e) ellátja a Nemzeti Kutatási Nyilvántartási rendszer szakmai felügyeletét;
f) koordinálja az Nemzeti Fejlesztési Tervvel kapcsolatban az NKTH-t érintõ feladatok végrehajtását,elvégzi az

FKTB mûködésével kapcsolatban az NKTH-t érintõ elõkészítõ feladatokat. Részt vesz a GVOP/VEGOP technikai segít-
ségnyújtás prioritásának tervezésében, valamint a GVOP/VEGOP kommunikációs tervének elkészítésében;

g) elõkészíti a szakterületét érintõ elõterjesztések tervezetét, valamint közremûködik a közigazgatási egyeztetés során
érkezõ anyagok véleményezésében.

2. Stratégiai Fõosztály

A Fõosztály feladata a Miniszter irányítása mellett a Kormány tudománypolitikájának koordinálásával összefüggõ
feladatok elõkészítése és végrehajtásának biztosítása, valamint a Kormány kutatás-fejlesztési és innovációs feladatainak
stratégiai tervezése és koordinálása.

2.1. Tudománypolitikai Osztály
Az Osztály feladata a Miniszter irányítása mellett a Kormány tudománypolitikájának koordinálásával összefüggõ fel-

adatok elõkészítése és végrehajtásának biztosítása.
1. Ellátja a Kormány tudománypolitikájához kapcsolódó tervezési feladatokat, koordinációt, valamint részt vesz a fel-

sõoktatási tudományos képzéssel, tehetséggondozással, illetve ezek támogatásával kapcsolatos ágazati tervezési felada-
tok elvégzésében. Figyelemmel kíséri, és elemzésekkel támasztja alá a tudománypolitikai döntések hatásait.

2. Elõsegíti a felsõoktatás sikeres részvételét a regionális tudásközpontok kialakításában, a hazai, az uniós és más
nemzetközi tudományos kutatási és fejlesztési programokban.

3. Az Osztály elõkészíti a Magyar Tudományos Akadémia és az Országos Tudományos Alapprogramok kormányzati
képviseletével kapcsolatos intézkedéseket.

4. Gondozza a felügyeleti terület vezetõje által hatáskörébe utalt fejlesztési programokat, az ágazati fejlesztési felada-
tokat, az uniós források felhasználásával megvalósuló fejlesztéseket.

5. részvétel az ÚMFT TÁMOP, TIOP akciótervek és pályázati konstrukciók szakmai tervezésében

2.2. Innovációpolitikai Osztály
Az Osztály fõbb feladata a Miniszter irányítása mellett a Kormány fejlesztéspolitikai stratégiájának keretében az or-

szág gazdasági versenyképességének javítása érdekében a tudást gazdasági eredménnyé konvertáló innovációs érték-
lánc erõsítését célzó koncepciók, stratégiák kidolgozása. Feladata a kutatás és az innováció mûvelését és azok infrastruk-
turális feltételeit segítõ jogszabályok, programok szakmai elõkészítése, különös tekintettel a szellemi tulajdon
védelmének és a K+F eredmények gyakorlati hasznosításának támogatása.

Az osztály stratégiai feladatai:
1. a K+F- és az innováció-politikát, ezen belül a szellemi tulajdon hasznosítását érintõ kormányzati döntések, stratégi-

ák elõkészítése és megvalósítása,
2. a K+F és innovációs vonatkozású kormányzati programok stratégiai tervezése,
3. az innovációt ösztönzõ jogszabályi környezet alakítása,
4. intézkedések kidolgozása az innovatív kis- és középvállalkozások fejlõdését segítõ eszköztár és intézményrendszer

bõvítésére, javaslattétel a kockázati tõke, illetve más tõkejuttatási formák befogadását elõsegítõ inkubációs projektek
támogatására.

5. szakmai háttér és koordináció biztosítása a K+F és innovációs vonatkozású mûködõtõke-befektetések, és a nemzet-
közi jelentõségû K+F beruházások döntés-elõkészítéséhez,

6. a K+F és innovációs értéklánc hálózati kapcsolatainak fejlesztésében való közremûködés, és részvétel az ilyen jel-
legû programok kialakításában, különös tekintettel a GOP, ROP K+F és KTIA pályázati konstrukcióra,

7. részvétel az ÚMFT GOP 1. prioritás és a ROP-ok akciótervének és pályázati konstrukcióinak szakmai tervezésében
8. a gazdasági versenyképesség K+F és innovációs vonatkozásaival foglalkozó EU-s és hazai bizottságokban, munka-

csoportokban a Miniszter szakmai szempontjainak képviselete,
9. részvétel a K+F és az innováció társadalmi ismertségét, elismertségét segítõ programokban,
10. programok kidolgozása a vállalkozások szellemi tulajdonvédelmi tevékenységének erõsítése érdekében,
11. részvétel az innovációs menedzserképzés szakmai tartalmának kialakításában,
12. szakmai párbeszéd az innováció és a K+F területén a legfontosabb hazai partnerekkel,
13. a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz kötõdõ díjrendelet szakmai megalapozása és kezelése.
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3. Kiemelt Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztály

A Fõosztály feladata a Miniszter irányítása mellett a kiemelt nemzetközi kapcsolatok elõkészítése és koordinálása. A
Fõosztály szervezetileg nem tagolódik osztályokra.

1. elkészíti a Versenyképességi Tanácsra, a COREPER ülésekre valamint a kutatási munkacsoportülésekre a kuta-
tás-fejlesztési, technológiapolitikai napirenddel kapcsolatos mandátumokat és felkészítõ anyagokat;

2. részt vesz az EU tagságból eredõ tagállami mûködésben. Biztosítja a részvételt az Európai Koordinációs Tárcaközi
Bizottság ülésein, kezeli az EU dokumentumrendszert

3. feladatkörével összefüggésben kapcsolatot tart a Budapesten mûködõ külképviseletekkel és a Magyar Köztársaság
külképviseleteivel, valamint a Magyarországon mûködõ, illetve külföldön lévõ tudományos intézményekkel;

4. szakmai elõkészítõ és háttérmunka a két- és sokoldalú nemzetközi miniszteri tárgyalásokhoz,
5. elõkészíti a szakterületét érintõ elõterjesztések tervezetét, valamint közremûködik a közigazgatási egyeztetés során

érkezõ anyagok véleményezésében.
6. koordinálja a Magyar CERN-részvételt, és ellátja a Magyar Bizottság titkársági feladatait,
7. közremûködés az Európai Innovációs és Technológiai Intézet hazai befogadásával kapcsolatos operatív feladatok-

ban.

4. Koordinációs Fõosztály

A Fõosztály feladata a Miniszter irányítása mellett a Miniszter számára biztosítani az egységes feladatmenedzsmen-
tet, a hatékony, ellenõrizhetõ, a felsõvezetõk számára átlátható mûködést elõsegítõ koordinációs folyamatok kialakítását
és mûködtetését.

A Fõosztály szervezetileg nem tagolódik osztályokra.
A Fõosztály stratégiai feladatai:
1. a Miniszter feladatkiadási, utókövetési és számonkérési rendszerének kialakítása, mûködtetése, továbbfejlesztése

és annak irányítása,
2. a felsõvezetõi szintû tárcaközi egyeztetéseken a Miniszter hivatalának részvételének és képviseletének

megszervezése,
3. a Kormány és kabinetjei, valamint az Államtitkári Értekezlet ülésein, továbbá a Szakmapolitikai Munkacsoport ülé-

sein részt vevõ vezetõ felkészítésének szervezése,
4. a külsõ szervektõl közigazgatási egyeztetés keretében beérkezõ elõterjesztés-tervezetek tekintetében a szervezeti

egységek által elõkészített vezetõi szintû miniszteri álláspont elõterjesztése jóváhagyásra,
5. a szervezeti egységek közremûködésével a miniszteri elõterjesztések (jogszabálytervezetek) közigazgatási egyez-

tetése,
6. a miniszter által aláírt jogszabályok kihirdetése, az egyes határozatok nyilvántartása, az egyes feladatok végrehajtá-

sáért felelõs vezetõ kijelölése, az e körbe tartozó határidõs feladatok teljesítésének ellenõrzése,
7. a Miniszter által készített kormány-elõterjesztések, az elõterjesztésekkel szemben támasztott formai és tartalmi kö-

vetelmények megtartásának vizsgálata, azoknak a Kormány és kabinetjei részére történõ benyújtása,
8. a minõsített adatok védelmével kapcsolatos és a Miniszter hatáskörébe tartozó feladatok ellátása,
9. a belsõ szabályzatok és körlevelek nyilvántartása.

5. Programtervezési és Monitoring Fõosztály

a) elkészíti a szakterületi stratégiákat és a technológiapolitikai szakterületi állásfoglalásokat, részt vesz az innovációs
stratégia kidolgozásában és végrehajtásában, valamint kidolgozza a szakmapolitika érvényesülését és erõsítését szolgáló
tevékenységeket a következõ szakterületeken: bio-, agrár-, energia-, környezetvédelmi, nano-, anyag-, gyártási, termelé-
si és infokommunikációs technológiák, élettudományok, közlekedés, új és kibontakozó technológiák, elektronika, mé-
réstechnika, irányítástechnika, kutatási infrastruktúra;

b) a hazai innovációs rendszerek és kiemelt technológiák területén elkészíti a kutatás- és innovációpolitikát megvaló-
sító pályázati stratégiákat és kidolgozza a támogatási programokat; ellátja a Nemzeti Fejlesztési Terv kutatás-fejlesztési
innovációs alprogramjának NKTH feladatait az operatív végrehajtás során, figyeli a program végrehajtásának
eredményeit, javaslatot tesz az adott idõszak forrásainak felhasználására;

c) a pályázati stratégia megvalósulásának értékelésére monitoring stratégiát, tervet és módszertant dolgoz ki és hajt
végre, folyamatosan nyomon követi a támogatási programok megvalósítását. A monitoring alapján intézkedési javasla-
tot készít;

d) az európai uniós tagságból eredõ jogok és kötelezettségek keretében szakterületi állásfoglalásokat készít, és ellátja
az EU, kutatás-fejlesztési keretprogramjaiban felmerülõ szakterületi és horizontális feladatokat;
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e) külön felhatalmazás alapján ellátja az EU programbizottsági képviseleteket, a hazai tudomány- és technológiapoli-
tika érdekképviseletét és érdekérvényesítését;

f) külön felhatalmazás alapján ellátja a nemzetközi pályázati rendszerek és programok keretében jelentkezõ szakterü-
leti, szervezési és képviseleti feladatokat. Szakterületein részt vesz az OECD bizottságainak és munkacsoportjainak a
munkájában;

g) közremûködik tudomány- és technológiapolitika jogszabály alkotási munkálataiban;
h) részt vesz a Kutatási Technológiai és Innovációs Alap felhasználásának tervezésében, az EU források képzésére és

felhasználására irányuló javaslatok kidolgozásában, a kutatás-fejlesztési és innovációs források összehangolásának ter-
vezésében;

i) közremûködik a pályázati kommunikációs tevékenységek ellátásában;
j) koordinálja a regionális politikával kapcsolatos kutatás-fejlesztési és innovációs feladatokat, részt vesz a regionális

és strukturális politikát érintõ innovációs célú állami, valamint EU források képzésére és felhasználására irányuló javas-
latok kidolgozásában. Koordinálja a vállalatok, különösen a kis- és középvállalatok innováció ösztönzésére, tudás- és
technológiatranszfer erõsítésére szolgáló tevékenységet;

k) kutatás- és innováció politikát megvalósító pályázati stratégiákat és támogatási programokat dolgoz ki;
l) elõkészíti a szakterületét érintõ elõterjesztések tervezetét, valamint közremûködik a közigazgatási egyeztetés során

érkezõ anyagok véleményezésében;
m) az NKTH által elfogadott stratégia alapján elkészíti a pályázati felhívásokat, útmutatókat, valamint tájékoztató

anyagokat, a pályáztatást és az elfogadott projektek szakmai és pénzügyi megvalósításához szükséges egyéb segédlete-
ket, szervezi és megtartja a szakmai napokat a pályázók és a bírálók számára;.

n) kezeli a hatáskörébe utalt pályázatokat, a pályázatokról hozott döntés alapján szerzõdéseket köt; ellátja a pályáza-
tokkal és a szerzõdésekkel kapcsolatos szakmai feladatokat, – szakmai és pénzügyi szakértõk segítésével – figyelemmel
kíséri a szerzõdésekben vállalt kötelezettségek teljesítését és intézkedik, ha azokat nem, vagy hiányosan valósítják meg;

o) elfogadott teljesítés esetében utalványozást kezdeményez a kifizetendõ kötelezettségvállalásokat illetõen;
p) kapcsolatot tart a külsõ szakmai bírálókkal és szakmai bizottsági tagokkal, megbízás esetén ellátja a szakmai bizott-

ságok titkári feladatait;
q) kezeli és kivizsgálja a beérkezõ panaszokat, koordinálja a panaszok megoldását; részt vesz az NKTH támogatási te-

vékenységével összefüggõ panaszok és bejelentések kivizsgálásában;
r) hatályos szabályozás szerint éves munkaterv készítése;
s) folyamatosan együttmûködik a független könyvvizsgálókkal és külsõ szakértõkkel;
t) helyszíni ellenõrzést folytat a támogatások kedvezményezettjeinél a pénzügyi teljesítések elfogadása érdekében;
u) végrehajtja az éves munkatervben rögzített eseti ellenõrzési feladatokat, ennek során többek között vizsgálja:
ua) a kedvezményezetteknek céljelleggel juttatott támogatások rendeltetésszerû felhasználását;
ub) a pénzügyi beszámolók megbízhatóságát;
uc) a jogszabályok és elõírások betartását;
ud) a projektek lebonyolítását.
v) adminisztrációs segítséget nyújt a hazai pályázatok befogadása során: ezen belül iktatja a beérkezõ pályázatokat a

megfelelõ rendszerbe (PKR), valamint az ehhez kapcsolódó ügyiratokat, ellátja az adatrögzítési, az adatellenõrzési, az
iratelõkészítési, -elosztási és –leírási feladatokat,

w) adminisztrációs segítséget nyújt a befogadott pályázatok elosztása során, ellátja az adatrögzítési, az adatellenõrzé-
si, az iratelõkészítési, és –leírási feladatokat,

x) adminisztratív segítséget nyújt a bírálóknál a szerzõdés, illetve a bírálat elõkészítése, bírálandó anyagok kiküldése
során, valamint ellátja az ehhez kapcsolódó adatrögzítési, az adatellenõrzési, az iratelõkészítési, -elosztási és –leírási
feladatokat,

y) adminisztrációs segítséget nyújt a bírálati anyagok iktatása, a szerzõdéskötés, a szerzõdés teljesítés során, valamint
ellátja az ehhzekhez kapcsolódó adatrögzítési, az adatellenõrzési, az iratelõkészítési, -elosztási és –leírási feladatokat,

z) az elszámolások pénzügyi dokumentumainak átvétele és tételes formai ellenõrzése, és iktatása.
zs) az Alap terhére vállalt szerzõdéses kötelezettségek nyilvántartása, és feladások készítése a kötelezettségállomány-

ról a fõkönyvi könyvelés részére.

6. EU és Multilaterális Kapcsolatok Fõosztálya

a) ellátja az EU Kutatási és Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramok tudomány- és technológiapoli-
tikai, tervezési feladatait és egyéb hatáskörébe utalt feladatokat;

b) ellátja, illetve felügyeli a Programbizottsági Tagok (PC-k) és szakértõk munkáját. Monitorozza a PC-k és a szakér-
tõk munkáját;
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c) ellátja, illetve – a tevékenység kihelyezése esetén – felügyeli az EU keretprogramok szakterületein a nemzeti kap-
csolattartói (NCP) feladatokat. Monitorozza a nemzeti kapcsolattartói rendszer mûködését, és továbbfejlesztésére
javaslatokat dolgoz ki;

d) elkészíti a CREST (committee de la recherche et scientific technique) ülésekre a felkészítõ anyagokat;
e) gondoskodik az operatív szintû nemzeti képviseletrõl az EU kutatással, technológiával és innovációval foglalkozó

testületeiben;
f) elõsegíti az NKTH kutatás-fejlesztéspolitikai céljainak érvényre juttatását a nemzetközi együttmûködések terüle-

tén;
g) elvégzi a sokoldalú nemzetközi egyezmények elõkészítését, illetve gondoskodik azok megújításáról;
h) Ellátja a COST, valamint az EUREKA programok képviseleti és titkársági teendõit, koordinálja a magyar részvé-

telt;
i) elõkészíti a szakterületét érintõ elõterjesztések tervezetét, valamint közremûködik a közigazgatási egyeztetés során

érkezõ anyagok véleményezésében.

7. Bilaterális és Attaséi Ügyek Fõosztálya

a) elõkészíti a kétoldalú kormányközi TéT egyezményeket, illetve gondoskodik azok megújításáról;
b) közremûködik a TéT politikai kérdéseket érintõ kétoldalú nemzetközi egyezmények kialakításában és véleménye-

zésében;
c) elõkészíti a kétoldalú TéT munkaterveket, gondoskodik azok végrehajtásáról. Koordinálja a kétoldalú TéT kapcso-

latokkal összefüggõ tevékenységeket és a vonatkozó megállapodások szerinti projekt-pályáztatás menedzselését;
d) a nemzetközi kétoldalú TéT kormányközi együttmûködési tárgyalásokon és vegyes bizottsági üléseken ellátja a

magyar képviseletet;
e) mûködteti a kétoldalú TéT pályázati rendszereket (pályázati felhívások kidolgozása a partnerrel egyeztetve, pályá-

zati felhívások kibocsátásának elõkészítése, egyeztetés a társminisztériumokkal és más országos hatáskörû TéT szervek-
kel, TéT vegyes bizottsági ülések megszervezése, nyertes pályázatok monitorozása);

f) elõkészít és mûködtet nagyobb méretû, K+F tartalommal bíró kétoldalú projekteket a kiemelt partnerekkel;
g) elõkészíti a szakterületét érintõ elõterjesztések tervezetét, valamint közremûködik a közigazgatási egyeztetés során

érkezõ anyagok véleményezésében;
h) koordinálja az NKTH utaztatási tervét, nyilvántartja a külföldi utazásokat és az úti jelentéseket, valamint a nemzet-

közi kutatási együttmûködésekhez kapcsoló bizottsági tagságokat, tervezi a nemzetközi tagdíjakat az NKTH költségve-
tésébe;

i) ellátja a TéT attaséi hálózat szakmai irányítását. Koordinálja – a Külügyminisztérium bevonásával – a magyar kül-
képviseleteken mûködõ TéT attasék munkáját; a TéT attaséi hálózaton keresztül figyelemmel kíséri az innováció és a
technológiapolitika és -stratégia nemzetközi trendjeit, ezek alapján javaslatot tesz, és elemzéseket készít;

j) az NKTH Innotrend Hírlevelét folyamatos ellátja a TéT attasék legfrissebb jelentéseivel – nagy figyelmet fordítva a
kéthavonta kialakított fókusztémára, illetve a „Nemzetközi Kitekintés” rovatra. Részt vesz az Innotrend Hírlevél szer-
kesztésében;

k) elõkészíti a szakterületét érintõ elõterjesztések tervezetét, valamint közremûködik a közigazgatási egyeztetés során
érkezõ anyagok véleményezésében;

l) koordinálja a védelmi és biztonsági K+F kooperációt az együttmûködõ államokkal és szervezetekkel (USA, Orosz-
ország, NATO, EDA), és ellátja az ehhez kapcsolódó hivatalos magyar képviseleti és titkársági teendõket.

8. Jogi, Igazgatási és Humánerõforrás Fõosztály

8.1 A Jogi, Igazgatási és Humánerõforrás Fõosztály jogi és igazgatási feladatai
a) szervezi és összehangolja az NKTH elõterjesztéseinek kidolgozását;
b) koordinálja és aláírásra elõkészíti a közigazgatási egyeztetésre bocsátott elõterjesztésekrõl kialakított, az NKTH ál-

láspontját tartalmazó iratokat;
c) nyilvántartja a jogszabályokból, a kormányhatározatokból az NKTH-ra háruló feladatokat, szervezi és ellenõrzi

azok végrehajtását, a végrehajtás eredményérõl jelentést készít. Biztosítja a munkatársak számára a jogszabályok és a
határozatok megismerésének lehetõségét;

d) szervezi az NKTH közigazgatási tevékenységével kapcsolatos vezetõi felkészítést;
e) összehangolja az NKTH mûködésével kapcsolatos szabályzatok, elnöki utasítások kidolgozását, gondoskodik ar-

ról, hogy azok a jogszabályokkal és más belsõ szabályzatokkal összhangban legyenek, aláírásra beterjeszti, az aláírást
követõen nyilvántartja és kiadja azokat;

f) részt vesz a vezetõi döntések, intézkedések, határozatok jogi szempontból történõ elõkészítésében;
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g) jogi véleménynyilvánítással, tanácsadással és állásfoglalással segíti az egyes szervezeti egységeket feladataik
ellátásában;

h) közremûködik az NKTH tevékenységi körébe tartozó, továbbá a mûködéséhez kapcsolódó szerzõdések elõkészíté-
sében és megkötésében, a szerzõdésekbõl származó és az egyéb igények érvényesítésében, valamint az NKTH jogaira és
kötelezettségeire kiható egyéb megállapodások elõkészítésében;

i) ellátja az NKTH vagyonkezelésében lévõ vagyonelemekkel kapcsolatos jogi feladatokat;
j) gondoskodik az NKTH jogi képviseletének ellátásáról bíróságok, hatóságok elõtt, a jogi képviselet ellátására

meghatalmazást ad;
k) közremûködik az állampolgároktól, jogi személyektõl érkezõ, jogi tárgyú beadványok megválaszolásában;
l) ellátja a titkos ügyiratkezeléssel kapcsolatos feladatokat;
m) közbeszerzési eljárások lebonyolításának jogi támogatás együttmûködve az NKTH közbeszerzési eljárások lebo-

nyolításáért felelõs szervezeti egységgel;
n) a harmadik országbeli kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról

szóló 181/2007. (VII. 6.) számú Korm. rendeletben meghatározott hatósági eljárással kapcsolatos jogi feladatok ellátása.

8.2 Humánerõforrás Osztály feladatai

a) az általános elnökhelyettes közvetlen irányítása alatt ellátja az elnök és az általános elnökhelyettes által meghatáro-
zott, emberi erõforrás tárgykörébe tartozó és a munkaerõ-gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, érvényesíti az
egységes humánpolitikai elveket;

b) belsõ tanácsadást nyújt az NKTH részére az emberi erõforrás és szervezetfejlesztés témakörét érintõ kérdésekben;
c) javaslatokat dolgoz ki a szervezeti kultúra, a vezetõtámogatás, a rendezett rendszerek és ésszerû folyamatok, a mo-

tiváció, a jövõkép, továbbá egyéb, a szervezet mûködését érintõ témákban;
d) gondoskodik az NKTH munkaerõ szükségletérõl, kialakítja az új felvételekkel kapcsolatos irányelveket, elõkészíti

a toborzást, továbbá figyelemmel kíséri és támogatja a kiválasztási folyamatot;
e) végrehajtja az NKTH létszámgazdálkodásával és állománytáblájával kapcsolatos feladatokat;
f) szervezi és elõkészíti a közszolgálati jogviszonnyal, valamint a köztisztviselõi életpályaprogrammal kapcsolatos

oktatási, képzési és továbbképzési feladatokat, megköti a tanulmányi szerzõdéseket;
g) kialakítja és mûködteti az NKTH gyakornoki és vezetõ-utánpótlás programját;
h) kidolgozza a szakterülethez kapcsolódó belsõ szabályzatokat, és irányelveket;
i) kezeli a személyi anyagokat, és eleget tesz a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgál-

tatási feladatoknak;
j) megszervezi és ellátja a vagyonnyilatkozatok és a nemzetbiztonsági ellenõrzések teendõit;
k) gondoskodik a komplex szociális-, jóléti-, és foglalkozás-egészségügyi feladatok teljesítéséhez kapcsolódó ügyin-

tézésrõl, beleértve az üdüléseket is;
l) kezeli a tûz- és munkavédelmi nyilvántartás rendszerét;
m) a megbízási szerzõdésekrõl adatbázist vezet;
n) elvégzi a teljesítményértékelések és a minõsítések lebonyolítását;
o) ellátja az elismerési rendszerrel kapcsolatos feladatokat(például kitüntetések, elismerések, jutalmak);
p) intézi a munkáltatói jogok gyakorlásával összefüggõ személyi ügyeket;
q) végzi az NKTH munkaügyi nyilvántartási és bérszámfejtési feladatait.

9. Belsõ ellenõrzési vezetõ

9.1. A belsõ ellenõrzési vezetõ jogállása
A belsõ ellenõrzési vezetõ az elnök közvetlen irányítása alatt, funkcionálisan elkülönítve látja el tevékenységét. A bel-

sõ ellenõrzési vezetõt a felügyeleti szerv vezetõje az elnök javaslatára nevezi ki és menti fel. A belsõ ellenõrzési vezetõ
fõosztályvezetõ-helyettesi besorolású köztisztviselõ, aki felett a további munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja.

9.2. A belsõ ellenõrzési vezetõ feladata és hatásköre
a) elkészíti és aktualizálja a belsõ ellenõrzési kézikönyvet, szabályzatokat és utasításokat, gondoskodik arról, hogy a

belsõ ellenõrzési tevékenység során alkalmazásra kerüljenek a belsõ ellenõrzési tevékenység minõségét biztosító eljárá-
sok, és érvényesüljenek a vonatkozó jogszabályok, az államháztartásért felelõs miniszter által közzétett módszertani
útmutatókban foglaltak, és a nemzetközi belsõ ellenõrzésre vonatkozó standardok;

b) a belsõ ellenõrzési tevékenység során szabályszerûségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenõrzéseket, infor-
matikai rendszerellenõrzéseket végez. Az éves elemi költségvetési beszámolókról megbízhatósági ellenõrzés keretében
igazolásokat bocsát ki. Kapacitáshiány esetén irányítja a felkért külsõ szakértõk által végzett ellenõrzéseket;
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c) vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenõrzési rendszerek mûködésének gazdaságosságát, hatékonyságát
és eredményességét, a Hivatal rendelkezésére álló erõforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítá-
sát, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát;

d) összeállítja a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai, középtávú és éves ellenõrzési terveket, azokat jóváha-
gyásra felterjeszti az Elnöknek;

e) a jóváhagyást követõen összehangolja, megszervezi, végrehajtja az éves munkatervben rögzített, és az Elnök által
elrendelt eseti ellenõrzési feladatokat. Ennek során többek között vizsgálja:

a. az alaptevékenység ellátásának módját,
b. az elõirányzatok és a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználását,
c. az intézményi mûködés szabályozottságát, a bizonylati rend és az okmányfegyelem helyzetét, a vagyon védel-

mét,
d. a pénzügyi beszámolók megbízhatóságát,
e. a vezetõi és a munkafolyamatokba épített ellenõrzés mûködését,
f. az elõkészítõ és a döntési folyamatok tisztaságát és átláthatóságát,

f) ellátja az Alap ellenõrzéséhez kapcsolódó belsõ ellenõri feladatokat.
g) koordinálja az NKTH informatikai ellenõrzését;
h) az ellenõrzések lezárását követõen megküldi az ellenõrzési jelentéseket a vizsgált folyamatokról az Elnök és az el-

lenõrzött szervezeti egységek számára. A jelentésekben ajánlásokat és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezõk,
hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében. Nyomon követi az ajánlások és javaslatok alapján megtett
intézkedéseket, illetve ezekkel kapcsolatban utóellenõrzéseket végez;

i) haladéktalanul tájékoztatja az Elnököt, illetve az Elnök érintettsége esetén a minisztert és javaslatot tesz a megfelelõ
eljárások megindítására, amennyiben az ellenõrzés során büntetõ-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel;

j) vizsgálja és értékeli a FEUVE rendszer kiépítésének, mûködésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való meg-
felelését, a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tesz, valamint elemzéseket, értékelése-
ket készít az Elnök számára a Hivatal mûködése eredményességének növelése, valamint a FEUVE és a belsõ ellenõrzési
rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;

k) gondoskodik az ellenõrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenõrzési dokumentumok legalább 10 évig történõ
megõrzésérõl, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról;

l) haladéktalanul jelentést tesz a megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve felmerült összeférhetetlenségi
okról az Elnöknek, amelynek elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi felelõsséggel tartozik;

m) évente képzési tervet készít, gondoskodik a képzési terv végrehajtásáról. Értékeli a belsõ ellenõrzés tárgyi, szemé-
lyi feltételeit, és javaslatot tesz az Elnök számára a feltételeknek az éves tervvel történõ összehangolására;

n) véleményezi a Hivatal szabályzatait azok vezetõi jóváhagyását megelõzõen;
o) rendszeresen kapcsolatot tart, és együttmûködik mindazon állami ellenõrzési, valamint államigazgatási szervekkel,

amelyeknek a Hivatal tevékenységével kapcsolata van;
p) az Elnök egyedi döntései alapján fogadja, kivizsgálja, elbírálja, intézi, és nyilvántartja az állampolgári, illetve külsõ

szervezetektõl beérkezõ panaszokat, bejelentéseket. Éves jelentést készít az NKTH panaszügyeirõl, a közérdekû beje-
lentésekre tett intézkedések végrehajtásáról.

q) tájékoztatja az Elnököt az éves ellenõrzési terv megvalósításáról, és az attól való eltérésekrõl;

10. Gazdasági Fõosztály

10.1. Általános feladatai
Ellátja az éves intézményi költségvetés és az Alap elõirányzatainak felhasználásával kapcsolatos pénzügyi bonyolítá-

si és finanszírozási, valamint a számviteli nyilvántartási és elszámolási, továbbá az NKTH intézményi vagyonával való
gazdálkodási feladatokat.

10.2. Az Alappal kapcsolatos feladatai
a) koordinálja az Alap éves költségvetési tervezését, ellátja a pénzforgalom tervezésével kapcsolatos feladatokat;
b) ellátja az Alappal kapcsolatosan az NKTH hatáskörébe rendelt gazdálkodási, pénzügyi és számviteli feladatokat;
c) elkészíti az Alap éves költségvetési beszámolóját;
d) zárszámadást készít a Pénzügyminisztérium körirata szerint;
e) ellátja az Alappal kapcsolatos államháztartási információs feladatokat.
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10.3. Az NKTH igazgatási költségvetésével kapcsolatos feladatai:
a) végzi az NKTH igazgatási költségvetésének tervezésével, végrehajtásával, pénz- és vagyongazdálkodásával kap-

csolatos gazdálkodási, pénzügyi és számviteli feladatokat;
b) elkészíti az évközi és éves költségvetési beszámolót, végzi az adótörvények alapján a munkáltatót, kifizetõt terhelõ,

adózással kapcsolatos nyilvántartási és bevallási teendõket;
c) ellátja a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggõ utazásszervezési feladatokat;
d) megrendeli, beszerzi, raktározza az anyagokat, készleteket, kis- és nagyértékû eszközöket, gondoskodik a közbe-

szerzés alá nem esõ beszerzések, illetve a központosított közbeszerzések ügyintézésérõl;
e) vezeti a készletek raktári (mennyiségi) és analitikus nyilvántartásait (mennyiségi és értéknyilvántartás);
f) bizonylatolja az eszközök mozgását, biztosítja a szükséges készletek állandó meglétét és igény szerinti kiadását, el-

végzi a folyamatos és fordulónapi leltározási munkálatokat és azok kiértékelését;
g) vizsgálja a beszerzési kiadások alakulását, feltárja, hasznosítja a felesleges eszközöket, készleteket, kezdeményezi

a selejtezési eljárást.

11. Fejlesztési és Informatikai Fõosztály

11.1. A Fejlesztési és Informatikai Fõosztály fejlesztéssel kapcsolatos feladatai:
a) a fejlesztéssel kapcsolatos koncepciókat kidolgozza,
b) közremûködés a fejlesztési irányok és programok kialakításában,
c) döntések elõkészítését segítõ, a döntések hatásait vizsgáló, a stratégiai tervezést támogató kutatásokat, felmérése-

ket, adatgyûjtéseket, elemzéseket kezdeményez és koordinál,
d) gondoskodik az ügyviteli és ügyintézési rendszerek fejlesztésérõl,
e) gondoskodik a belsõ hivatali folyamatok végrehajtási rendjének – az érintett szervezeti egységek bevonásával tör-

ténõ – kialakításáról, továbbfejlesztésérõl, a szükséges tevékenységek koordinálásáról, a fejlesztõ munka összefogásá-
ról, illetve a szükséges döntések meghozatalának elõkészítésérõl;

f) biztosítja a támogatási programok folyamatos fejlesztésére vonatkozó stratégiákat, nyomon követéseket,
g), gondoskodik a lehatékonyabb szervezet és mûködés kifejlesztésérõl.
11.2. A Fejlesztési és Informatikai Fõosztály informatikai rendszer üzemeltetésével kapcsolatos feladatai:
a) ellátja az informatikai rendszer mûködtetésével kapcsolatos feladatokat,
b) kialakítja, fejleszti és üzemelteti az NKTH informatikai és kommunikációs rendszerét, üzemzavar esetén gondos-

kodik annak elhárításáról,
c) összeállítja az éves és középtávú fejlesztési tervjavaslatot,
d) felügyeli a pályázatokhoz kapcsolódó programrendszerek, ügyviteli rendszerek mûködését.

V. Az NKTH MÛKÖDÉSE

A) Az NKTH képviselete

1. Képviselet

Az NKTH törvényes képviseletét az állami szervek, a társadalmi és gazdálkodó szervezetek, valamint egyéb szervek
és szervezetek, valamint bíróságok és más hatóságok elõtt az elnök látja el. Az elnök e képviseleti jogát egészében vagy
az ügyek meghatározott csoportjára nézve az NKTH más köztisztviselõjére átruházhatja.

2. Kiadmányozás

2.1. Az intézkedés-tervezetek az arra jogosult vezetõ aláírásával (kiadmányozásával) válnak intézményi intézkedé-
sekké. A kiadmányozás magában foglalja az érdemi döntést megelõzõ intézkedés kiadásának, illetõleg az érdemi döntés
meghozatalának és az ügyirat irattárba helyezésének jogát.

2.2. Az elnök kiadmányozza az 1. pontban megjelölt szervekhez és szervezetekhez címzett iratokat. A kiadmányozás
jogát az elnök másra átruházhatja.

2.3. Gazdálkodási jellegû vagy ilyen kihatású ügyekben a kiadmányozási, illetõleg a kötelezettségvállalási, utalvá-
nyozási, ellenjegyzési, érvényesítési jog Gazdálkodási Szabályzatban foglaltak megtartásával gyakorolható.
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3. Bélyegzõk használata és nyilvántartása

3.1. Az NKTH a hivatalos iratokon – az alábbi kivételekkel – elnöki, elnökhelyettesi, valamint az 1. sorszámtól kezdõ-
dõen folyamatosan sorszámozott körbélyegzõket alkalmaz. A bélyegzõk használatának részletes szabályait az Iratkeze-
lési Szabályzat tartalmazza.

3.2. Ettõl eltérõ alakú és feliratú bélyegzõk alkalmazhatók a személyzeti, a társadalombiztosítási ügyekben és a sta-
tisztikai adatszolgáltatásokon, a TÜK ügykezelésben valamint a Gazdasági Fõosztályon.

3.3. A bélyegzõk megrendelését, kiadását és nyilvántartását a Jogi, Igazgatási és Humánerõforrás Fõosztály végzi, és
azokat a Gazdasági Fõosztály szerzi be.

3.4. A bélyegzõ elvesztését vagy megsemmisülését haladéktalanul jelenteni kell a Jogi, Igazgatási és Humánerõforrás
Fõosztálynak. Az elveszett bélyegzõk érvénytelenítésének közzétételérõl Jogi, Igazgatási és Humánerõforrás Fõosztály
vezetõje gondoskodik.

B) Az NKTH belsõ mûködése

1. Az NKTH irányításának eszközei

1.1. Az NKTH tevékenységét, mûködését, szervezetét, illetve valamennyi alkalmazottját vagy azok jelentõs részét
érintõ kérdéseket elnöki utasítással kell szabályozni.

1.2. Szabályzat készül, ha azt jogszabály vagy az SZMSZ írja elõ.

1.3. Körlevélben kell kiadni az egységes gyakorlat kialakítását segítõ irányelveket, egyes feladatok végrehajtásához
szükséges tájékoztatásokat. Körlevél kiadására az elnök jogosult.

1.4. A fõosztályok ügyrendjét az elnök hagyja jóvá.

1.5. Az ügyintézõknek és az ügykezelõknek munkával kapcsolatos konkrét utasítást a közvetlen vezetõ, kivételes
esetben a közvetlen vezetõ felettese is adhat, aki errõl az érintett vezetõt haladéktalanul tájékoztatni köteles.

1.6. Az elnök elnöki utasításban létrehozhat vagy a feltételek meglétében befogadhat konkrét, kiemelt, meghatározott
futamidõre szóló feladatot, projektet, (projekt irodát).

Az elnöki utasításnak tartalmazni kell:
a) a projekt tárgyát képezõ konkrét, kiemelt feladatot
b) a projekt várható eredményét,
c) a projekt végrehajtásának határidejét,
d) a projekt mûködtetésének tárgyi feltételeit,
e) a projekt mûködtetésére vonatkozó szabályokat.

1.7. A befogadott konkrét, kiemelt, meghatározott futamidõre szóló feladat ellátójával, illetve a projekt felelõs vezetõ-
jével, (irodavezetõ) az NKTH elnöke megállapodásban is rögzíthet, a szakmai cél megvalósulási szakaszai tekintetében,
vagy finanszírozásra vonatkozó kérdéskörben – a jogszabályi keretek között – kialakítható megoldásokat, ha a feladat el-
látója, a projekt vezetõje (irodavezetõ) másik, a projektért szintén felelõs jogi személy alkalmazottja és a jogi személy
kész a megállapodásra.

2. Belsõ szabályzatok és utasítások készítésének és kiadásának rendje

2.1. A szabályzat és az utasítás tervezetét az elnök által kijelölt szervezeti egység készíti elõ, egyezteti, ezt követõen
átadja a Jogi, Igazgatási és Humánerõforrás Fõosztály, amely azt jogi felülvizsgálat után az elnök elé terjeszti kiadmá-
nyozásra.

2.2. Az aláírt utasítás elosztásáról, tõpéldány megõrzésérõl és a nyilvántartásáról az Elnöki Titkárság gondoskodik.

2.3. Az utasítás és szabályzat Intranetre történõ felkerülésérõl az Elnöki Titkárság kommunikációs irodája gondos-
kodik.

3. A Munkáltatói jogok gyakorlása

3.1. Az NKTH alkalmazottai – beleértve az NKTH elnökét és elnökhelyetteseit is – köztisztviselõk, akikre a Ktv. ren-
delkezéseit kell alkalmazni. A fizikai munkakörben foglalkoztatottak az Mt. hatálya alá tartoznak.
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3.2. Az alkalmazottak felett – a III. A) 2.1. pontban foglaltak figyelembevételével – a munkáltatói jogokat az elnök
gyakorolja, ezt a hatáskörét esetenként meghatározott idõre vagy meghatározott feladatok tekintetében írásban átruház-
hatja az általa kijelölt elnökhelyettesre, illetve fõosztályvezetõre. Amennyiben az elnök nem ruházza át a munkáltatói
jogkört, úgy távollétében a helyettesítés általános szabályai szerint az általános elnökhelyettes gyakorolja a munkáltatói
jogokat.

3.3. Az NKTH elnöke által elnöki utasításban létrehozott, vagy befogadott konkrét, kiemelt meghatározott idõtartam-
ra szóló feladat ellátója, illetve a befogadott projekt vezetõje (irodavezetõ) lehet nem köztisztviselõ is, aki felett az elnök
és az általános elnökhelyettes nem gyakorol munkáltatói jogokat.

3.4. A 3.3. szerinti projekt vezetõje (irodavezetõ) nem gyakorol munkáltatói jogokat az iroda tevékenységét ellátó
köztisztviselõk felett, de a projektvezetõnek, (irodavezetõnek) a projekt irodában foglalkoztatott köztisztviselõk munka-
köri leírásában foglaltak tekintetében utasítási joga van.

4. A munkavégzés szabályai

4.1. A munkavégzés általános szabályai
Az NKTH feladatkörébe tartozó munkafeladatokat az a szervezeti egység köteles elvégezni, melynek a feladat megol-

dása az ügykörébe tartozik. Az elnök vagy az általa meghatározott személy az ügyiraton történõ szignálással jelöli ki a
munkafeladat felelõsét azzal, hogy szükség esetén az érdekelt szervezeti egységeket vonja be;

A vezetõk utasításaikat, a beosztottak jelentéseiket és elõterjesztéseiket szolgálati úton közlik, illetve teszik meg. Ki-
vételes, halasztást, késedelmet nem tûrõ esetben a szolgálati út mellõzhetõ, de ilyen esetben a kiadott utasításról, illetve
megtett jelentésrõl, elõterjesztésrõl – írásbeli másolattal – a megkeresõnek a közvetlen vezetõt is haladéktalanul tájékoz-
tatnia kell.

Az érdemi ügyintézés a vonatkozó jogszabályok és a szervezeti egység vezetõjének útmutatásai szerint, az elõírt ha-
táridõre kell elintézni. Az elõírt ügyintézési határidõ hiányában az ügyeket a vezetõ által a feladatok kiadása során meg-
állapított egyedi ügyintézési határidõn belül kell elintézni. A 30 napos ügyintézési határidõt kell általában irányadónak
tekinteni azokban az esetekben, ha a vezetõ a teljesítés határidejét nem írta elõ. A fenti határidõk nem vonatkoznak a
„sürgõs” (S) iratokra, amelyeket soron kívül, de legkésõbb három munkanapon belül kell elintézni.

A 30 napos ügyintézési határidõ betartása érdekében az iktatást végzõ ügykezelõ a határidõvel küldött ügyirat esetén
2 nappal a határidõ elõtt köteles jelezni az ügyintézõnek az el nem intézett ügyiratot.

Ha az intézkedés elõzményei magából az ügyiratból nem állapíthatók meg, azokról írásbeli összefoglalót kell készíte-
ni és azt az ügyirathoz kell csatolni. Az ügy érdemi elintézésével összefüggõ – közvetlen munkakapcsolat keretében lét-
rejött – megállapításokat, ha azokról jegyzõkönyv vagy feljegyzés nem készült, ugyanígy kell rögzíteni.

Amennyiben az intézkedés olyan vezetõi utasítás alapján készült, amellyel az ügyintézõ vagy az ügyirat láttamozója
nem ért egyet, az ellenvéleményt az indokok megjelölésével az ügyiraton fel lehet tüntetni.

Az egyes osztályok feladatainak elvégzéséért, a munka szakmai tartalmáért és a határidõk betartásáért, a munkavég-
zés ellenõrzéséért az adott szervezeti egység vezetõje a felelõs.

A feladatok ellátása a fõosztályok ügyrendjeiben, továbbá a munkaköri leírásokban foglaltaknak megfelelõen tör-
ténik.

4.2. Munkaterv készítése és végrehajtása
Az NKTH félévenként munkatervet készít.
A munkatervet a Jogi, Igazgatási és Humánerõforrás Fõosztály a fõosztályokkal és a projektvezetõkkel együttmûköd-

ve készíti elõ, amelyet az elnök hagy jóvá.
A munkatervben szereplõ feladatokat a felelõsök az elõírt határidõn belül kötelesek végrehajtani. A munkaterv végre-

hajtásáról, illetve a végrehajtás esetleges akadályáról a felelõs köteles az elnököt tájékoztatni.

4.3. Titokvédelem
Az NKTH minden munkavállalója köteles a tudomására jutott állam- és szolgálati titkot a jogszabályoknak megfele-

lõen megtartani. A vezetõk ezen túlmenõen felelõsek a titokvédelemre vonatkozó jogszabályok betartásáért.
A minõsített iratok kezelésének rendjét külön szabályzat állapítja meg.

4.4. Elõterjesztések készítése, véleményezése
Az NKTH által készítendõ elõterjesztések körét és tartalmát az elnök határozza meg.
Az elõterjesztést annak tárgya szerint illetékes szervezeti egység – az érintettek szükség szerinti bevonásával – dol-

gozza ki.
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Az illetékes szervezeti egység gondoskodik az elõterjesztés belsõ egyeztetésérõl, a vezetõi értekezlethez történõ be-
nyújtásáról, továbbá – a kormány döntését igénylõ elõterjesztések esetén – a miniszter egyetértõ nyilatkozatának beszer-
zésérõl.

Az elõterjesztésre érkezett észrevételek feldolgozását, – szükség esetén – egyeztetését, az átdolgozott elõterjesztés
aláírásra történõ elõkészítését az annak tárgya szerint illetékes szervezeti egység végzi a Jogi, Igazgatási és Humánerõ-
forrás Fõosztály bevonásával.

4.5. A helyettesítés rendje
Az elnök távollétében általános helyettese az általános elnökhelyettes, annak távollétében az elnök által kijelölt elnök-

helyettes; gazdasági ügyekben a gazdasági fõosztályvezetõ. A gazdasági fõosztályvezetõ, a fõosztályvezetõk, és az osz-
tályvezetõk kötelesek írásban megjelölni helyettesüket.

A helyettesítés részletes szabályairól az ügyrendek, illetve az egyes köztisztviselõk helyettesítésérõl a munkaköri le-
írásokrendelkeznek.

A helyettes a helyettesített személy feladatkörébe tartozó ügyekben jár el a jogszabályokban, e szabályzatban, a szer-
vezet belsõ szabályzataiban, illetve a munkaköri leírásban meghatározott korlátozásokkal. A helyettes a helyettesítés
ideje alatt hozott döntéseirõl, intézkedéseirõl köteles a helyettesített személyt munkába állását követõen haladéktalanul
tájékoztatni.

A munkahelytõl tartósan (egy hónapnál hosszabb ideig) távol lévõ köztisztviselõ munkakörének ellátására a fõosz-
tályvezetõ esetében az általános elnökhelyettes, más köztisztviselõ helyettesítésére a fõosztályvezetõ írásban helyettest
bíz meg. A tartós helyettesítés esetében a munka átvétele és átadása – amennyiben lehetséges – jegyzõkönyvileg törté-
nik.

Az ellenõrzési vezetõt távollétében, vagy akadályoztatása esetén egyedi megbízással, az abban megjelölt képviseleti
(értekezlet, bizottság stb.) jogkörrel, tanácskozási joggal az NKTH elnöke által esetileg kijelölt személy helyettesíti. Há-
rom hétnél hosszabb távollét esetén a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rende-
let elõírásai alapján, az NKTH elnöke jelölhet ki külsõ, eseti helyettest ellenõrzési jogosítvánnyal.

4.6. Az együttmûködés szabályai
Ha a feladat megoldásában több szervezeti egység érdekelt, vagy több szervezeti egység vesz részt, úgy a feladat el-

végzéséért az elnök által kijelölt szervezeti egység vezetõje, kijelölés hiányában pedig az a vezetõ a felelõs, aki az elsõ
érdemi ügyintézési feladatot elindította. Ez esetben a felelõs szervezeti egységnek gondoskodnia kell arról, hogy a fel-
adat ellátásában a többi érdekelt szervezeti egység álláspontja összehangoltan érvényesüljön; ennek érdekében lefolytat-
ja a megfelelõ belsõ egyeztetést, összehangolja a véleményeket, összefoglalja a vitás kérdéseket és döntésre az illetékes
vezetõ elé terjeszti.

Kétség esetén az ügy elintézéséért felelõs szervezeti egységet az Elnöki Titkárság vezetõje jelöli ki.
A szervezeti egységek együttmûködésük során kötelesek a rendelkezésükre álló elõzményi anyagot, dokumentációt,

tényeket és adatokat az eljárásba bevont szervezeti egység rendelkezésére bocsátani.
A szervezeti egységek közötti szakmai véleményeltérés esetén a vitát az elnök vagy az illetékes elnökhelyettes dönti

el. Ha – az adott ügyben – az elnökhelyettesek között sem alakul ki egységes álláspont, a vitát döntés végett az elnök elé
kell terjeszteni. Ilyen esetben a döntést a fõosztályvezetõi értekezleten ismertetni kell.

A ügyintézés során feladatkörében valamennyi vezetõ és ügyintézõ köztisztviselõ köteles az NKTH egységes szakmai
álláspontjának kialakítására törekedni, és azt képviselni. Az NKTH hivatalos álláspontjától eltérõ szakmai véleményt az
NKTH alkalmazottai külsõ szerv elõtt nem képviselhetnek, eltérõ szakmai álláspontját azonban a döntést hozó vezetõ tu-
domására hozhatja.

4.7. A gazdálkodás rendje
a) az NKTH az éves költségvetési elõirányzat alapján, önállóan gazdálkodik. A gazdálkodási tevékenységet a Gazda-

sági Fõosztály vezetõje irányítja;
b) az NKTH éves költségvetési elõirányzatára a Gazdasági Fõosztály vezetõje tesz javaslatot az érintett szervezeti

egységek vezetõinek elõterjesztése alapján;
c) a elemi költségvetés elkészítésében a gazdasági fõosztályvezetõ megkeresésére valamennyi vezetõ köteles a tevé-

kenységi területét érintõ adatszolgáltatással részt venni. Az NKTH elemi költségvetésének tervezetét a vezetõi értekez-
letnek meg kell tárgyalnia, benyújtásáról az elnök dönt, aki a dokumentumot a gazdasági fõosztályvezetõ mellett
aláírásával ellátja;

d) az NKTH elemi költségvetésének elkészítése a felügyeletet ellátó szerv által az Ámr.-ben rögzített határidõig ren-
delkezésre bocsátott keretszámok és szempontok alapján a gazdasági fõosztályvezetõ feladata. Az elemi költségvetés el-
készítésének határidejét kormányrendeletben, vagy a költségvetési törvényben meghatározott határidõhöz igazítva a
Kormány határozza meg;
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e) az elemi költségvetésnek tartalmaznia kell:
ea)a kiadásokat és a bevételeket részletes elõirányzatonként;
eb)a kiadások és bevételek tevékenységenkénti részletezését;
ec)a költségvetési szerv személyi juttatásainak és létszámának összetételét;
ed)a költségvetési feladatmutatók állományát és a teljesítménymutatókat;
ef)a részletes kiadási és bevételi elõirányzatokat megalapozó indokolást (számításokat).
f) az NKTH éves költségvetésének végrehajtásáról a gazdasági fõosztályvezetõ legalább negyedévente tájékoztatja az

elnököt; igény esetén a vezetõi értekezletet.;) a kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési jogosítványokat a
Gazdálkodási Szabályzat tartalmazza.

4.8. Ellenõrzés
Az NKTH vezetõjét és irányítással megbízott minden alkalmazottat ellenõrzési jog illeti meg, illetve kötelezettség ter-

heli mindazon utasítások, jogszabályi elõírások végrehajtásának ellenõrzésében, amelyek teljesítésére utasítást adtak,
vagy utasítást kaptak.

Az NKTH tevékenységéhez kapcsolódó munkafolyamatok ellenõrzését három elembõl felépülõ rendszer biztosítja:
– a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés (FEUVE),
– a függetlenített fejezeti és belsõ ellenõrzés: az elnök közvetlen irányítása alatt belsõ ellenõrzési vezetõ mûködik,

akinek feladata az egyes szervezeti egységekben végzett munkafolyamatok éves terv alapján történõ ellenõrzése, vala-
mint elrendelés szerint soron kívüli célvizsgálat végzése,

– külsõ ellenõrzése: a külsõ ellenõrzési jogosítványokkal felruházott hazai és EU szervek által végzett ellenõrzés.
Az ellenõrzés megállapításait és a szükséges intézkedéseket az elnök indokolt esetben realizáló értekezleten tárgyalja

meg az ellenõrzést végzõvel és a vizsgált terület vezetõjével.

C) Értekezletek

1. Összmunkatársi értekezlet

1.1. Az összmunkatársi értekezlet célja az NKTH alkalmazottainak tájékoztatása az NKTH-t érintõ fontos esemé-
nyekrõl, tervekrõl és feladatokról. Az összmunkatársi értekezletet negyedévente legalább egyszer az elnök hívja össze,
amelyen a résztvevõkkel megvitatja az NKTH mûködésével kapcsolatos kérdéseket és javaslatokat.

1.2. Az összmunkatársi értekezlet résztvevõi az NKTH köztisztviselõi és megbízott munkatársai, esetleg külsõ szakér-
tõk és az elnök által meghívott más személyek.

2. Elnöki értekezlet

Az elnöki értekezletet az elnök hívja össze szükség szerint, az általa meghatározott napirenddel. Az elnöki értekezlet
résztvevõi: az elnök és az elnökhelyettesek, valamint az elnök által esetenként meghívott személyek.

3. Vezetõi értekezlet

3.1. A vezetõi értekezlet az elnök állandó, az NKTH mûködésének koordinációját, a feladatok meghatározását és vég-
rehajtásának ellenõrzését szolgáló döntés-elõkészítõ testülete, amelyet az elnök, távollétében az általános elnökhelyet-
tes, illetve a helyettesítés rendjének megfelelõen az elnökhelyettes hetente, illetve szükség szerint hív össze.

3.2. A vezetõi értekezlet résztvevõi: az elnök, az elnökhelyettesek, a gazdasági fõosztályvezetõ, a fõosztályvezetõk,
az ellenõrzési vezetõ, a Humánerõforrás Osztályvezetõ valamint az elnök által meghívott más személyek.

3.3. A vezetõi értekezlet napirendjét az elnök határozza meg.

3.4. Ha az elnök másképp nem rendelkezik a Vezetõi Értekezlet elé kell terjeszteni az Országgyûlés és bizottságai, a
Kormány, a Kormány bizottságai és tanácsadó testületei, a Tanács számára készített elõterjesztéseket, továbbá az NKTH
mûködését, a pályázati rendszereket érintõ stratégiai elképzeléseket, valamint az elnök által meghatározott egyéb
ügyeket.

3.5. A vezetõi értekezletet az elnök, távollétében az õt helyettesítõ elnökhelyettes vezeti.

3.6. Az üléseket követõen intézkedési és döntési jegyzék készül, amelyrõl az NKTH érintett köztisztviselõi tájékozta-
tást kapnak az Elnöki Titkárság kommunikációs irodájától. Az értekezlet megszervezésérõl és az emlékeztetõ elkészíté-
sérõl az Elnöki Titkárság gondoskodik.
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4. Kibõvített vezetõi értekezlet

4.1. A kibõvített vezetõi értekezlet tagjai az elnök, az elnökhelyettesek, a gazdálkodási fõosztályvezetõ, a fõosztály-
vezetõk, az osztályvezetõk, a belsõ ellenõrzési vezetõ, valamint az elnök által meghívott más személyek.

4.2. A kibõvített vezetõi értekezlet mûködésére a 3. pontban írt szabályokat kell megfelelõen alkalmazni.

5. Fõosztályi értekezlet

A fõosztályi értekezleten történhet a fõosztály egészét érintõ általános jellegû feladatok megvitatása jogszabályok, ha-
tározatok egységes értelmezése, valamint tájékoztatás és tájékozódás a fõosztály feladatairól. A fõosztályi értekezletet
szükség szerint kell tartani; amelynek összehívásáról és napirendjérõl a fõosztályvezetõ dönt. Az értekezlet résztvevõje a
fõosztály teljes személyi állománya.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen SZMSZ-ben nem szabályozott kérdésekben az NKTH szabályzatai és ügyrendjei az irányadók.

Mellékletek:
1. Szervezeti felépítés
2. Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett munkakörök felsorolása
3. A szakképzettségi pótlékról
4. NKTH FEUVE szabályai

1. számú melléklet

A Hivatal szervezeti felépítése
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2. számú melléklet

Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett munkakörök felsorolása

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény 3-5. §-a alapján az NKTH-ban va-
gyonnyilatkozat tételére kötelezett munkakörök a következõk:

1. Elnök – évente
2. Elnökhelyettes – évente
3. Fõosztályvezetõ – évente
4. Fõosztályvezetõ-helyettes – évente
5. Osztályvezetõ – évente
6. Belsõ ellenõrzési vezetõ – évente

3. számú melléklet

A szakképzettségi pótlékokról

A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 48/A. §-ában foglaltak értelmében a feladatkör szaksze-
rûbb ellátását biztosító tudományos fokozat, valamint a feladatkörön belüli szakosodást elõsegítõ további szakképesítés,
szakképzettség elismeréseként a Hivatal a munkavállalói számára képzettségi pótlékot állapíthat meg. A képzettségi pót-
lék mértéke a Hivatallal jogviszonyban álló minden I. besorolási osztályba tartozó munkavállaló esetében a következõ-
képpen alakul:

1. A doktori (PhD) fokozat vagy a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján azzal egyenértékû, vagy
ennél magasabb tudományos fokozat esetén az illetményalap 75%-a.

2. Felsõfokú iskolai rendszerû képzésben, továbbképzésben szerzett további szakképesítés, szakképzettség esetén az
illetményalap 50%-a. Jelen pótlék a Hivatal dolgozója részére akkor állapítható meg, ha a munkakör betöltéséhez szük-
séges képesítések között felsorolt felsõfokú végzettségek közül legalább kettõvel rendelkezik, illetve akkor, ha egy fel-
sõfokú végzettséggel, de a szakterületének megfelelõ egyéb szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkezik.

3. Akkreditált iskolai rendszerû, a szakterületének megfelelõ további felsõfokú képzésben vagy iskolarendszeren kí-
vüli, szakterületének megfelelõ felsõfokú szakképzésben szerzett szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap
40%-a.

Szakképzettségi pótlékra jogosult továbbá a Hivatal minden olyan középfokú végzettségû munkavállalója is, aki isko-
larendszeren kívüli további középfokú szakirányú szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkezik. A szakképzett-
ségi pótlék mértéke az illetményalap 30%-a.

A több feltételnek is megfelelõ munkavállaló csak egy, a magasabb összegû pótlékra jogosult.

4. számú melléklet

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
folyamatba épített elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés

Jóváhagyom:
Dr. Pártos Ferenc s. k.,

elnök

2008. március 14.

I. BEVEZETÉS

1. A jelen szabályzat a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 49. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, vala-
mint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht), az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr.), értelmében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (továbbiakban: Hivatal) folya-
matba épített elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés (FEUVE) rendszerét az alábbiak szerint szabályozza:
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2. A jelen szabályzat hatálya kiterjed a Hivatal igazgatása és a Kutatási és Technológiai Innovációs Alappal (Alap)
összefüggõ tevékenységére.

3. A Hivatal igazgatása és az Alap vonatkozásában a szabályzatban foglaltak végrehajtásáért a Hivatal munkatársai
felelõsek.

II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. A FEUVE olyan pénzügyi irányítási és ellenõrzési rendszer, mely biztosítja a rendelkezésre álló források szabály-
szerû, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

2. A Hivatal igazgatására és a Hivatal Alappal kapcsolatos feladataira vonatkozó FEUVE rendszer koordinálását a Hi-
vatal Gazdasági Fõosztálya végzi. A FEUVE kialakításáért, aktualizálásáért, mûködtetéséért, folyamatos fejlesztéséért
az egyes szervezeti egységek vezetõi a szervezeti egységüket érintõ folyamatok tekintetében felelõsek.

3. A pénzügyi irányítási és ellenõrzési feladatok magukban foglalják:
– a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a

szerzõdések, a kifizetések, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is),
– az elõzetes és utólagos pénzügyi ellenõrzést, a pénzügyi döntések szabályszerûségi és szabályozottsági szempont-

ból történõ jóváhagyását, illetve ellenjegyzését,
– a gazdasági események elszámolását (a hatályos jogszabályoknak megfelelõ könyvvezetés és beszámolás) .

4. A 3. pont a)-c) pontjában felsorolt tevékenységek feladatköri elkülönítését biztosítani kell.

5. A pénzügyi irányítási és ellenõrzési rendszernek biztosítania kell, hogy
– a Hivatal valamennyi, gazdálkodással kapcsolatos tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerûség,

szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel;
– az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes fel-

használásra;
– megfelelõ, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a Hivatal gazdálkodásával kapcsolatosan;
– a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés harmonizációjára és összehangolására vonatkozó

irányelvek végrehajtásra kerüljenek;
– a rendelkezésre álló eszközök és források a szabályszerûség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel

összhangban kerüljenek felhasználásra.

6. A FEUVE része a Hivatal valamennyi szabályzata, utasítása, eljárásrendje.

7. A FEUVE rendszer részeként – a pénzügyminiszter által közzétett útmutató alapján – ki kell alakítani az ellenõrzési
nyomvonalakat, a kockázatkezelés szabályait, a szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárásrendet.

III. ELLENÕRZÉSI NYOMVONAL

1. Az ellenõrzési nyomvonal fogalma

1.1. Az ellenõrzési nyomvonal a költségvetési szerv végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási és ellenõrzési folyamatainak
szöveges, vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása (szabályzatok).) amely tartalmazza külö-
nösen a felelõsségi és információs szinteket és kapcsolatokat, továbbá irányítási és ellenõrzési folyamatokat, lehetõvé
téve azok nyomon követését és utólagos ellenõrzését.

1.2. A szövegszerû leírás az összefüggõ gazdasági események szöveges megfogalmazását jelenti. A táblázatok, illetve
folyamatábrák a szövegszerû leírást egészíthetik ki egyértelmûbbé és áttekinthetõbbé téve a folyamat szereplõi számára
a szöveges leírást.

Javasolt, hogy a szöveges leírás tartalmazza az alábbiakat:
– szerzõi jogvédelem, ha van ilyen;
– adja meg az ellenõrzési nyomvonal definícióját, írja le alkalmazási körét;
– mutassa be az alkalmazott rendszert:

= a rendszer dokumentációját és annak általános alapelveit,
= a dokumentumazonosítás módját;
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= a végrehajtási és kifizetési folyamatok dokumentációját;
= a monitoring és könyvelési dokumentációt;
= az iratkezelés és a könyvelési rendszer mûködését;
= az információáramlást;
= az egyeztetéseket;
= a tranzakciók történetét; valamint
= a rendszerben bekövetkezett változások dokumentálásának rendjét;

– mutassa be a releváns tevékenységeket (folyamatokat; a sorrendjüknek megfelelõen); határozza meg azok lényegét
és célját;

– jelölje meg a felelõsöket;
– határozza meg a tevékenységeket (folyamatokat) alátámasztó, valamint a végrehajtásuk során létrehozott (input és

output) dokumentumokat,
– jelölje meg a pénzmozgással, elszámolással járó gazdasági eseményeket, valamint az érintett adatbázisokat;
– adja meg az egyes gazdasági eseményekhez kapcsolódó tevékenységek elvégzésének határidejét;
– utaljon a vonatkozó jogszabályokra, szervezeti és egyéb szabályzatokra;
– a folyamatok ismertetésével párhuzamosan derüljön ki belõle a szervezeten belüli az ellenõrzés rendje és menete;

A szöveges leírás melléklete tartalmazhatja:
– a tevékenységek folyamatábráit, illetve azok táblázatos összesítését;
– a dokumentumok (számlák) összesített listáját
– a dokumentumok áramlását;
– a dokumentumtérképet;
– a számlastruktúrát;
– a számla magyarázatokat;
– az iratmozgás folyamatábráját;
– a fõkönyv inputjait és outputjait.

A lebonyolítási rendszer leírásában egyértelmûen láthatóvá kell tenni a kifizetésre, felhasználásra kerülõ pénzek és in-
formációk áramlását, a kapcsolódó dokumentumok és ellenõrzések leírását. Ehhez tartozik azon információ-áramlások
leírása is, amelyek a kedvezményezett teljesítményét és az elõírásoknak való megfelelését bizonyítják.

1.3. Törekedni kell a szabályzatok táblázatokkal és folyamatábrákkal történõ kiegészítésére. Az intézményi illetve az
Alap beszámolási folyamatának ellenõrzési nyomvonalát kötelezõ táblázatos formában elkészíteni. A mivel a beszámo-
lási tevékenység több szabályzatot is érint, ezért a táblázat elkészítésénél célszerû és szükséges a szabályzatokra való
hivatkozás a táblázat egyes rovatain belül.

A gazdasági eseményekre vonatkozó táblarendszer elsõsorban az érintett szervezet felelõsségi és információs szintjeit
tartalmazza, a kapcsolódásokat, az irányítási és ellenõrzési folyamatot.

A gazdasági eseménycsoportok, mint alapfolyamatok esetében az egyes „állomásokhoz”, szakaszokhoz hozzárendel-
hetõ az adott tevékenység (szakasz) felelõse (ellenõrzési pont) a beérkezõ dokumentum típusa, valamint a tevékenység
következtében elõálló és már a következõ feladat inputját képezõ dokumentum jellege.

A komplexebb tevékenységek esetén érdemes az átfogóbb folyamatokból kiindulni, és ezt alábontani részfolyamatok-
ra úgy, hogy az ellenõrzési nyomvonal tevékenységeinek összefüggései, kapcsolódási pontjai meghatározott szervezeti
egységenként jelenhessenek meg.

2. Az ellenõrzési nyomvonal (szabályzatok) jelentõsége a mûködésben

2.1. Az ellenõrzési nyomvonal a folyamatokra vonatkozó egyes tevékenységeket, a tevékenységek jogi alapját, felelõ-
sét, ellenõrzését, nyomon követését, a kapcsolódó dokumentumokat öleli fel:

– a költségvetési szerv mûködésének, egyes tevékenységeinek egymásra épülõ eljárásrendjeit egységes folyamatként
mutatja, teljes egészében tartalmazza az ellenõrzési pontok (típusok) összességét;

– kialakításával a Hivatalra jellemzõ valamennyi tevékenység, valamennyi „szereplõ”, funkció együttes koordinálá-
sára kerül sor;

– az egyes folyamatok valamennyi résztvevõje számára írott és átlátható formában válik (követendõ eljárásként) fel-
adattá az eljárások és módszerek betartása, miközben a referenciák, dokumentumtípusok és maguk az eljárások is stan-
dardizáltakká válnak,
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– megmutatja a Hivatal folyamatba épített ellenõrzési rendszerének hiányosságait, így felgyorsítja a pénzügyi irányí-
tás folyamatainak megfelelõ átalakítását, és a mûködtetés színvonalának, a nyújtott szolgáltatások értéknövekedését se-
gíti elõ.

= segít az új dolgozók betanításában, munkaköri leírások definícióiban, hatásköri szabályozások elkészítésében,
= segít a követendõ eljárásoktól való eltérések feltárásában és a felelõsség megállapításában;

2.2. A felelõsségi szintek terén:
– az ellenõrzési nyomvonal egy standardot jelent, eljárások együttesét, amelyek alapján meghatározhatók vala-

mennyi folyamatban a felelõsök, ellenõrzési pontok,
– az ellenõrzési nyomvonal segítségével könnyen és gyorsan azonosítható a hibás mûködés, a hozzá tartozó felelõs,
– megmutatja, hogy a teljes folyamat minõsége az egyes résztevékenységekért felelõs közremûködõkön is múlik.

2.3. A szervezeten belüli együttmûködés erõsítése terén:
– a különbözõ szervezeti egységek kapcsolatában nagyobb rugalmasság, jobb együttmûködés, koordináció várható

az ellenõrzési nyomvonal kialakításától,
– az ellenõrzési nyomvonal eljárások, ellenõrzések együttesét jelenti, ami a költségvetési szerv teljes mûködését lefe-

di, teljes feladatellátására kiterjed, vagyis a mûködtetés jobbításának fontos eszköze.

2.4. A szervezeti mûködés terén:
– a megbízható ellenõrzési nyomvonal kialakításának segítségével feltérképezhetõ a szervezet összes folyamatában

rejlõ mûködési kockázat,
– a hibásan kialakított ellenõrzési nyomvonal gátolhatja a szervezet folyamatainak pontos ismeretét, így a mûködte-

tését; az ellenõrzési pontok elégtelensége vagy az átfedések kialakulása a mûködési zavarokhoz vezethet.
= a szervezet vezetõjének a szakmai és gazdasági folyamatok olyan megszervezésérõl kell gondoskodnia, amely-

ben a soron következõ mûvelet addig nem végezhetõ el, amíg nem történt meg a megelõzõ mûvelet kifogástalan
elvégzése. Ez egyben azt jelenti, hogy a tevékenység ilyen megszervezésekor a munka folytatatása megköveteli
az elõzõ mûvelet ellenõrzését. Azonban az ellenõrzési nyomvonal elkészítésekor ügyelni kell arra is, hogy az
esetleges túlszabályozás, a folyamatok túlzott részletezése nehézkes mûködést eredményezhet, egyben veszé-
lyeztetheti a határidõk betartását.

2.5. A költségvetési szerv vezetõjének kötelezettsége
A költségvetési forrás felhasználásában résztvevõ költségvetési szerv vezetõjének az Áht. 121.§ és az Ámr. 97.§ illet-

ve 145/B. §-ban foglalt szabályozásnak megfelelõen kell megszerveznie és mûködtetnie, a folyamatba épített elõzetes,
utólagos és vezetõi ellenõrzést a költségvetési szerven belül. Az Áht. 97. § (1)-(2) bekezdései, valamint 121. § (1) bekez-
désében foglaltak alapján „…a költségvetési szerv vezetõje felelõs a feladatai ellátásához … a folyamatba épített, elõze-
tes és utólagos vezetõi ellenõrzés … megszervezéséért és hatékony mûködtetéséért,” amit az „államháztartásért felelõs
miniszter által közzétett irányelvek figyelembe vételével” kell végrehajtania.

A költségvetési szerv vezetõje köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és mûködtetni a szerve-
zeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerû, szabályozott, gazdaságos, hatékony és ered-
ményes felhasználását.

Az Ámr. 145/B. §-a alapján a költségvetési szerv vezetõje köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenõrzési nyom-
vonalát, amely a költségvetési szerv szervezeti és mûködési szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) mellékletét kell,
hogy képezze, elkészültéért és az SZMSZ mellékleteként történõ csatolásáért a költségvetési szerv vezetõje tartozik fele-
lõsséggel.

A költségvetési szerv vezetõje általánosan adhat ki utasítást az ellenõrzési nyomvonal elkészítésére a költségvetési
szerv egészére vonatkozóan, és az általános, egységes elvek, eljárások megfogalmazása mellett a konkrét végrehajtással
megbízhatja az egyes szervezeti egységek vezetõit.

Az ellenõrzési nyomvonal kialakítható úgy is, hogy a szervezet fõbb gazdasági eseményeihez hozzárendelt ellenõrzé-
si nyomvonalak a költségvetési szerv SZMSZ-ének mellékletét, míg a további tevékenységekhez, mûködési folyama-
tokhoz rendelt ellenõrzési nyomvonalak a vonatkozó ügyrendek mellékletét képezik.

2.6. Az ellenõrzési nyomvonal hatóköre
A költségvetési szerv mûködési folyamatai a szervezet célkitûzéseinek elérése érdekében kerülnek kialakításra és en-

nek (a mûködési folyamatoknak) megfelelõen kell a költségvetési szervet mûködtetni. Az ellenõrzési nyomvonalat ezek-
hez a mûködési folyamatokhoz (gazdasági eseményekhez) kell hozzárendelni.

Az ellenõrzési nyomvonal készítésének kötelezettsége felöleli a szerv tevékenységét jellemzõ összes folyamatot.
A megfelelõ irányítási szinteken folyó szabályozott tevékenységek részletes információkat nyújtanak az egyes, a költ-
ségvetési szerv tevékenységére vonatkozó gazdasági eseményekrõl, mûveletekrõl, a mûveletekben résztvevõkrõl és fe-
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lelõsségeikrõl, a pénzügyi tranzakciókról, a folyamatot kísérõ dokumentumokról. A szabályszerûen vezetett és doku-
mentált folyamatok megmutatják a mûvelettel kapcsolatos információkat, a mûvelet idõpontját és idõtartamát a feladat
ellátásának módját, az alátámasztó (beérkezõ és kimenõ) dokumentumokat.

Az ellenõrzési nyomvonal kialakítása a költségvetési szerv teljes tevékenységére vonatkozik, a költségvetési szerv
szervezetét, struktúráját jellemzõ mûködési folyamatokkal, illetve a folyamatokat mûködtetõ folyamatgazdákkal együtt,
vagyis azon személyekkel, akik a szervezeten belül elsõdlegesen felelõsek az adott folyamat végrehajtásáért.

Az ellenõrzési nyomvonal gyakorlati alkalmazása során feltétlen összpontosítani szükséges a rendelkezésre álló in-
formáció tartalmának és formájának megfelelõ számú információs és kezelési szint meghatározására, a kezelési folya-
matok és követelmények megfelelõ rögzítésére és értékelésére.

3. Az ellenõrzési nyomvonal (szabályzatok) elkészítése

3.1. Ütemterv és kockázatelemzés
Javasolt egy ellenõrzési nyomvonal elkészítési ütemterv elfogadása, amely magában foglalja az ellenõrzési nyomvo-

nal kialakításának eseményeit (határidõkkel), a tevékenységek sorrendjét, valamint a módszertant, amely meghatározza,
hogy a költségvetési szerv folyamatait szöveges leírásokkal, táblázatba foglalva, vagy folyamatábrákkal szemléltetik.
Javasolt az ütemtervben rögzíteni a nyomvonal teljes körû kialakításában/aktualizálásában résztvevõket, illetve a nyom-
vonallal leképezendõ tevékenységcsoportok (fõ- ill. részfolyamatok) fõ felelõseit.

Mivel a FEUVE rendszerben az ellenõrzési nyomvonal és a kockázatkezelés rendje egymással szoros kapcsolatban
áll, ezért a nyomvonal kialakításának ütemtervében is hasznos a meglévõ kockázatelemzés tapasztalatainak felhasználá-
sa a kockázatos területek meghatározásában.

A költségvetési szerv vezetõje meghatározott kockázati prioritások figyelembe vételével határozhatja meg az ellenõr-
zési nyomvonal kialakításának ütemtervét. Javasolt a költségvetési szerv belsõ ellenõrzésével történõ egyeztetés, hogy a
belsõ ellenõrzési egység által megszerzett ellenõrzési tapasztalatának ismeretében kerüljenek meghatározásra a kocká-
zatos területek, illetve kapjanak megfelelõ sorrendiséget (prioritást).

Az ütemterv kialakításánál figyelembe vehetõ kockázati prioritások (pl.:)
– a költségvetési szervet jellemzõ tevékenység (pl. intézményfenntartás);
– az EU források és nem EU források pályázati úton történõ igénybevétele, illetve nyújtásának tevékenysége;
– a felügyeleti jogkör gyakorlása;
– az aktuális feladatok (pl. költségvetési tervezési folyamat, az elõzõ költségvetési évrõl történõ elemi beszámolás, a

zárszámadási törvény elõkészítése).

3.2. Az ellenõrzési nyomvonalat a mûködési folyamatokhoz (gazdasági eseményekhez) kell hozzárendelni. Az ellen-
õrzési nyomvonal készítésének kötelezettsége felöleli a Hivatal tevékenységét jellemzõ összes folyamatot. A megfelelõ
irányítási szinteken folyó szabályozott tevékenységek részletes információkat nyújtanak az egyes, a Hivatal tevékenysé-
gére vonatkozó gazdasági eseményekrõl, mûveletekrõl, a mûveletekben résztvevõkrõl, a felelõsségeikrõl, a pénzügyi
tranzakciókról, a folyamatot kísérõ dokumentumokról. A szabályszerûen vezetett és dokumentált folyamatok megmutat-
ják a mûvelettel kapcsolatos információkat, a mûvelet idõpontját, a feladat ellátásának módját, az alátámasztó (beérkezõ
és kimenõ) dokumentumokat.

3.3. A szervezeti és mûködési szabályzatban vagy annak mellékletében szabályozni kell a feladatellátásnak a költség-
vetési szerv kiadásait, bevételeit befolyásoló, a gazdálkodás elõirányzatok keretei között tartását biztosító

– feltétel és követelményrendszerét,
– folyamatát, kapcsolatrendszerét, továbbá
– a kötelezettségvállalások célszerûségét megalapozó eljárást és dokumentumai tartalmát.
Az ellenõrzési nyomvonal kialakítását megelõzõen javasolt a költségvetési szerv/egység szervezeti és mûködési rend-

szerének áttekintése. A szervezeti felépítés értékeléséhez és a rendszer mûködésének feltárásához az alábbi dokumentu-
mokat célszerû felhasználni:

– az adott költségvetési szervet alapító jogszabály, amelyben szabályozták az intézmény feladat körét,
– az adott költségvetési szerv Alapító Okirata, SZMSZ-e,
– a költségvetési szerv szervezeti egységeinek munkájára vonatkozó ügyrendek, valamint
– egyéb releváns belsõ szabályzatok (pl. gazdálkodási, közbeszerzési, stb.) és dokumentumok, amelyek meghatároz-

zák a szervezet felépítését, a belsõ szervezeti egységek alá- és fölérendeltségi viszonyait, tevékenységi és felelõsségi
körét.

Ezek a dokumentumok határozzák meg egy szervezet felépítését, a belsõ szervezeti egységek alá- és fölérendeltségi
viszonyait, tevékenységi és felelõsségi körének alapvetõ vonásait.
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b) A tevékenység jogi alapjának meghatározása: azonosítani kell a nyomvonal tárgyát képezõ tevékenyég határait és
magát a tevékenységet (a tevékenység célját és stratégiáját). Ennek meghatározásához (vagyis, hogy milyen keret-
ben/rendszerben/alapon tevékenykedik az adott költségvetési szerv/egység), fel kell mérni a költségvetési szerv/egység
alapító jogszabályokban és alapító irataiban található cél- és stratégia meghatározását, amely definiálja az adott szerve-
zet által végzett releváns tevékenységét.

c) A folyamatok azonosítása: a nyomvonal tárgyát képezõ tevékenységek definiálását követõen szükséges az adott te-
vékenységek által lefedett releváns folyamatainak azonosítása.

Ez legegyszerûbben az adott tevékenységre irányuló, az egyes szervezeti egységekben elkülönülten jelentkezõ csele-
kedetek kapcsolódási pontjainak feltárásával tehetõ meg, ügyelve a nyomvonal tárgyára irányuló cselekedetek más fo-
lyamatoktól történõ szigorú elválasztását. Alapul szolgáló dokumentumok: folyamatábrák, mûködési kézikönyvek, eljá-
rásrendek stb.

d) A folyamatgazda megnevezése: A folyamatok azonosítása magával vonja az egyes folyamatok felelõseinek azono-
sítását is. A felelõs lehet egy személy vagy egy szervezeti egység. Amennyiben az adott szervezet nem folyamat-alapon
szervezõdik, a folyamatgazda lehet a folyamat indítója, az érintett költségvetési sor gazdája vagy a jogszabályban/belsõ
szabályzatban/utasításban meghatározott felelõs.

e) A folyamatok leírása a releváns folyamatok menetének, elõrehaladásának részletes leírását, a folyamatok egymás-
hoz való viszonyának a felmérését (kapcsolódások, alá-, fölérendeltségi viszony, esetleg: folyamatcsoportok), valamint
a folyamatoknak az elõkészítési, lebonyolítási, beszámolási, illetve ellenõrzési szakaszokra történõ elkülöníthetõségé-
nek a szempontja szerinti megvizsgálását jelenti. Ennek során fontos az egyes részfolyamatok közötti határok pontos ki-
jelölése.

f) A folyamatok rangsorolása: Az azonosított folyamatok egymáshoz való viszonyának, egymáshoz képesti prioritá-
sainak meghatározása a mûködés esetleges hiányosságainak és a hatékony beavatkozás pontos helyének a nyomvonal ál-
tal történõ beazonosítása érdekében.

g) A végrehajtás felelõsének megnevezése: A folyamatok végrehajtója eltérhet a folyamatgazdától, azonban a felelõs
mindig személy, és õ az, aki a feltárt esetleges hiányosságok esetén a leghatékonyabban avatkozhat be a javítás érdeké-
ben.

h) A szabályzatok összehangolása: Ez egyrészt az ellenõrzési nyomvonal összeállításának egyik pozitív externális ha-
tása, a mûködési folyamatok szabályozottságára azonban a nevesített ellenõrzési pontok szabályzatokban történõ meg-
határozásával a nyomvonalak elkészítésének kiindulópontja is egyben. További pozitív hozadéka lehet az egyes sza-
bályzatok deregulációja, az átfedések, felesleges szabályok felderítése és megszüntetése. Az egységes nyomvonal kiala-
kításához ugyanis szükséges az adott folyamatra vonatkozó külsõ és belsõ szabályozás összehangolása, egységesítése.
Ehhez közvetlenül kapcsolódik a felügyeleti szerv, a központ jogi alapon túli igényeinek illesztése is. Az eljárásrendek
kidolgozása keretében meg kell tervezni, és ki kell dolgozni azokat a szabványosított bizonylatokat, papír alapú és elekt-
ronikus dokumentumokat, amelyeken a munkafolyamat lebonyolítható és a belsõ kontrollok elvégzésének bizonyítékai
írásos, vagy elektronikus formában elõállíthatók, illetve megjeleníthetõk. A bizonylatokat, dokumentumokat egységes
rendszerbe illeszthetõ azonosító jelekkel, általában betû és számok kombinációjából álló kódokkal kell ellátni.

Az ellenõrzési pontok lehetnek:
– vezetõi ellenõrzési pontok (pl.: rovancs, beszámoltatás)
– szervezeti ellenõrzési pontok (a hatáskörök, a felelõsségi körök)
– jóváhagyási ellenõrzési pontok (jóváhagyási szintek, megelõzõ kontrollok)
– mûködési ellenõrzési pontok (egyeztetések, teljes körûség vizsgálat)
– hozzáférési ellenõrzési pontok (jelszavas védelem, beléptetési technikák)
– megszakítási ellenõrzési pontok (rendkívüli eseménynél követendõ eljárás).
A FEUVE rendszer az ellenõrzési pontok nevesítésével, kiemelt szerepének felismerésével valósítja meg az ellenõr-

zési automatizmusokat, majd ezek sorba rendezésével adja meg az ellenõrzési nyomvonalat.
Az ellenõrzési pontok meghatározása és mûködtetése, annak minõsége megmutatja a FEUVE rendszer erõsségeit, il-

letve gyengeségeit.
i) Tevékenységcsoportok kialakítása: Az ellenõrzési nyomvonal kialakításánál, modelljének felépítésénél alapköve-

telmény olyan tevékenységcsoportok kialakítása, melyek több elemi tevékenységet belsõ összefüggéseikkel, kapcsoló-
dási pontjaikkal képesek leírni. Ezek felméréshez figyelembe kell venni az intézményrendszer többszintû mûködését, az
egyes szintek feladat- és funkcióbeli sajátosságait, a szintek hierarchiájában végbemenõ pénz-, illetve dokumentum-
áramlást, valamint az egyes szintek egymásra hatása esetén a két (vagy több) szereplõ közötti elszámolás módját.

A tevékenységcsoportok kialakításánál ésszerû lehet az alábbi tagolás kialakítása (ahol indokolt):
– általános gazdasági tevékenységcsoport = minden olyan tevékenység, amely egy költségvetési szerv gazdasági ke-

reteit teremti meg,
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– az adott költségvetési szervre vonatkozó napi operatív tevékenységek,
– a költségvetési szerven keresztüláramló pénzügyi transzferek elkülönítése.
j) Tevékenység-sorrend meghatározása: A költségvetési szerv ellenõrzési nyomvonalának kialakításánál a gazdasági

események sorrendiségének kiválasztásában a költségvetési szervre vonatkozó legjellemzõbb folyamat lehet az elsõdle-
ges szempont. A gazdasági esemény, folyamat meghatározása alapján kell a költségvetési szerv folyamatainak megfele-
lõ ellenõrzési nyomvonalát (vagy szöveges leírását, vagy táblázatba foglalását, vagy folyamatábráját) kialakítani.

k) A tevékenységek (folyamatok) struktúrája: Az ellenõrzési nyomvonalak elkészítése elõtt gondoskodni kell a szerv
mûködésének folyamatokra osztásáról, azaz, az adott költségvetési szerv mûködési folyamatait a fõfolyamatok mentén
kell csoportosítani, majd a fõfolyamatokat (tevékenységcsoportjait /pl. adminisztratív háttérfeladatok/) megfelelõ mó-
don, oszthatóságuk alapján részfolyamatokká (pl. emberi erõforrással kapcsolatos feladatok) kell bontani, ha az átlátha-
tóság indokolja, ezen belül is kisebb folyamatokra szükséges lehet bontani:

Pl.:
– Fõfolyamat: (A; B; C; … )

= Folyamat: (1; 2; 3; … )
• Részfolyamat: {a; b; c; … }

A tevékenységcsoportok kialakításánál célszerû az alábbi tagolás kialakítása:
– Elõkészítési szakasz (mûveletek, kontroll pontok)
– Lebonyolítási, végrehajtási szakasz (mûveletek, kontroll pontok)
– Elszámolási, bevallási, beszámolási szakasz (mûveletek, kontroll pontok)
A fõ- és részfolyamatok meghatározásakor javasolt bevonni a belsõ ellenõrzéssel foglalkozó munkatársakat is. Csak a

mûködést teljes egészében átfogó folyamatrendszert lehet alapul venni az ellenõrzési nyomvonalak kialakításánál. A
költségvetési szerv tevékenységeinek folyamatokra osztásakor azonban ügyelni kell az egyes részfolyamatok optimális
meghatározására is, arra, hogy a szervezet azonosított mûködési folyamatai ne legyenek túlzottan elaprózva. Az ellenõr-
zési nyomvonal és a mûködési folyamatok nem ugyanazt jelentik, nem egymás szinonimái, a nyomvonal elkészítése fel-
tételezi, hogy a mûködési folyamatok már pontosan és teljes mértékben feltárásra kerüljenek az adott költségvetési
szervnél.

A fentiek alapján összesíthetõk a költségvetési szerv által végzett tevékenységek, valamint kiválaszthatók és jelle-
mezhetõk a legjellemzõbb tevékenységek és folyamatok.

3.4. Az ellenõrzési nyomvonal kialakításának gyakorlati megvalósítása
A Hivatal gazdasági tevékenysége tekintetében az alábbi folyamatokra vonatkozóan kötelezõ az ellenõrzési nyomvo-

nal elkészítése:
Az Ámr. 145/B. § (1) bekezdésében használt fogalomhoz igazodva az ellenõrzési nyomvonal kialakítható a költségve-

tési szerv tervezési, pénzügyi lebonyolítási (végrehajtási), és ellenõrzési folyamataihoz igazodva.
A tervezés, végrehajtás és beszámolás:
A tervezési folyamatokkal kapcsolatos ellenõrzési nyomvonal meghatározza a tervezéshez kapcsolódó, annak része-

ként definiálható fõtevékenységeket, így például az alábbi kiemelt területeket:
– gazdasági program tervezése,
– költségvetési koncepció tervezése,
– a költségvetési szerv szakfeladatához kapcsolódó tervezés,
– költségvetési tervezés (pl.: kincstári és elemi költségvetés, igazgatási költségvetés tervezése).
A pénzügyi lebonyolítási (végrehajtási) folyamatokhoz kapcsolódó ellenõrzési nyomvonal meghatározza a végrehaj-

táshoz kapcsolódó fõfolyamatok, tevékenységek megnevezését, így például az alábbi kiemelt területeket:
– beszerzések (beruházások, felújítások, belföldi és külföldi kiküldetések, egyéb áru illetve szolgáltatás beszerzések)

folyamatai – ideértve a közbeszerzéseket illetve a közbeszerzés hatálya alá nem tartozó beszerzéseket is
– Személyi juttatások (foglalkoztatással kapcsolatos feladatok, rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások,

megbízásokkal kapcsolatos feladatok személyi elõirányzat terhére vagy ún. számlás foglalkoztatás külsõ foglalkoztatás
– Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok (beruházáson és felújításon felül) – pl. eszközök hasznosítása, selej-

tezése
– A költségvetési szerv által végzett tevékenység kifelé történõ értékesítése (pl.: EU projektek, szolgáltatásnyújtás)
– Szolgáltatási kiadások

= kiküldetések (belföldi, külföldi)
= közüzemi, fenntartási kiadások havi rendszerességgel (energia, gáz, távhõ, víz, csatorna, karbantartás)
= kommunikációs szolgáltatások
= reprezentáció (vezetõi, konferencia, egyéb)
= egyéb szolgáltatások
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4. Az ellenõrzési nyomvonal kialakításánál alkalmazott táblarendszer

4.1. A táblarendszerben az egyes események, folyamatok leírásakor az alábbi információkat javasolt egységesen
feltüntetni:

1. SORSZÁM: a tevékenység nyomvonalon belüli sorszáma mely a tevékenységek sorrendiségére utal;
2. TEVÉKENYSÉG/FELADAT: a tevékenység (egy komplex, több résztevékenységbõl álló cselekvéssorozat /pl.

költségvetési javaslat elkészítése/), illetve feladat (a tevékenység elvégzéséhez szükséges résztevékenységek) pontos
tárgya, tartalmának, céljainak teljes, formailag vázlatos leírása;

3. JOGSZABÁLY, EGYÉB NORMATÍV RENDELKEZÉS: a tevékenység ellátása során irányadó jogszabályok,
egyéb normatív rendelkezések (az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek, ill. a szervezet belsõ irányítási eszközeinek)
konkrét megnevezése, amelyeket az adott feladat elvégzése során kötelezõen figyelembe kell vennie az elõkészítésért,
végrehajtásért felelõs személynek;

4. ELÕKÉSZÍTÉS: az adott feladat, valamint a feladat elvégzéséhez szükséges intézkedés elõkészítését, illetve a fe-
lelõs elé kiadmányozás céljából történõ felterjesztését végzõ szervezeti egység megnevezése;

5. KIINDULÓ/ALAP DOKUMENTUM (INPUT): a tevékenység bemenetét képezõ legfontosabb dokumentumok
megnevezése. A dokumentumok lehetnek hagyományos, papír alapúak is, de lehetnek elektronikus formátumúak is (pl.
floppy, adatbázis stb.). A táblázatban javasolt rögzíteni, hogy a dokumentum milyen formában készült, ill. lelhetõ fel;

6. KELETKEZÕ DOKUMENTUM (OUTPUT): a tevékenység során keletkezõ dokumentum, illetve adat – füg-
getlenül annak megjelenési formájától –, amelyet a felelõs rovatban megjelölt személy kiadmányoz, szignál, ellenje-
gyez, vagy a feladathoz tartozó „Jogszabály, egyéb normatív rendelkezés” rovatban feltüntetett normatív elõírás szerint,
egyéb módon jóváhagy. A keletkezõ dokumentumok egy következõ tevékenység elvégzésének alapfeltételét jelenthetik.
A keletkezõ dokumentumok lehetnek hagyományos, papír alapúak is, de lehetnek elektronikus formátumúak is (pl. flop-
py, adatbázis stb.) A táblázatban javasolt rögzíteni, hogy az output dokumentum milyen formában készült, ill. lelhetõ fel.

7. FELELÕS / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ: a tevékenység ellátásáért (megszervezéséért, szabályszerû és ha-
tékony elvégzéséért, valamint a keletkezõ dokumentum jóváhagyásáért, kiadásáért) felelõs szervezeti egység vezetõje,
illetve a pénzügyi folyamat esetén a kötelezettségvállaló személye (ha több ilyen létezik, akkor utalás a belsõ jogi normá-
ra, amely ezt szabályozza);

8. HATÁRIDÕ: a tevékenység elvégzésének pontos határideje, ismétlõdõ tevékenység esetén rendszeressége, más
feladattól függõ tevékenység esetén utalás a feltételt jelentõ feladattal való viszonyára (ún. relatív határidõ pl.:
költségvetési tervezéssel egyidejûleg);

9. ELLENÕRZÉS/ÉRVÉNYESÍTÉS: az adott tevékenység elõkészítésének, illetve végrehajtásának ellenõrzését
(ha van ilyen) végzõ személy szervezeti egysége, beosztása, pénzügyi kifizetés esetén az érvényesítõ szervezeti egysége
beosztása; az ellenõrzési feladatok rövid, tömör megfogalmazása. Amennyiben a feladatokról a belsõ szabályzat külön
rendelkezik, akkor utalás a szabályzat tartalmára.

10. UTALVÁNYOZÁS: pénzügyi kifizetéssel járó tevékenység esetén az utalványozó szervezeti egysége,
beosztása;

11. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ELLENJEGYZÉSE: pénzügyi kifizetéssel járó tevékenység esetén az ellen-
jegyzõ szervezeti egysége, beosztása;

12. PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS: a pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos bármilyen megjegyzés;
13. KÖNYVVEZETÉSBEN VALÓ MEGJELENÉS: a könyvviteli elszámolás sajátosságainak rövid leírása (pl.: a

szervezetet azon számviteli nyilvántartásának megnevezése, amelyben a feladat végrehajtása során keletkezett adatot
megjelenítik).

A táblarendszer további elemekkel is kiegészíthetõ, például:
– FOLYAMAT: a nyomvonal témájául szolgáló folyamat megnevezése, amelyet a táblázat szabályoz (a táblarend-

szer témája, ez elsõdlegesen a táblázat fölé kerül)
– VÉGREHAJTÓ: az adott feladat végrehajtása során konkrét teendõk ellátásáért felelõs – összes érintett – szemé-

lyek/szervezeti egységek megnevezése, illetve a végrehajtásban betöltött szerepük meghatározása;
– SZEREPKÖR: a tevékenység végrehajtásáért felelõs személye munkakörének, végrehajtásban betöltött szerepé-

nek megnevezése;
– MINTADOKUMENTUM: a feladatellátás során alkalmazható/használt mintadokumentumok jegyzéke (pl.: fej-

léces levélpapír, megbízás formanyomtatványa, selejtezési jegyzõkönyv, stb.);
– DOKUMENTUM TOVÁBBÍTÁSA: annak a szervezeti egységnek, illetve külsõ szervezetnek a megnevezése,

amelynek a „Keletkezõ dokumentum” rovatban megjelölt dokumentumot a felelõs jóváhagyása után továbbítani kell;
– FOLYAMATGAZDA: azonos vagy különbözõ felügyeleti területekhez tartozó, de legalább két, vagy annál több

szervezeti egység által elkészítendõ intézkedésekbõl álló komplex feladat esetén az egyes részintézkedések összehango-
lásáért és az egységes intézkedési javaslat elkészítésével és a felelõs elé terjesztésével megbízott személy megnevezése.
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Egyetlen szervezeti egységet érintõ feladat esetén a folyamatgazda megegyezik az intézkedés elõkészítéséért felelõs sze-
méllyel. (Amennyiben az elõkészítõ és a folyamatgazda nem ugyanaz a személy, az elõkészítõ az elkészített intézkedés
tervezetének a. folyamatgazda elé terjesztéséért felel!).

A táblarendszer készülhet úgy is, hogy az ellenõrzés/érvényesítés, utalványozás, kötelezettségvállalás ellenjegyzése,
pénzügyi teljesítés, könyvvezetésben való megjelenés rovatokba X-et tesznek attól függõen, hogy az adott tevékenység-
hez kapcsolódóan történt-e ellenõrzés, utalványozás, pénzügyi teljesítés stb.

Azoknál az eseményeknél, folyamatoknál, ahol nem értelmezhetõ a fejléc valamennyi rovata csak az adott folyamatra
vonatkozó rovatokat kell kitölteni, a nem jellemzõ rovat üresen marad.

A táblarendszerben a költségvetési szervet érintõ belsõ szabályzatokra, utasításokra, adatbázisokra, SZMSZ-re való
hivatkozást, speciális jogszabályokat fontos feljegyezni, emellett az Áht.-ra és az Ámr.-re is szükséges hivatkozni ahhoz,
hogy egységes, zárt rendszer lehessen kapni.

A táblázatok elkészítésénél célszerû és szükséges a szabályzatokra való hivatkozás a táblázatok egyes rovatain belül.

Hasznos a táblarendszer mellett feltüntetni az alábbiakat is:
– KOCKÁZAT: Az adott tevékenységhez kapcsolódó kockázati tényezõ megnevezése. A kockázat részletesebb be-

mutatására külön táblázatban kerülhet sor.
– ELLENÕRZÉSI PONT: A tevékenységhez kapcsolódó, folyamatba épített elõzetes, utólagos, vezetõi ellenõrzés

végrehajtásának pontja.
– ELLENÕRZÉST VÉGREHAJTÓ: Az ellenõrzést végrehajtásáért felelõs személy (munkakörének) megneve-

zése.

4.2. Ellenõrzési nyomvonal folyamatábrás megközelítésben
Azoknál a folyamatoknál, ahol a táblázat elkészítése nem célszerû, a gazdasági események ellenõrzési nyomvonalát

folyamatábrákkal javasolt kialakítani.
A folyamatábrákba foglalt ellenõrzési nyomvonalak a témájukat képezõ komplex tevékenységek fõbb elemeinek

részben szöveges, részben grafikus ábrázolásai. Az ellenõrzési nyomvonal ebben az esetben egy grafikusan megjelení-
tett folyamatábra, amely tartalmazza a belsõ kontrollokat és mindazon dokumentumokat, amelyen a munkafolyamat
egyes lépései lebonyolódnak. A folyamatábrák kialakítása az egyes folyamatok összefüggõ gazdasági eseményekként
való feltérképezése alapján történhet meg.

A folyamatábrák rendeltetése elsõsorban a táblázatba foglalt ellenõrzési nyomvonalak kiegészítése, illetve a konkrét
folyamatok könnyebb áttekinthetõségének és megértésének elõsegítése, ezért a folyamatábrákat mindig ki kell egészíte-
ni a gazdasági eseményeket magyarázó szöveges leírással.

A folyamatábrás megközelítés nagy elõnye az, hogy benne egyértelmûen megjeleníthetõk a visszacsatolási pontok, a
folyamatok; illetve könnyebben ábrázolható, mi a teendõ egy észlelt hiányosság esetén. Azonban a folyamatábrás meg-
közelítés esetében is hasznos megjeleníteni a folyamatgazdát, a tevékenység felelõsét.

4.3. Nem minden esemény, folyamat esetében értelmezhetõ a 4.1. pontban felsorolt valamennyi információ, ezért
adott folyamat esetében csak a folyamatra vonatkozó információkat kell feltüntetni.

4.4. A táblarendszerben a belsõ szabályzatokra, SZMSZ-re való hivatkozást, speciális jogszabályokat fontos felje-
gyezni, emellett az Áht.-ra és az Ámr.-re is szükséges hivatkozni.

II. KOCKÁZATKEZELÉS

1. A kockázat, kockázatkezelés fogalma, a kockázatkezelés szabályozásának célja

Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2004. január 1-tõl hatályba lépett új
145/C. §-a alapján a költségvetési szerv vezetõje köteles a kockázati tényezõk figyelembevételével kockázatelemzést
végezni, és kockázatkezelési rendszert mûködtetni. A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani a költ-
ségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlõ kockázatokat. A kockázatkezelés rendjének kialakítása során
meg kell határozni azon intézkedéseket és megtételük módját, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat.

1.1. A kockázat a költségvetési szerv gazdálkodása tekintetében mindazon elemek és események bekövetkeztének a
valószínûsége, amelyek hátrányosan érinthetik a szerv mûködését. A kockázat lehet:

– egy esemény vagy következmény, amely lényegi befolyással van egy szervezet célkitûzéseire ,
– véletlenszerû esemény, hiányos ismeret vagy információ,
– eredendõ kockázat, amely szabálytalanságok vagy a megvalósítás során fellépõ hibák elõfordulásának kockázata, és
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– ellenõrzési kockázat: az ezen hibákat vagy szabálytalanságokat meg nem elõzõ, illetve fel nem táró folyamatba be
nem épített ellenõrzési eljárásokból fakadó kockázat.

1.2. A kockázatkezelés célja, hogy a Hivatal a szervezet célkitûzéseire lényegi befolyással lévõ kockázatokra vála-
szolni tudjon oly módon, hogy lehetõség szerint elõsegítse a szervezet eredeti céljainak elérhetõségének, teljesítésének
valószínûségét, s ezzel egy idõben minimálisra csökkentse az ezt veszélyeztetõ tényezõk bekövetkeztének esélyét, lehet-
séges hatását.

1.3. A kockázatkezelés szabályozásának célja egyrészt a Hivatal kockázatkezelési eljárásának meghatározása (kocká-
zat azonosítása, mérése, és kezelése) másrészt a kockázatok bekövetkezésének megelõzése.

2. A kockázatkezelés folyamata

2.1. A kockázatkezelés lépései
A kockázatok kezelése nem egy egyszerû lineáris tevékenység, sokkal inkább számos egymásba fonódó, egymásra

ható elem megfelelõ egyensúlyának megteremtését célzó ciklikus folyamat. A kockázatokat nem egymástól függetlenül,
önmagukban kell kezelni, mivel hatással lehetnek egymásra, illetve egyik kockázat bekövetkezése eredményezheti to-
vábbi kockázatok megjelenését is. A hatékony kockázatkezelés éppen ezért egyszerre több kockázat párhuzamos
kezelését kell, hogy jelentse.

A kockázatkezelés folyamata az alábbi 4 fõ lépést tartalmazza:
I. A kockázatok azonosítása
II. A kockázatok értékelése
III. Kockázati reakciók
IV. Kockázatok felülvizsgálata
Ezek a lépések a való életben nem különülnek el élesen egymástól, hanem egybeolvadnak, átfedik egymást.
A kockázatkezelés fent vázolt lépései mellett léteznek még olyan tényezõk, illetve elemek, amelyek valamilyen mó-

don beépülnek a folyamatba, és lényeges részének tekinthetõk.
Ezek a tényezõk a következõk:
a) Kommunikáció és tájékoztatás
b) A szervezet kapcsolatai
c) A szervezet környezete

2.2. A kockázatok hierarchiája
A szervezet felépítését és mûködését tekintve 3 jól elkülöníthetõ szinten (1. stratégiai szint, 2. program szint, 3. pro-

ject és mûködési szint) jelentkezhetnek kockázatok Ezek nem kezelhetõk külön-külön a többi szint figyelembe vétele
nélkül. A kockázatkezelés folyamata a stratégiai, program és operatív szinteken összehangolva és egységesítve kell,
hogy mûködjön. Ilyen módon a kockázatkezelési stratégia a vezetõi szintrõl kiindulva beépülhet a szervezet mindennapi
tevékenységeibe.

2.3. Kockázatok azonosítása és az azonosításra alkalmas keretek meghatározása

2.3.1. A kockázatok azonosítása történhet a kockázat közvetlen felismerésével, kockázatvizsgálattal, illetve a kocká-
zati önértékeléssel.

A kockázatvizsgálat keretében egy kifejezetten erre a célra alakult munkacsoport méri fel a szervezet összes tevékeny-
ségének kapcsolatát a fõ célkitûzésekkel és meghatározza a kapcsolódó kockázatokat.

A kockázati önértékelés során – a szervezet valamennyi területén dolgozó munkatárs részt vesz a tevékenységek koc-
kázati szempontú vizsgálatában. Ez lényegében két módon történhet: kérdõívek segítségével vagy tapasztalt munkameg-
beszélések során.

2.3.2. Kockázatok folyamatgazdái
A kockázatkezelés akkor a leghatékonyabb, amikor a szervezeti vezetõ kijelöli az adott kockázatok folyamatgazdáit,

általában saját felelõsségkörükön belül. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az adott szervezet szervezeti egységeken belül,
az egyes vezetõi szintek felelnek a kockázatok felismeréséért, kezeléséért. A kockázatkezelési tevékenység feladat és
hatáskörét, a szabályzat, a munkaköri leírások, egy szervezeti vezetõi utasítás, eljárásrend tartalmazhatja.

A kockázat folyamatgazdáiból egy Kockázatkezelõ Bizottságot is lehet alakítani, amelynek az a feladata, hogy beazo-
nosítsa a szervezetet fenyegetõ legnagyobb kockázatok területeit, és meghatározza, hogyan reagáljon azokra a kockáza-
tokra a szervezet.

A Bizottság két helyen helyezkedhet el a szervezeti struktúrában: vagy a költségvetési szerv gazdasági szervezetének
vezetõje alá tartozik, számára készíti a jelentéseket, vagy ha a költségvetési szervezetben vezetõi testület a fõ irányító
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szervezet, annak albizottságaként mûködhet. Kockázatkezelõ Bizottság mûködtetése esetén a kockázatok folyamatgaz-
dáiban tudatosítani kell, hogy a Bizottságban való részvétel nem csökkenti a személyes felelõsségüket.

Egy ilyen bizottság létrehozása esetén szükséges azonban mind a szervezet méretét, mûködési folyamatainak össze-
tettségét, mind a Bizottság létrehozásának és mûködtetésének esetlegesen felmerülõ, közvetlen és közvetett költségeit
egyaránt figyelembe venni.

2.3.3. Általános, a szervezet egészét érintõ esetleges kockázatok típusai és folyamatgazdái

KOCKÁZAT Kockázati esemény Folyamatgazda

Gazdasági Kamatláb-változások, árfolyam-változások, infláció ne-
gatív hatással lehetnek a tervekre.

Gazdasági fõosztályvezetõ

Jogi és szabályozási A jogszabályok és egyéb szabályok korlátozhatják a kí-
vánt tevékenységek terjedelmét. A szabályozások nem
megfelelõ megkötéseket tartalmazhatnak.

Jogi, Igazgatási és Humán-
erõforrás fõosztályvezetõ

Politikai Egy kormányváltás megváltoztathatja a kitûzött célokat.
Egy szervezet tevékenysége magára vonhatja a politika
érdeklõdését vagy kiválthat politikai reakciót.

Általános elnökhelyettes

Elemi csapások Tûz, árvíz vagy egyéb elemi csapások hatással lehetnek a
kívánt tevékenység elvégzésének képességére.

Biztonsági feladatokkal
megbízott fõosztályvezetõ

Költségvetési A kívánt tevékenység ellátására nem elég a rendelkezésre
álló forrás. A források kezelése nem ellenõrizhetõ köz-
vetlenül.

Gazdasági Fõosztályvezetõ

Csalás vagy lopás Eszközvesztés. A források nem elegendõek a kívánt meg-
elõzõ intézkedésre.

Gazdasági Fõosztályvezetõ

Biztosítási Nem lehet a megfelelõ biztosítást megszerezni elfogad-
ható költségen. A biztosítás elmulasztása.

Gazdasági Fõosztályvezetõ

Tõke beruházási Nem megfelelõ beruházási döntések meghozatala. Gazdasági Fõosztályvezetõ

Felelõsségvállalási A szervezetre mások cselekedete negatív hatást gyakorol,
és a szervezet jogosult kártérítést követelni.

Gazdasági Fõosztályvezetõ

Mûködés-stratégiai Nem megfelelõ stratégia követése. A stratégia elégtelen
vagy pontatlan információra épül.

Elnöki Titkárság Vezetõje

Mûködési Elérhetetlen/megoldhatatlan célkitûzések. A célok csak
részben valósulnak meg.

Általános elnökhelyettes,
Operatív elnökhelyettes

Információs A döntéshozatalhoz nem megfelelõ információ a szüksé-
gesnél kevesebb ismeretre alapozott döntést eredményez.

Általános elnökhelyettes,
Operatív elnökhelyettes

Hírnév A nyilvánosságban kialakult rossz hírnév negatív hatást
fejthet ki.

Általános elnökhelyettes,
Külsõ kapcsolatokért fele-
lõs igazgató

Technológiai A hatékonyság megtartása érdekében a technológia (esz-
közök) fejlesztésének/lecserélésének igénye. A technoló-
giai üzemzavar megbéníthatja a szervezet mûködését.

Gazdasági Fõosztályvezetõ,
Operatív elnökhelyettes

(EU) Projekt A megfelelõ elõzetes kockázatelemzés, hatástanulmány
nélkül készült el a projekt-tervezet. A projektek nem tel-
jesülnek a költségvetési vagy funkcionális határidõre.

Programfejlesztési és Moni-
toring Fõosztályvezetõ

Biztonsági A nem megfelelõ biztonsági rendszer veszélyezteti az
eszközök illetve az adatok védelmét.

Biztonsági feladatokkal
megbízott fõosztályvezetõ

Személyzeti A hatékony mûködést korlátozza, vagy teljesen ellehetet-
leníti a szükséges számú, megfelelõ képesítésû személyi
állomány hiánya.

Általános elnökhelyettes
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KOCKÁZAT Kockázati esemény Folyamatgazda

Egészség és munkavédelem Ha az alkalmazottak jó közérzetének igénye elkerüli a fi-
gyelmet, a munkatársak nem tudják teljesíteni feladatai-
kat.

Humánpolitikai vezetõ

A kockázat folyamatgazdáinak feladata, hogy beazonosítsák, felmérjék, értékeljék a szervezet egészét fenyegetõ koc-
kázatokat és meghatározzák, hogyan reagáljon azokra a kockázatokra a szervezet. Amennyiben a Hivatal valamely mun-
katársa olyan információ birtokába jut, amely a Hivatal tevékenységére nézve kockázatot jelent és annak megoldása a
szervezeti egység feladatkörében, illetve a szervezeti egység vezetõje hatáskörében nem lehetséges, köteles arról a
kockázat folyamatgazdáját értesíteni.

A szervezeti egységek vezetõi a szervezeti egység munkatervének elkészítése során elkészítik a területük célkitûzése-
inek végrehajtását akadályozó kockázatok elemzését (azonosítás, értékelés), annak kezelési módját. Felmérik, mi jelent-
het kockázatot és milyen mértékût az adott területen, és a meghatározott kockázati nagyság alapján milyen intézkedése-
ket kell elvégezni.

2.3.4. A kockázati térkép
A várható kockázatok teljes körének összegyûjtését követõen, az egyes kockázatokat – azok valószínûsége és a szer-

vezetre gyakorolt hatása alapján – térképen kell ábrázolni:

A kockázat
bekövetkezésének
hatása a szervezetre

nagy

közepes

kicsi

alacsony közepes magas

A kockázat bekövetkezésének valószínûsége

2.4. Kockázatok értékelése
Amennyiben lehetõség van rá, törekedni kell a kockázati típusok számszaki értékelésére (pl. konkrét pénzügyi követ-

kezmények). Az értékelés során meg kell határozni a kockázati kategóriák besorolási kereteit is (magas/közepes/ala-
csony kockázat).

Szükséges azonban a kockázati kategóriák besorolási kereteit is kialakítani (pl. magas/közepes/alacsony), amelyeknél
hasznos figyelembe venni az alábbi szempontokat:

– Biztosítani kell, hogy az értékelés folyamata mind a kockázatok bekövetkezésének valószínûségét, mind azok hatá-
sát figyelembe vegye.

– Az értékelés eredményeit olyan módon kell rögzíteni, hogy az megkönnyítse a kockázati prioritások meghatározá-
sát és a kockázatok folyamatos nyomon követését.

Az értékelés során szét kell választani a még kezdeti, nem kezelt, és a beavatkozás után visszamaradt kockázatokat.

2.3.5. Eredendõ és maradvány kockázat
Az értékelés során már figyelemmel kell lennünk arra, hogy a kockázatokat hogyan dokumentáljuk, rögzítjük. A koc-

kázatkezelés tulajdonképpen a kockázat bekövetkezésének valószínûségét, illetve a bekövetkezés esetén, annak a szer-
vezetre gyakorolt hatását hivatott csökkenteni. Ebbõl az is kiderül, hogy a csökkentõ intézkedések után is megmaradhat
egy bizonyos szintû kockázat.

– Ennek tükrében az eredendõ kockázat alatt a beazonosított, de még nem kezelt kockázatot értjük, amelyre a szerve-
zet a megfelelõ módon fog majd reagálni.

– A maradvány kockázat ezzel szemben, a kockázat csökkentésére tett azonnali válaszlépések után még fennálló,
olyan mértékû kockázati szint, ami lehetõség szerint, a szervezet kockázati tûréshatárán belül helyezkedik el. Azonnali
lépések alatt a szervezeten belül mûködõ belsõ kontrollt értjük.
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2.6. Az elfogadható kockázati szint meghatározása
Alacsony kockázati szint esetén válaszintézkedésre nincs szükség. Közepes, illetve magas kockázati szint esetén ki

kell dolgozni a kockázatkezelési stratégiát (intézkedési terv). Az intézkedési tervben javaslatot kell tenni a szervezet ál-
tal követendõ kockázati reakcióra, annak végrehajtására, a végrehajtásban részvevõk személyére.

A kockázati tûréshatár a kockázati kitettségnek azt a szintjét jelenti, ami felett a szervezet mindenképpen válaszintéz-
kedést tesz a felmerülõ kockázatokra. A kockázattûrõ képesség meghatározása meglehetõsen szubjektív, azonban a
megfelelõ kockázati stratégia kialakításának elengedhetetlen feltétele. Általában a kockázati tûréshatár meghatározását
az alábbi tényezõk befolyásolják adott szervezeten belül:

– Szervezeti kultúra
– Menedzsment hozzáállása
– Kapacitás
– Technikai lehetõségek
A megfelelõ toleranciaszint kialakítása különbözõ nézõpontokból vizsgálható, annak függvényében, hogy a felmerült

kockázat negatív, illetve pozitív hatású (ebben az esetben: lehetõség).
– Negatív hatás, fenyegetettség esetén a tûréshatár, a kockázatnak való kitettség azon mértékét jelenti, amely még el-

fogadható, tolerálható.
– Lehetõségek felmerülése esetén a tûréshatár azt fejezi ki, hogy maximum milyen mértékû kockázatot hajlandó el-

vállalni a szervezet a lehetõség kiaknázása érdekében.
Mindkét fenti esetben a kockázati tûréshatár a vezetõség által kijelölt olyan határértékeket fog jelenteni, amelyek egy-

értelmûen meghatározzák a szervezet minden dolgozója számára, hogy maximálisan mekkora mértékû kockázatot vál-
lalhatnak a szervezet egyes tevékenységei kapcsán.

2.4.6.1. Kockázati tûréshatár a különbözõ szervezeti szinteken
A kialakított kockázati tûréshatár azonban nem kötött, és a szervezet vezetésének megvan rá a lehetõsége, hogy vál-

toztasson rajta a pillanatnyilag adott körülményektõl függõen. A szervezet egyes szintjei számára továbbá, különbözõ
tolerancia szintek meghatározása indokolt:

– Szervezeti szintû kockázati tûréshatár – az egész szervezetre vonatkozó összes kockázat mértékét figyelembe véve
kerül kialakításra. A vezetés megítéli a kockázatoknak való kitettség elfogadható mértékét, és egy általános tolerancia
szintet határoz meg a szervezet számára (költségvetési szervek esetén ez a minisztérium, önkormányzat stb. egészének
mûködése során felmerülõ kockázatokra vonatkozó kockázati tûréshatárt jelenti).

– Delegált kockázati tûréshatár – a szervezet egészére megállapított kockázati tûréshatárt alapul véve kerül meghatá-
rozásra, hogy az egyes szervezeti szinteken a kockázatok mekkora mértéke még elfogadható. Ennek következménye,
hogy egy adott kockázat a magasabb szervezeti szinten kisebb fenyegetettséget fog jelenteni, mint az alacsonyabb szin-
teken (költségvetési szervek esetén ez a minisztérium, önkormányzat stb. egyes fõosztályainak, részlegeinek feladat
végrehajtása során felmerülõ kockázatokra vonatkozó kockázati tûréshatárt jelenti).

– Projekt kockázati tûréshatár – a szervezet nem mindennapi tevékenységéhez tartozó projektek esetén szükséges le-
het, az ezekhez rendelt egyedi kockázati tûréshatár kialakítására. A projekt jellegétõl, célkitûzésétõl, illetve a megvalósí-
tás idõtartamától függõen változhat a még elfogadhatónak ítélt kockázat mértéke (költségvetési szervek esetén ez példá-
ul egy valamelyik operatív program keretén belül elnyert pályázati projekt végrehajtása során felmerülõ kockázatokhoz
rendelt kockázati tûréshatárt jelentheti).

2.7. Kockázatok átvétele
A delegált kockázati tûréshatár hatékony alkalmazása érdekében a szervezeten belül szükség van ún. átvételi folyamat

mûködtetésére. Ez azt jelenti, hogy ha egy alacsonyabb szervezeti szinten jelentkezõ kockázat elér egy bizonyos határér-
téket, akkor annak kezelését egy magasabb szervezeti szint veszi át. Ez jelentheti azonnali válaszlépések megtételét, il-
letve az alacsonyabb szervezeti szint tûréshatárának kibõvítését egyaránt.

2.8. Kockázati reakciók
A négy alapvetõ kockázatkezelési stratégia az alábbi lehet:
– kockázat átadása (biztosítás révén)

= Ebben az esetben a kockázat bekövetkezésének valószínûsége nem csökken, hatása nem változik, azonban a
kockázatviselõ személye módosul. Tipikus példa lehet rá a fedezeti ügylet, vagy biztosítás kötése, esetleg a mû-
velet olyan partnernek történõ átadása, aki felkészült a kockázat kezelésére.
A biztosítás megkötése esetén felmerül a kérdés, hogy a biztosítási összeg mit foglaljon magában, hiszen az egy-
szerû kármentesítés nem feltétlenül csökkenti az esemény bekövetkezése miatt történt esetleges reputáció-vesz-
tést, míg a tevékenység átadásával esetleges lehetséges hasznokról is lemond a szervezet.
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– kockázat elviselése (válaszintézkedés aránytalanul nagy költségei miatt)

= Ez elõfordulhat akkor, ha a szervezet kialakult mûködési rendje olyan, hogy napi mûködése során minden be-
avatkozás nélkül automatikusan kezeli a felmerülõ kockázatot, ezért nincs szükség külön beavatkozásra.
Az is elõfordulhat, hogy a szervezet azonosította és felmérte a kockázatot, de nincs lehetõsége annak kezelésére
(pl. technikai akadályokba, idõkorlátba vagy anyagi korlátba ütközik).
Természetesen a kockázatkezelésnek ez a módja lehet tudatos vezetõi döntés eredménye, amennyiben a kocká-
zat elhárításának költsége magasabb az elhárításból eredõ haszonnál. Válaszreakció helyett azonban ki lehet
dolgozni egy tervet a kockázati tényezõ bekövetkezésének hatásai kezelésére.

– kockázat kezelése (célja a kockázatok elfogadható szintre való csökkentése)

= A legtöbb kockázat esetében ezt alkalmazzuk, mert kockázatos állami tevékenységek (folyamatok) legtöbb eset-
ben nem szüntethetõk meg és nem háríthatók át. A kockázat csökkentése általánosan a belsõ kontrollrendszer
célja és feladata.
A kockázat csökkentése azt jelenti, hogy a kockázatkezelési mátrixban jobbról balra toljuk el az adott kockázati
pont elhelyezkedését. Tehát a bekövetkezésének valószínûségét csökkentjük, miközben a bekövetkezéskor elért
hatás nagysága nem változik.
A „4 szem elve” például hatékony módszer a kockázat csökkentésére. Segítségével a szervezet csökkentheti an-
nak kockázatát, hogy például egy kifizetési bizonylaton történt elírásnak közvetlen anyagi következménye le-
gyen, hiszen az elírásokat a bizonylatot ellenõrzõ személy nagy százalékban javítja. Ez a módszer nem szünteti
meg teljesen a kockázatot, és bekövetkezés esetén a mûködésre gyakorolt hatást sem csökkenti, csak a bekövet-
kezés valószínûségét.
– Kihasználni a lehetõséget
Ez a fentiekkel ellentétben nem egy alternatíva a kockázatok kezelésére, hanem sokkal inkább egy lehetõség,
amelyet érdemes figyelembe venni akár elfogadjuk, áthárítjuk vagy kezeljük a kockázatot. Két aspektusa a koc-
kázatmérséklés pozitív hatásainak kiaknázása és a kedvezõ körülmények kiaknázása. Például az újonnan felme-
rülõ kockázatnak lehetnek szervezeti megújulási / új piaci lehetõséget feltáró mozzanatai.

– kockázatos tevékenység befejezése

Egyes kockázatok nem csökkenthetõk elfogadható szintre, csak megszüntethetõk az adott tevékenység megszünte-
tésével. Kormányzati szférában ez nagyon korlátozott lehetõség. A piaci szférában egy-egy üzletág bezárásához
vezethet, ha annak várható profitja alatta marad a várható költségének (ez utóbbinak természetesen tartalmaznia
kell a kockázatos esemény bekövetkezése miatti veszteséget a bekövetkezés valószínûségével súlyozva). Van-
nak azonban a piaci szférában is olyan tevékenységek, amelyek beszüntetése nem lehetséges, ekkor vizsgálandó,
hogy a szervezet mûködése várhatóan finanszírozza-e az adott részegység szükséges veszteségét.

2.5.9. A kockázatkezelés módjai

Amennyiben a kockázat kezelésére kerül sor, az a további négy különbözõ típusú kontroll tevékenységen keresztül
valósítható meg:

– Megelõzõ kontrollok

Ezek a kontrollok korlátozzák egy nem kívánt következménnyel járó kockázat realizálódásának lehetõségét. A szer-
vezeten belül mûködõ belsõ kontrollok többsége ehhez a kategóriához tartozik. Példa lehet az ilyen jellegû kontrollra bi-
zonyos feladatok szétválasztása (például az a személy, aki a számlák kifizetését hagyja jóvá különbözik attól, aki az árut
vagy szolgáltatást megrendeli – ilyen módon megakadályozható, hogy valaki közpénzen saját hasznára tevékenykedjen)
vagy egyes tevékenységek ellátására csak meghatározott személyek felhatalmazása (például megfelelõen képzett, felké-
szített és ezáltal a sajtóval való kapcsolattartásra felhatalmazott személy kijelölése megelõzi a veszélyét annak, hogy
nem megfelelõ nyilatkozat jelenik meg a szervezetrõl a médiában).

– Korrekciós kontrollok

Ezek a kontrollok a realizálódott, nem kívánt kockázat következményeit korrigálják, úgy, hogy kisegítõ megoldást
nyújtanak a kár vagy veszteség csökkentésére. Példa lehet rá olyan szerzõdési feltételek kikötése, amelyek védik a fele-
ket esetleges veszteség esetén. Fontos eleme eshetõségi tervek kidolgozása, amellyel a szervezet mûködésének folyto-
nosságát tudja biztosítani negatív hatásokkal, veszteséggel járó esemény bekövetkezése esetén.

– Iránymutató kontrollok

Ezek a kontrollok egy bizonyos, kívánt következmény elérését biztosítják. Általában egy tevékenység vagy tevékeny-
ségcsoport konkrét lépéseit, idõbeni ütemezésüket tartalmazzák. Hasznos lehet a szervezet korábbi, hasonló tevékenysé-
gekbõl nyert tapasztalatainak beépítése az ilyen jellegû kontrollokba, amely ugyancsak biztosítékként szolgálhat a kí-
vánt cél eléréséhez. Példái lehetnek az eljárásrendek, vagy elõírások, vezetõi utasítások.
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– Felderítõ kontrollok
Ezek a kontrollok azt a célt szolgálják, hogy fényt derítsenek olyan esetekre, amikor nem kívánt események következ-

tek be. Mivel csak az esemény bekövetkezése után fejtik ki hatásukat, ezért csak abban az esetben használhatók,
amennyiben lehetõség van a kár vagy veszteség elfogadására. Példái lehetnek készletellenõrzések (voltak-e, engedély
nélküli kivételezések), készletegyeztetések, (voltak-e engedély nélküli tranzakciók) vagy projektek megvalósításáról
szóló áttekintések, monitoring jelentések (projektek tapasztalatai, amelyek a késõbbiekben is felhasználhatók).

Bármelyik típusú kontrollt alkalmazza a szervezet, fontos, hogy az arányban legyen a kockázat mértékével. A legszél-
sõségesebb kockázatoktól eltekintve (úgymint emberi élet veszélyeztetése) általában elég, ha a kontrollok egy ésszerû
biztosítékot szolgáltatnak arra, hogy a kockázat mértékét a szervezet tûréshatárán belülre szorítják.

Minden kontroll tevékenységnek megvannak a maga költségei és lényeges, hogy ezek ne haladják meg a kockázat be-
következésének megakadályozásából származó haszon mértékét. A kontrollok célja sokkal inkább a kockázat mértéké-
nek visszaszorítása, mintsem teljes megszüntetése.

2.10. A kockázatokra adható válaszok megvalósíthatóságának mérlegelése, meggyõzõdés a tervezett válaszintézke-
dések hatékonyságáról, gazdaságosságáról

Amennyiben a felismert kockázat közepes vagy magas kockázati kategóriába esik, a kockázat felmérésérõl, értékelésé-
rõl, javasolt kockázati reakcióról és annak várható hatásáról a vezetõi értekezlet tagjait tájékoztatni kell. Nem szükséges
kockázatkezelési stratégiát (intézkedési javaslatot) készíteni és a vezetõi értekezlet elé terjeszteni abban az esetben, ha a fel-
merült kockázat kezelése jogszabály vagy belsõ szabályzat rendelkezése alapján vezetõi hatáskörben végrehajtható.

2.11. Beépítés és felülvizsgálat

2.11.1. A kockázatok felülvizsgálatának céljai és kritériumai
Minthogy a kockázati környezet állandóan változik, a kockázatkezelési folyamat fontos tulajdonsága a folyamatos és

rendszeres felülvizsgálat., amelynek alapvetõen két célja van:
– A változások megfigyelése a szervezet kockázati profiljában.
Fel kell mérni, hogy a korábban beazonosított kockázati tényezõk még mindig fennállnak-e, esetleg merültek-e fel új

kockázati tényezõk, változott-e az egyes kockázatok bekövetkezésének valószínûsége, illetve szervezetre gyakorolt ha-
tása. Ezek alapján szükség lehet új kockázati prioritások meghatározására, a szervezet kockázati tûrõképességének
megváltoztatására.

– Megbizonyosodni a szervezeten belül mûködõ kockázatkezelési folyamat hatékonyságáról.
Meg kell vizsgálni, hogy a szervezeten belül mûködõ kontroll tevékenységek megfelelõen tudják-e csökkenteni a fel-

merülõ kockázatok hatását, bekövetkezésük valószínûségét, szükség van-e új kontroll tevékenységek bevezetésére, a
meglévõk kibõvítésére, esetleg feleslegessé vált-e valamelyik.

A szervezeti egységek vezetõinek folyamatos feladata és felelõssége, hogy ellenõrizzék a szervezet, szervezeti egység
kockázati környezete („profilja”) változott-e vagy sem.

Mivel a két fent említett cél különbözik egymástól, egyik sem helyettesítheti a másikat. Tulajdonképpen a kockázatke-
zelés elsõ három lépésének megismétlésérõl van szó, amelyek közül egyik sem hagyható ki a hatékony kockázatkezelési
rendszer mûködéséhez:

lépés cél az újraértékelésnél

A kockázatok beazonosítása A változások megfigyelése a szervezet kockázati profiljában

A kockázatok értékelése

A kockázatra adott reakciók Megbizonyosodni a szervezeten belül mûködõ kockázatkezelési folyamat
hatékonyságáról

Ahhoz, hogy a felülvizsgálat folyamata biztosítani tudja a fent említett célok elérését, az alábbi kritériumok megvaló-
sulása szükséges:

– A kockázatkezelés minden aspektusa legalább évente felülvizsgálatra kerüljön.
– Maguk a meghatározott kockázatok megfelelõ gyakorisággal átértékelésre kerüljenek.
– Az újonnan jelentkezõ kockázatok, vagy az ismert kockázatok szintjének változása a megfelelõ szintû vezetés tudo-

mására jusson, hogy az intézkedhessen a kezelés módjáról.
A felülvizsgálat során kiemelt figyelmet kell fordítani továbbá a visszacsatolásra. Ez tulajdonképpen egy adott kocká-

zattal kapcsolatban megszerzett korábbi tapasztalatok figyelembe vételét jelenti. Ezek felhasználása, beépítése a felül-
vizsgálat alkalmával adott kockázati tényezõ ismételt megjelenése esetén tovább csökkenti a kockázat negatív hatását,
az újbóli elõfordulásának esélyét.
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2.11.2. A kockázatok felülvizsgálatának eszközei és felelõsei
A felülvizsgálat eszközei hasonlóak a kockázat beazonosításánál használhatókkal. Az egyik ilyen eljárás, a kockázati

önértékelés, amely már a kockázatok beazonosításánál bemutatásra került, és a felülvizsgálat folyamatában is ugyan-
olyan eredményesen alkalmazható. Lehetõség van továbbá a kockázatmérséklésért és kontroll-tevékenységekért egy
adott területen felelõs személy beszámoltatására. A felelõs személyek jelentéseik alapjául felhasználhatják a kockázat
önértékelést is. Az elõírt ellenõrzési nyomvonal és a szabálytalanságok kezelésére vonatkozó belsõ szabályozások is ide
sorolhatók, egyrészt mint a felülvizsgálat alanyai (megfelelõség, naprakészség), másrészt mint a felülvizsgálatban
viszonyítási alapul jól felhasználható követelmény-gyûjtemények.

Minden költségvetési szervhez tartozik belsõ ellenõrzés. A belsõ ellenõrzési tevékenység egy igen fontos és független
biztosíték a kockázatkezelési rendszer megfelelõségét illetõen. Ezen felül belsõ tanácsadói funkciót is elláthat a szerve-
zet vezetése felé a kockázatkezelési stratégia kialakítása során.

Egy adott szervezet, költségvetési szerv céljai hierarchikus rendszert alkotnak. Az egyes szervezeti egységek céljai
szorosan kapcsolódnak a szervezet legfõbb célkitûzéseihez, abból levezethetõk. A kockázatkezelés a szervezeten belül
munkaköréhez, jogköréhez kapcsolódóan minden munkatárs feladata. A kockázatkezelés szempontjából elsõdleges a te-
vékenység a megelõzés (a kockázati tényezõ megjelenésének elkerülése) ezért a kockázatkezelés nem idõszakos feladat,
hanem a mindennapi tevékenység része.

3. A kockázatkezelés alkalmazása

A kockázatkezelés alkalmazásának lényeges eleme megelõzés, a korai figyelmeztetõ mechanizmusok kialakítása és
alkalmazása a meglévõ folyamatokon, illetve vezetõi információs rendszereken belül. A kockázatkezelés a vezetés gya-
korlati eszközeként, a tervezés, döntés-elõkészítés és döntéshozatal, a végrehajtás alapvetõ részeként a napi munkavég-
zés részét képezi. A vezetõknek külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a kockázatkezelést minden folyamatba
beágyazzák, és a szervezet minden tagja megértse a kockázatkezelés értékét.

A folyamatba épített ellenõrzés hatékonyságát támogatja az ellenõrzési nyomvonal (szabályzatok) kialakítása. A sza-
bályzatok a folyamatos kockázatelemzési tevékenység alapjául szolgálnak. A kockázatkezelési tapasztalatok alapján
szabályzatokat folyamatosan aktualizálni kell.

4. A Kockázatkezelés további tényezõi

Ebben a részben azok az elemek kerülnek bemutatásra, amelyek fontos szerepet játszanak a kockázatkezelés folyama-
tában, azonban a folyamatnak nem részei. A hatékony kockázatkezeléshez azonban elengedhetetlen, hogy figyelembe
vegyék, beépítsék õket, és teljes körûen megvizsgálják, miként hatnak a szervezet kockázatkezelési stratégiájára, kocká-
zati prioritásaira.

4.1. Kommunikáció és tájékoztatás
A kommunikáció és tájékoztatás nem egy különálló lépés a kockázatkezelés folyamatában, inkább egy az egészet vé-

gigkísérõ és átható igen lényeges tényezõ, amelynek az alábbi aspektusai emelhetõk ki:
– Már tulajdonképpen a kockázatok beazonosítása is a kommunikáción alapul. A megfelelõ információs források fel-

kutatása, kontaktok kialakítása és a velük folytatott hatékony kommunikáció nagyban megkönnyíthetik és felgyorsíthat-
ják a kockázatok beazonosításának folyamatát.

– Fontos annak biztosítása, hogy a szervezeten belül mindenki saját felelõsségi körére vonatkozóan megértse, hogy
mi a szervezet kockázati stratégiája, mik a kockázati prioritásai, és hogy saját feladataik hogyan illeszkednek bele az
egész folyamatba. Ha ez hiányzik, a kockázatkezelést nem lehet megfelelõen és hatékonyan ellátni.

= Szükség van az egyes tevékenységek elvégzése során nyert tanulságok és információk kommunikálására azok
felé, akik tanulhatnak belõle.

= A vezetés minden szintjének folyamatosan és aktívan biztosítékot kell keresnie és kapnia a hatáskörükbe tartózó
kockázatok kezelésérõl. Szükséges, hogy elegendõ információ álljon rendelkezésükre, amely lehetõvé teszi szá-
mukra, hogy a kockázat kezelésére megfelelõ terveket dolgozzanak ki ott, ahol a maradvány kockázat mértéke
nem megfelelõ, illetve biztosítékot kapjanak a látszólag megfelelõen kontrollált kockázatokról.

= A partner szervezetekkel folytatott kommunikáció szintén fontos, különösképpen, ha a szervezet nem csak szer-
zõdés alapján, hanem egy konkrét szolgáltatás nyújtásán keresztül függ a partnerétõl. A felmerült kockázatok
szervezetenkénti különbözõ értelmezése nagy problémákhoz vezethet – különösképpen akkor, ha nem megfele-
lõ szintû kontroll végrehajtására kerül sor. Annak elmulasztása, hogy szervezet megbizonyosodjon arról, hogy
partner szervezet megfelelõ intézkedéseket tett a kockázat kezelésére, egy harmadik féltõl való függést eredmé-
nyezhet, amelynél megeshet, hogy nem az elvárt módon fogja nyújtani az említett szolgáltatást.
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= Fontos hogy a szervezet, a tevékenységében érintett és érdekelt csoportok felé is kommunikáljon arról, hogy mi-
ként kezeli a kockázatokat. Ily módon biztosíthatja õket, hogy szervezet képes azt nyújtani, amit elvárnak tõle,
és egyúttal kezelheti ezen csoportok elvárásait is annak tükrében, amit a szervezet ténylegesen nyújtani képes.
Ez különösképpen fontos olyan kockázatok esetében, amelyek a társadalmat vagy annak egy rétegét érintik, ahol
is az, a kormányzat kockázatra adott válaszától nagymértékben függ.

4.2. A szervezet kapcsolatai
A szervezet kapcsolatain a vele kölcsönös függõségi viszonyban, szoros együttmûködési kapcsolatban lévõ más szer-

vezetek értendõk. A kapcsolat jellegébõl adódóan, a szervezetek bizonyos területeken jelentõs hatással lehetnek egymás
tevékenységére, és ezen keresztül egymás kockázatkezelési folyamatára. Az alábbiakban néhány jellemzõ kapcsolat ke-
rül bemutatásra:

– A kapcsolat egyik formája lehet, amikor a szervezet célkitûzéseinek teljesítése függeni fog vagy hatással lesz a má-
sik célkitûzéseinek elérésére. Ebben az esetben bármelyik szervezetnél felmerült kockázat közvetlen hatással lesz a má-
sikra, így elengedhetetlen, hogy hatékony együttmûködést alakítsanak ki egymás között. Ezzel az együttmûködéssel tu-
lajdonképpen megkönnyítik egy összehangolt kockázatkezelési stratégia kialakítását, amely mindkettõ számára lehetõ-
vé teszi, hogy elérjék kitûzött céljaikat.

– Sok költségvetési szervnek vannak felügyelt intézményeik, illetve tartoznak más felügyelete alá. Ilyen esetben a
felügyeletet ellátó intézmény kockázati prioritásai hatással lesznek a felügyelt intézmény prioritásaira. A felügyeletet el-
látó intézménynek viszont számba kell vennie a felügyelt intézmény kockázatkezelési tapasztalatait, amikor kialakítja
saját kockázati prioritásait, stratégiáját. A rendszeres és nyílt kommunikáció a két fajta szervezet között elengedhetetle-
nek a közszolgálat hatékony ellátása érdekében

– Szinte minden költségvetési szervnek vannak harmadik féllel kötött szerzõdéses kapcsolatai, amelyek a szervezet
mûködéséhez elengedhetetlen termékek beszerzésétõl kezdve a szolgáltatások nyújtásáig terjedhet. Míg néhány esetben,
a harmadik féllel kötött szerzõdés egy bizonyos kockázat közvetlen áthárítására irányulhat. Ez magában foglalhat PPP
konstrukciót vagy néhány szolgáltatás kiszervezését, mint pl. a szervezet informatikai infrastruktúrájának kialakítását.
Egy potenciális probléma lehet ilyenkor, ha a szervezet nagyban függ a szerzõdött féltõl, viszont annak a szervezet csak
egy kis partner. Fontos hogy a szervezetek számításba vegyék ezeknek kapcsolatoknak a jelentõségét, és ennek
megfelelõen folytassanak kommunikációt a harmadik féllel, amikor a kockázati prioritásaikat meghatározzák.

4.3. A szervezet környezete
Ezek azok a tényezõket jelentik általában, amelyeket a 2.3.3 pontban kockázati típusok táblázat külsõ kockázataiként

definiáltunk. Jelenthetik olyan kockázat forrását, amit a szervezet nem tud kontrollálni, illetve korlátokat szabhatnak a
szervezet számára bizonyos kockázatok kezelése tekintetében. Gyakran az egyetlen válasz az ilyen tényezõkbõl eredõ
problémákra, ún. eshetõségi tervek kidolgozása.

Fontos, hogy a szervezet figyelembe vegye tágabb értelemben vett környezetét és meghatározza, hogy az hogyan hat a
kialakított kockázatkezelési stratégiájára. A környezet legfontosabb elemei:

– Fõleg a törvények és szabályozások lehetnek hatással a kockázati környezetre. A szervezet számára fontos, hogy
meghatározza, ezek milyen módon írnak elõ számára követelményeket. Ezt tehetik úgy, hogy elõírják mit tegyen, illetve
úgy, hogy korlátozzák a tevékenységét bizonyos területeken. Például annak a kockázatnak a kezelése, amely a nem meg-
felelõen dolgozó munkatársakra irányul, a munka törvénykönyvébe ütközõ lehet.

– Egy másik fontos része a környezetnek a hazai, illetve nemzetközi gazdasági helyzet. Ez általában a legtöbb szerve-
zet számára adott, azonban befolyásolja azokat a piacokat, amelyeken a szervezet árut vagy szolgáltatást vesz, illetve el-
ad. Például a gazdasági helyzet befolyásolhatja munkaerõpiac helyzetét, és ezáltal a szervezet nem képes hozzájutni egy
bizonyos képzettséggel rendelkezõ munkaerõhöz.

– Különösképpen fontos tényezõ a költségvetési szervek számára maga a kormány. Fõ vonalakban a költségvetési in-
tézmények a kormány és miniszterei által meghozott döntéseket hajtják végre. A kockázatkezelés egy speciális területe
lehet, ahol a minisztereket kell ellátni kockázatokon alapuló tanácsokkal. A szervezet továbbá korlátozva lehet a megha-
tározó politikai irányelvek által, hogy milyen kockázatot vállalhat, illetve utasíthat el.

– A szervezetet szintén korlátozzák a tevékenységében érdekelt és érintett csoportok elvárásai. Kockázatkezelési
stratégiák, amelyek megfelelõnek tûnnek, és hatékonynak, lehet, hogy valamilyen szempontból nem elfogadhatóak ezen
csoportok által. A költségvetési szervek számára ez rendkívül fontos az állampolgárokkal való kapcsolattartásban. Bizo-
nyos tevékenységek hatékonyak lehetnek egy kockázat kezelésre, azonban olyan következményekkel járhatnak,
amelyek az állampolgárok számára elfogadhatatlanok.
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III. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSE

1. Szabálytalanság, szabálytalanság kezelésének fogalma

1.1. Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 145/A. § (5) bekezdésének meg-
felelõen a költségvetési szerv vezetõjének kötelessége a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét kialakítani.

A szabálytalanságok fogalomköre széles, a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, illetve a fegyelmi, büntetõ-,
szabálysértési, illetve kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmények egyaránt beletartoznak. A szabálytalan-
ság valamely létezõ szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat stb.) való eltérést jelent, az államháztartás mûkö-
dési rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, az állami feladatellátás bármely tevékeny-
ségében, az egyes mûveletekben stb. elõfordulhat.

1.2. A szabálytalanság alapesetei lehetnek:
– a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés, szándékosan okozott

szabálytalan kifizetés stb.)
– a nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségbõl, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett

nyilvántartásból stb. származó szabálytalanság)
A szabálytalanság lehet továbbá
1. egyedi
2. rendszeresen ismétlõdõ

1.3. A szabálytalanságok megelõzésével kapcsolatosan minden szervezeti egység vezetõjének felelõssége, hogy:
– a jogszabályoknak megfelelõ szabályzatok alapján mûködjön a szervezet,
– a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan figyelemmel kísérje ,
– szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessék, a szabálytalanság korrigálásra kerüljön annak a mértéknek

megfelelõen, amilyen mértéket képviselt a szabálytalanság.

1.4. A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy:
– hozzájáruljon a különbözõ jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott elõírások sérülésének, megszegésé-

nek, szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához, (megelõzés)
– keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérülése, megsértése esetén a megfelelõ állapot helyreállításra kerüljön; a hi-

bák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelõsség megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen.
– a szabálytalansággal érintett területeken szerzett tapasztalatok beépítésre kerüljenek a folyamatba épített elõzetes

és utólagos vezetõi ellenõrzés (továbbiakban: FEUVE) rendszerbe.

1.5. A szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakítása, a szükséges intézkedések meghozatala, a kapcsolódó
nyomon követés, a keletkezett iratanyagok elkülönített nyilvántartása) a költségvetési szerv vezetõjének a feladata,
amely feladatot a költségvetési szerv vezetõje a költségvetési szervben kialakított munkaköri, hatásköri, felelõsségi és
elszámoltathatósági rendnek megfelelõen az egyes szervezeti egységek vezetõire vagy szabálytalansági felelõsre, illetve
egyes esetekben akár szabálytalansági felelõs csoportra ruházhat át. A szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos
hatásköröket a költségvetési szerv vezetõje az SZMSZ mellékletét képezõ szabálytalanságkezelési eljárásban ruház-
hatja át.

2. A szabálytalanságok megelõzése

2.1. A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása szervezeti struktúrában meghatározott egy-
ségek vezetõi hatáskörének, felelõsségének és beszámoltathatóságának szabályozottságán keresztül valósul meg.
A költségvetési szervek munkavállalóinak, vezetõinek konkrét feladatát, hatáskörét, felelõsségét, beszámoltathatóságát
a SZMSZ, az ügyrendek, felsõ szabályzatok, munkaköri leírások szabályozzák, a közszolgálati, közalkalmazotti jogvi-
szonyból, illetve munkaviszonyból származó kötelezettségeiket a jogszabályoknak megfelelõen kell teljesíteniük.

A Hivatal vezetõi, munkavállalói felelõsek a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használa-
tába adott vagyon rendeltetésszerû igénybevételéért, az alapító okiratban elõírt tevékenységek jogszabályban meghatá-
rozott követelményeknek megfelelõ ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gaz-
daságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesíté-
séért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetõségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi
számviteli rendért, a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés, valamint a belsõ ellenõrzés megszerve-
zéséért és hatékony mûködtetéséért.

A Hivatal az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol FEUVE rendszerének, valamint belsõ ellenõrzésének
mûködtetésérõl.
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3. A szabálytalanságok észlelése a FEUVE rendszerben

A szabálytalanságok észlelése a folyamatba FEUVE rendszerében történhet a munkavállaló és munkáltató részérõl
egyaránt.

3.1. Amennyiben a szabálytalanságot a szervezeti egység valamely munkatársa észleli, köteles értesíteni a szervezeti
egység vezetõjét. Amennyiben a szervezeti egység vezetõje az adott ügyben érintett, a munkatársnak a vezetõ felettesét,
annak érintettsége estén a felügyeleti szervet kell értesítenie. (Írásos értesítést a külön szabályzatokban lefektetett ese-
tekben szükséges tenni.) Valamennyi felettes és a költségvetési szerv vezetõjének érintettsége esetén közvetlenül a
felügyeleti szerv vezetõjét kell értesíteni.

Amennyiben az értesített személy megalapozottnak találja a szabálytalanságot, úgy errõl értesíti a költségvetési szerv
vezetõjét. A költségvetési szerv vezetõjének kötelessége gondoskodni a megfelelõ intézkedések meghozataláról, illetve
indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról.

A költségvetési szerv vezetõjének kötelessége gondoskodni a megfelelõ intézkedések meghozataláról, illetve indo-
kolt esetben a szükséges eljárások megindításáról.

A szabálytalanság jelentésekor ki kell térni arra, hogy:
– mi a szabálytalanság pontos tartalma;
– milyen normától való eltérésrõl van szó;
– elévülési idõn belül észlelték-e a szabálytalanságot;
– a szabálytalanság mely területet érinti;
– van-e enyhítõ körülmény (pl. a határidõ túllépését váratlan, elháríthatatlan külsõ akadály fellépése okozta, a hibás

elszámolást informatikai hiba okozta stb.);
– a szabálytalanság gyanúja dokumentumokon alapuló vagy helyszíni ellenõrzés következtében merült fel;
– korrigálható-e a szabálytalanság;
– pénzbeli juttatást érintõ szabálytalanság esetén van-e reális lehetõség a visszakövetelésre – amennyiben igen, meg-

történtek-e az ahhoz szükséges intézkedések;
– amennyiben kártérítési igény merül fel, foganatosították-e az ahhoz szükséges intézkedéseket.
Amennyiben nem a folyamatba épített ellenõrzés során észlelnek egy szabálytalanságot, azt is meg kell vizsgálni,

hogy a folyamatba épített ellenõrzés miért nem tárta fel a hiányosságot. Ennek oka lehet pl. a kontroll tevékenységek
nem megfelelõ szervezése, végrehajtásának hiányossága; emberi mulasztás; rendszerhiba; elõírások be nem tartása, stb.

3.2. Amennyiben a szabálytalanságot a Hivatal elnöke illetve a szervezeti egységek vezetõi észlelik, a feladat-, hatás-
kör és felelõsségi rendnek megfelelõen kötelesek intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére.

3.3. Amennyiben a belsõ ellenõr ellenõrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, a 193/2003. (XI. 26.)
Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelõen jár el. A költségvetési szerv érintett szervezeti egységének tervet kell ki-
dolgoznia a belsõ ellenõrzés megállapításai alapján, és az intézkedési tervet végre kell hajtania. Az intézkedési terv vég-
rehajtását az ellenõrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetõje az általa éves bontásban vezetett nyilvántartás segítsé-
gével követi nyomon.

Egy szabálytalanság belsõ ellenõrzés által történõ feltárásakor külön kell vizsgálni az alábbiakat:
– miért nem tárta fel a FEUVE rendszer a szabálytalanságot és az azt lehetõvé tevõ tényezõket;
– amennyiben a FEUVE rendszer feltárta a szabálytalanságot vagy az azt lehetõvé tevõ tényezõket, az érintett szerve-

zeti egység vezetõje miért nem tette meg a megelõzéshez, illetve a káros következmények csökkentéséhez szükséges
intézkedéseket;

– ha a szükséges intézkedéseket megtette a vezetõ, miért nem érte el a kívánt hatást;
– volt-e korábban olyan vizsgálat, amelynek fel kellett volna tárnia a szabálytalanságot.
– A külsõ ellenõrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenõrzési jelentés tartalmazza. A bünte-

tõ-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság
gyanúja esetén az ellenõrzõ szervezet mûködését szabályozó törvény, rendelet alapján jár el (pl. ÁSZ, az EU ellenõrzést
gyakorló szervei, stb.). A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján a Hivatal intézkedési tervet dolgoz ki, és
az intézkedési tervet végrehajtja.

3.5. Egyéb külsõ személy észleli a szabálytalanságot
Amennyiben egyéb külsõ személy (pl. szerzõdéses ügyfél, társszervezet vagy ügyfél) jelzi a szabálytalanságot, a szer-

vezeti egység vezetõjének a bejelentést érdemben kell megvizsgálnia. Ezekben az esetekben javasolt (a szabálytalanság
kivizsgálásának eredményétõl függõen) írásban visszaigazolást tenni az észlelõ személy felé (amennyiben személye is-
mert). Egyebekben az eljárás megegyezik a költségvetési szerv munkatársa által észlelt szabálytalansági eljárással.
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4. A szabálytalansági vizsgálat lefolytatása

A költségvetési szerv vezetõje dönt a szabálytalanság kivizsgálásáról, illetve annak formájáról, valamint szükség ese-
tén a szakértõi csoport tagjairól.

A költségvetési szerv vezetõje illetékesség vagy hatáskör hiányában dönt a szabálytalansági gyanú kivizsgálására vo-
natkozó javaslat és a kapcsolódó dokumentumoknak az érintett szervezet részére történõ átadásáról.

A költségvetési szerv vezetõje a vizsgálatban való részvételre munkatársakat kérhet fel. A döntés meghozatalának
megkönnyítése érdekében bizottság hozható létre a szervezet folyamatait jól ismerõ vezetõkbõl vagy szakértõkbõl. Indo-
kolt esetben külsõ szakértõt is felkérhet a munkajogi szabályok tiszteletben tartásával. A szakértõ írásbeli nyilatkozatot
tesz, hogy a bizottság munkájában való részvétele nem ütközik összeférhetetlenségi akadályba.

A jogkövetkezményekrõl való döntés nem kiemelt jelentõségû szabálytalanság esetén a szervezeti egység vezetõjé-
nek, a többi esetben az intézmény vezetõjének kötelezettsége.

A szabálytalansági felelõs a döntések meghozatalában nem vehet részt.
A szabálytalansági vizsgálat maximális idõtartamát a belsõ szabályzatban rögzíteni kell. Amennyiben a rendelkezésre

álló határidõ kevésnek bizonyul, a vizsgálatot folytatónak ezt a tényt – az indok és a javasolt határidõ feltüntetésével – je-
leznie kell az intézmény vezetõje felé.

A vizsgálat eredménye lehet:
– annak megállapítása, hogy nem történt szabálytalanság, valamint a szabálytalansági eljárás intézkedés nélküli meg-

szüntetése (pl. hibás észlelés, jelentéktelen szabálytalanság, stb.)
– szabálytalanság megtörténtét megállapító és intézkedést elrendelõ döntés
– további vizsgálat elrendelése – erre többnyire akkor kerül sor, ha a szabálytalanság megállapítását követõen a fele-

lõsség eldöntéséhez és/vagy a hasonló esetek megelõzése érdekében szükséges intézkedések meghatározásához nem
elég a rendelkezésre álló információ.

A vizsgálatot folytatók intézkedési javaslatot dolgoznak ki a költségvetési szerv vezetõje számára a hasonló szabály-
talanságok elkerülése érdekében.

5. A szabálytalanság észlelését követõ intézkedések, eljárások megindítása

5.1. A szabálytalanság észlelését követõ intézkedések végrehajtásáért elsõsorban annak a szervezeti egységnek a ve-
zetõje felelõs, ahol a szabálytalanság felmerült.

5.2. Bizonyos esetekben (pl. büntetõ- vagy szabálysértési ügyekben) a szükséges intézkedések meghozatala az arra il-
letékes szervek értesítését is jelenti annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelõ eljárá-
sokat megindítsa.

5.3. Más esetekben (pl. fegyelmi ügyekben) a Hivatal elnöke vizsgálatot rendelhet el a tényállás tisztázására. A vizs-
gálatban való részvételre munkatársakat, indokolt esetben külsõ szakértõt is felkérhet a munkajogi szabályok tisztelet-
ben tartásával. A vizsgálat eredménye lehet további vizsgálat elrendelése is. Erre többnyire akkor kerül sor, ha a szabály-
talanság megállapítását követõen a felelõsség eldöntéséhez és/vagy a hasonló esetek megelõzése érdekében szükséges
intézkedések meghatározásához nem elég a rendelkezésre álló információ.

5.4. Kiemelt jelentõségû szabálytalanság esetén a minõsítésre vonatkozó végsõ döntés meghozatala és az intézkedé-
sek foganatosításának megindítása a költségvetési szerv vezetõjének, illetve a belsõ szabályozástól függõen az egyes te-
rületi egységeknél munkáltatói joggal felruházott vezetõk hatáskörébe tartozik.

Intézményen belüli szabálytalanság esetén a kárt okozó munkavállaló köteles az okozott kárt megtéríteni. A kártéríté-
si kötelezettséget az érintett szervezeti egység vezetõje valamennyi feltétel és körülmény mérlegelése után a jogszabá-
lyokban elõírt korlátok közt korlátlan mértékben csökkentheti. A mérlegelési jogkör alól kivételt jelentenek a büntetõel-
járás megindítására okot adó cselekmények, mivel azok vonatkozásában az eljárás megindítása kötelezõ, valamint a ki-
emelt jelentõségû szabálytalanságok, mert ott nem csökkenthetõ a kártérítési kötelezettség.

Az intézmény vezetõjének mérlegelési jogkörébe tartozó jogkövetkezmények:
– kártérítési eljárás,
– fegyelmi eljárás,
– szabálysértési eljárás,
– pénzbeli juttatások további felfüggesztése – ha a belsõ szabályozók másként nem rendelkeznek.
A mérlegelési jogkör a belsõ szabályzatban az érintett területi egység vezetõjére, pénzbeli juttatás felfüggesztése ese-

tén a szervezeti egység vezetõjére átruházható.
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6. A Hivatal vezetõinek feladatai a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyomon követése során:

– nyomon követik az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések, illetve a megindított eljárások helyzetét;
– figyelemmel kísérik az általuk és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását;
– a feltárt szabálytalanság típusa alapján a további „szabálytalanság-lehetõségeket” beazonosítják, (a hasonló projek-

tek, témák, kockázatok meghatározása) információt szolgáltat a belsõ ellenõrzés számára, elõsegítve annak folyamatban
lévõ ellenõrzéseit, az ellenõrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintõ eseményekre való nagyobb rálátást.

– értékeli a megtett intézkedések hatását és hatékonyságát.

7. A Hivatal vezetõinek feladatai a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyilvántartása során:
– a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásának naprakész és pontos vezetésérõl

gondoskodnak;
– egy elkülönített, a szabálytalanságokkal kapcsolatos nyilvántartásban iktatni kell a kapcsolódó írásos dokumentu-

mokat;
– nyilván tartják a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidõket;
– a pályázati úton felhasználásra kerülõ források, költségvetési elõirányzatok tekintetében figyelembe veszi a.) Nem-

zeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek
támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenõrzési rendszerek kialakításáról
szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet VII., valamint a 2007–2013. programozási idõszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsoló-
dó pénzügyi lebonyolítási és ellenõrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet VIII. Sza-
bálytalanságok kezelése címû fejezetében meghatározottakat.

A belsõ ellenõrzés a szabálytalanságokhoz kapcsolódó írásos dokumentumait egy elkülönített, a szabálytalanságok-
kal kapcsolatos nyilvántartásban naprakészen és pontosan vezeti, nyilvántartva a megtett intézkedéseket és az azokhoz
kapcsolódó határidõket.

A nyilvántartás a tárgyévet követõ évre vonatkozó ellenõrzési terv elkészítéséhez szükséges kockázatelemzés alapjául
is szolgáló információkat tartalmazza:

a) a szabálytalanság típusát (büntetõ-, szabálysértési, fegyelmi vagy kártérítési eljárásra okot adó),
b) a szabálytalanság rövid leírását,
c) a kapcsolódó lezárult eljárás eredményét,
d) az érintettek számát, beosztását,
e) az esetleges kár mértékét,
f) a szabálytalanság kezelése érdekében tett intézkedések leírását.

7. Jelentési kötelezettségek

A belsõ ellenõrzés által végzett ellenõrzések ellenõrzési jelentései alapján az ellenõrzöttnek intézkedési tervet kell ké-
szítenie. (Jogszabály: a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 29. §)

A költségvetési szerv vezetõjének az éves ellenõrzési jelentésben számot ad a belsõ ellenõrzés által tett megállapítá-
sok és javaslatok hasznosításáról, az intézkedési tervek megvalósításáról, az ellenõrzési megállapítások és ajánlások
hasznosulásának tapasztalatairól, az ellenõrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokról. (Jogszabály: a
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 31. § (3) b), ba), bb) pontok).

A külsõ ellenõrzés által végzett ellenõrzések ellenõrzési jelentései alapján is intézkedési tervet kell készítenie az ellen-
õrzött szervnek és tájékoztatnia kell a költségvetési szerv vezetõjét.

A belsõ és külsõ ellenõrzési jelentés megállapításai, javaslatai alapján végrehajtott intézkedésekrõl, a végre nem haj-
tott intézkedésekrõl és azok indokáról az ellenõrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetõje évente beszámolót készít.

8. Büntetõ, szabálysértési, kártérítési, fegyelmi és felelõsségi eljárás

8.1. A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 10. § (1) bekezdése szerint bûncselekmény az a szándé-
kosan vagy – ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti – gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a
társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a to-
vábbiakban: Be.) 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy a bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak kötelessége a
törvényben foglalt feltételek megléte esetén büntetõeljárást megindítani. A Be. 171. § (2) bekezdése elõírja, hogy a hiva-
talos személy köteles a hatáskörében tudomására jutott bûncselekményt feljelenteni. A feljelentést rendszerint az
ügyészségnél vagy a nyomozati hatóságnál kell megtenni.
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8.2. A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) szerint szabálysértés az a jogellenes, tevékenységben
vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabály-
sértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetõit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget. A törvény második része
foglalkozik részletesen a szabálysértési eljárással, a 82. § (1) bekezdése kimondja, hogy szabálysértési eljárás feljelen-
tés, illetõleg a szabálysértési hatóság részérõl eljáró személy észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg.

8.3. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdése kimondja, hogy aki másnak jogelle-
nesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelõsség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott hely-
zetben általában elvárható. A kártérítési eljárás megindítására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény ren-
delkezései (elsõsorban a XXIII. Fejezet, a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegû jogviszonyból származó perek)
az irányadók. Kártérítési felelõsség tekintetében irányadók továbbá a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII.
törvény (Mt.), a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a hivatalos állományúak jogviszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény meg-
felelõ rendelkezései.

8.4. Fegyelmi eljárás, illetve felelõsség tekintetében az Mt., a Ktv., illetve a Kjt. megfelelõ rendelkezései az irány-
adók.

Néhány példa a szabálytalanságfajtákra
(nem taxatív, példajellegû felsorolás)

Szabálytalanság fajtája Példa a szabálytalanságfajtára

Szabályozottságbeli – az egyes területek tevékenységére vonatkozó szabályzatok hiánya, illetve
azok aktualizálásának vagy testre szabásának elmaradása;

Lebonyolítással kapcsolatos – a feladatok elvégzésének elmaradása, nem elõírásszerû ellátása;
– az elõírt határidõk be nem tartása;
– pénzbeli juttatásoknál a juttatás rendeletetéseként a szabályozásban rögzí -
tett céloktól való eltérés;
– uniós támogatásoknál a közösségi politikák (esélyegyenlõség, környezet-
védelem) figyelmen kívül hagyása;

Pénzügyi – pénztárban jelentkezõ pénztárhiány,
– jogtalan kifizetések (pl. elõirányzat nélküli vagy azt meghaladó elszámo-
lás, jogalap nélküli pénzbeli juttatás folyósítása);
– a szabályozásban meghatározottat meghaladó összeg kifizetése, folyósí-
tása;
– a szabályozásban foglalt feltételeknek meg nem felelõ elszámolások befo-
gadása;

Számviteli – a szabályozásban elõírtaknak megfelelõ számvitel vezetésének elmulasz-
tása;
– olyan számvitel vezetése, amelybõl a pénzmozgás, a pénzbeli juttatások
tényleges felhasználása vagy a bevételek forrása a bizonylatok alapján nem
vagy csak nehezen követhetõ;

Irányítási-vezetési – az ellenõrzési nyomvonal kidolgozásának vagy a FEUVE – azon belül a
kontrollfunkciók – kialakításának, aktualizálásának elmulasztása vagy nem
megfelelõ mûködtetésük;
– az egymással összeférhetetlen funkciók szervezeti és funkcionális szétvá-
lasztásának elmaradása;
– a beszámoltatási rendszer mûködtetésében jelentkezõ hiányosságok;
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Szabálytalanság fajtája Példa a szabálytalanságfajtára

Informatikai – az informatikai rendszer hiányosságai (pl. egyes modulok vagy bizonyos
kontrollpontok és kontrollfunkciók hiánya, a hozzáférés nem megfelelõ kor-
látozása), azok kihasználása;
– adatbevitel, illetve adatmódosítás nyomon követhetõségének hiánya, pon-
tatlansága;
– az adatkezelésre, adatvédelemre vonatkozó szabályok megsértése;
– számítástechnikai rendszerhiba miatt bekövetkezõ szabálytalanságok, azo-
kon belül kiemelten a túlfizetések, hibás levonások;
– késve vagy egyáltalán el nem készített szoftverek;
– a programrendszer szabályozás szerinti mûködésének ki nem alakítása, a
mûködtetés elmaradása vagy hiányos jellege;
– az ügyviteli folyamatokat, valamint a szakmai és informatikai hibajavítá-
sokat érintõ programmódosítások végrehajtásának elmaradása vagy késedel-
mes teljesítése;

Dokumentációs, nyilvántartásbeli – nem megfelelõ, nem megfelelõen vezetett vagy nem a kellõ tartalmú (az
utólagos reprodukálást lehetõvé nem tevõ), a nyomon követést és a vezetõi
ellenõrzést nem vagy nem kellõen segítõ, vagy nem az elõírások szerint rész-
letezett, illetve szervezetileg vagy helyileg szétszórt, ezért nehezen követhetõ
nyilvántartás, dokumentáció

Adminisztratív jellegû – számszaki hibák;
– indokolatlan késedelem a szakmai feladatok vagy a kifizetések teljesíté-
sekor;
– adatok téves megállapítása (pl. hibás besorolás, az ügyintézõnek felróható
okból tévesen levont adók, járulékok);
– pontatlan, valótlan, bizonylatokkal nem kellõen alátámasztott adatok bevi -
tele az informatikai nyilvántartási rendszerbe;
– az adatbevitel késve történõ végrehajtása vagy elmaradása;
– bizonylatok, megállapodások, szerzõdések módosítása annak megfelelõ
dokumentálása (pl. a javítások leszignálása) nélkül;
– bizonylatok vissza-dátumozása;
– az egyes bizonylatok tartalma közötti vagy azokon belüli ellentmondások;

Közbeszerzéssel kapcsolatos – a közbeszerzésre vonatkozó szabályok megsértése;
– hibás elõkészítés;
– a pályáztatás elhagyása vagy nem a tényleges érték szerinti megoldásnak
megfelelõ lebonyolítása;
– egyenlõ elbánás elvének megsértése (pl. szállító-specifikus feltételek
kiírása);
– megfelelõ dokumentálás elhanyagolása

Ellenõrzéssel összefüggõ – a feltárt hiányosságok illetékesek felé történõ továbbításának elmaradása;
– kötelezõ ellenõrzési tevékenységek elhanyagolása
– elfogultság
– vonatkozó szabályok megsértése
– a kockázatelemzésen alapuló mintavételezés elhagyása
– ellenõrzési tervtõl való engedély nélküli eltérés
– belsõ ellenõrzési kézikönyv figyelmen kívül hagyása
– függetlenség csökkenése irányába ható bármely tevékenység
– intézkedések nyomon követésének (monitoringjának) elmaradása

Monitoringgal összefüggõ – kötelezõ monitoring tevékenységek elhanyagolása;
– elfogultság
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Szabálytalanság fajtája Példa a szabálytalanságfajtára

Összeférhetetlenséggel kapcsolatos · az összeférhetetlenségi szabályok megsértése;
· a szabályozás szerint kötelezõen szétválasztandó munkakörök, funk-
ciók elkülönítésének elmulasztása;

Titoktartással kapcsolatos · az állam- és szolgálati titkok kezelésére vonatkozó szabályok meg-
sértése;
· a számítástechnikai rendszerrel össze nem függõ adatkezelési és
adatvédelemmel kapcsolatos szabálytalanságok;

Tájékoztatással kapcsolatos a) szabályozásban foglalt jelentéstételi, információadási kötelezettség
vagy az arra elõírt határidõk be nem tartása;
b) a jelentésekben nem a valós helyzetet tükrözõ tények, adatok vagy
mutatók szerepeltetése;

IV. EGYÉB

Jogszabályi, szabályozási háttér
1. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény;
2. az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet;
3. a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet;
4. a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény;
5. a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény;
6. a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény;
7. a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény;
8. a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény;
9. a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény;

10. a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény;
11. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
12. az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.

(XII. 24.) Korm. rendelet
13. a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról szóló 216/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet
14. a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC . törvény (Alapról szóló törvény),
15. a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésérõl és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm.

rendelet
16. Hivatal belsõ szabályzatai
17. PM FEUVE útmutató (elérhetõ: www.pm.gov.hu/ Ellenõrzési rendszer / Folyamatba épített elõzetes és utólagos

ellenõrzés (FEUVE)
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Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal közleményei

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
közleménye

a 2008. augusztus 1-je és augusztus 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi
az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzem-
anyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat.

Ólmozatlan motorbenzin:
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin 317 Ft/l
Gázolaj 337 Ft/l
Keverék 339 Ft/l
LPG autógáz 187 Ft/l

Ha a személyijövedelemadó-törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben sze-
replõ árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.

Adó és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elnökének
közleménye

a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkezõ magánszemély
nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történõ technikai szám kiadásáról

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 4/A. §-ának (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen az Adó- és Pénzügyi El-
lenõrzési Hivatal a Tv. 4/A. § (1) bekezdése szerinti kedvezményezett részére a következõ technikai számot adja, amely-
re elsõ alkalommal a 2009. évben lehet rendelkezni:

Sorszám Kedvezményezett Technikai szám

1. Magyarországi Keresztény Kínai-nyelvû Egyház Reménység Templom 1775

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
elnöke

A Kormányzati Ellenõrzési Hivatal közleménye

Közlemény

A Kormányzati Ellenõrzési Hivatal szolgálati titokköri jegyzékérõl szóló, a Magyar Közlöny 2006. évi 115. számában
közzétett közlemény 2008. június 25-étõl nem alkalmazható.

Kormányzati Ellenõrzési Hivatal
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A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának
közleménye

Gépjármûtörzskönyvek érvénytelenítése

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) be-
kezdése alapján – az eddig közétetteken kívül – az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármûtörzskönyvek sorszámát
teszi közzé:
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406371G
824831H
078737E
232981F
640134H
437930B
560216C
394266E
552816G
464027D
020795I
673183C
872004F
249315E
296917A
698490G
421979F
122955I
094858I
100674I
200223I
549850G
548147F
910783G
029463F
105019F
821345E
352732H
649185D
849239G
977130C
911141G
972421F
382873C
349271F
306446G
535972H
592447F
062149F
578622H
207464A
903116C
511542H
487313F
256917D
394946G

184302A
854225D
455556H
754458H
544264A
301384E
965933A
478613B
060151D
518403C
813284H
803194F
218431E
649555C
856621C
966604C
608887D
903673E
869063C
246386B
039519C
195521B
172239F
160770G
270391H
479429G
251436E
281159E
136950D
680186C
699148H
259408B
936186B
549135B
165627E
515327C
203961F
330402G
395110F
218714G
931802A
564790A
138009H
801231C
514197D
075183C

322150A
651266E
269428G
913707F
439117H
088539D
125863B
768682F
009374D
602690A
336106B
089627H
318264E
946502A
425954B
593082G
958919C
771477D
351386E
338420H
544425C
235538C
824954B
660752G
894749D
178875F
982630D
482976E
632636A
346727C
976848C
871493B
677349C
591713A
620095B
059773B
209340H
481521C
429286C
138360A
610693G
134787H
315514E
194871B
916197B
739367F

242863A
607012E
986561C
909491B
302602C
568867E
015163E
912810D
875406D
651878F
241741B
695247G
115159H
988434B
043650F
735494G
955267D
457386D
457226D
558474D
575516D
726480A
088316H
140205A
831006H
991544D
822979B
964937G
761645G
175886E
362810F
684887B
237154G
827737H
344098B
955664F
580710C
406312D
911161G
464265B
903750A
370831G
687138C
480051C
780379B
737511A

083574D
463909B
646406F
249775A
520274G
722824D
441487G
501401D
279294C
442710E
281200F
856607F
616619E
625091D
280062D
406402H
609600D
412502G
987080D
175462G
538778C
940239F
446243C
323131D
227486G
560224F
164059B
581875A
958220D
442840C
197046F
856356D
558152G
760713G
595704B
984920H
040520E
469578B
118333F
715972H
710049G
567662F
897594E
038280D
905092E
599987C

281470B
696653E
962183B
309570B
899227H
532252D
521654H
275919B
034555I
555091E
896806C
636433B
414031F
152463F
977614D
232628A
591116C
852437A
198220D
583941D
140426F
446729D
790425A
449614B
959097C
834970G
191122E
766824E
051404C
762933B
411058E
143734B
286719C
273970G
483591F
223570E
322207G
451888H
347004D
036663C
820732A
348353F
616878F
728286C
170439G
374590E
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658327E
130494C
318301F
013084G
737368B
913457C
507031G
649108G
067512H
727186G
781717B
305091H
100461F
387888D
973258H
889078D
465781D
216370F
001740B
839262E
746804D
166688C
223566E
951240B
364052G
308541F
368099E
129197A
020635H
459382C
789047E
582346A
425870A
649721D
839475D
854922F

695656C
378439B
033509H
192944D
492846B
442769G
607077B
872697D
728725A
229405E
691581C
475497G
267474D
115787B
556216E
349566C
345229G
305776F
859101H
274853F
405786G
036194G
905793G
174809E
319061D
568086C
544277F
202864H
637846G
361175E
157728H
023114C
905526H
174204C
342206B
831697B

087133H
089895F
905501E
283176G
832782G
854905C
020903B
976270G
822848H
526121A
434633H
001113E
463913B
567987G
728453H
959134E
244952F
315834H
307286A
772088C
840661B
320680H
328550C
889149G
511959C
520275A
987231B
610904D
811958G
377775C
807295H
015000H
221805H
991171E
433566C
395588B

327399G
619150C
058944E
243122I
468643G
968841B
686780C
347763A
374917G
428208H
111337I
863375E
436168F
685833F
923239G
765252G
175496F
597143C
270420F
790269G
790174G
313574F
375036E
596974D
151347C
586500B
294350A
799276H
293525F
266862B
480263A
097777D
931201F
640520E
946207D
679204D

095558G
296650C
597722B
624297E
445839H
010263G
022666C
989791B
528877G
416988B
284488I
497707H
352813E
463653G
012340H
321781H
322032H
321984H
322030H
088986G
680141E
433507A
587745F
542619F
452029C
983708C
424111H
617898G
198457E
253597H
418186C
150823C
754703B
531290E
252346B
858035E
527511E
193843E

693495G
973185D
277361B
670675F
906508D
943142D
306318B
915108C
207485D
968704C
021952H
513597A
320319B
356756H
722531E
168173E
407243C
158733F
195783F
598875C
161263G
501735D
233710F
166364E
102907A
336781C
637829C
511196C
430882C
118686D
777402H
011681E
758253D
506794C
850127G
462476D

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala



A Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Földmûvelésügyi Igazgatóság

(1135 Budapest, Lehel utca 43–47.)
hirdetménye

A Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóság a földrendezõ és a
földkiadó bizottságokról szóló, többször módosított 1993. évi II. törvény 9. § (1) bekezdése szerint

nyilvános sorsolást

tart a Széchenyi Mgtsz. ( Jászkarajenõ ) használatában lévõ, részarány-földkiadási eljárás tárgyát képezõ földrészletekre.

A sorsoláson részvételre jogosultak köre: a Széchenyi Mgtsz. (Jászkarajenõ) érintõen, az 1993. évi II. törvény alapján
meghatározott részarány-tulajdonértékkel rendelkezõ személyek.

A sorsolás helye: 2746 Jászkarajenõ, Rákóczi út 16. polgármesteri hivatal tanácskozóterme.

A sorsolás ideje:
2008. augusztus 21. 11 óra

A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai: Jászkarajenõ.

Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha)
Összes

AK-érték
Sorsolásra kerülõ

AK-érték
A terület hasznosítására

vonatkozó korlátozás

04/16 gyep (legelõ) 0,0646 1,01 1,01 Natura 2000 terület

025/8 szántó, gyep (legelõ) 0,3234 2,33 2,33

025/9 gyep (legelõ) 0,231 0,16 0,16

025/10 gyep (legelõ) 0,3365 3,63 3,63

025/11 gyep (legelõ) 0,3647 3,94 3,94 Natura 2000 terület

030/5 gyep (legelõ) 2,3365 14,44 14,44

030/6 gyep (legelõ) 2,5813 16,26 2,23

033/24 szántó 2,4147 63,02 1,50 Natura 2000 terület

035/1 szántó 11,5007 292,99 292,99 Natura 2000 terület

037/19 szántó 1,2897 24,25 10,00 Natura 2000 terület

037/27 szántó, gyep (legelõ) 4,0371 66,29 66,29 Natura 2000 terület

043/11 szántó 0,0452 1,18 1,18 Kárpótlás

047/46 szántó 0,1123 2,93 2,93

056/7 gyep (legelõ) 2,857 30,86 30,86 Natura 2000 terület

060/29 szántó, gyep (legelõ) 0,784 8,42 8,42 Natura 2000 terület

060/34 szántó, gyep (legelõ) 1,0441 17,96 6,55

067/4 gyep (legelõ) 5,8172 62,83 62,83 Natura 2000 terület

067/12 szántó 1,5332 22,32 3,54 Natura 2000 terület

073/5 szántó, gyep (legelõ) 7,4405 90,41 19,49 Natura 2000 terület

074/12 szántó, gyep (legelõ) 6,3941 69,96 69,13

077/35 szántó, gyep (legelõ) 0,6802 7,21 7,21 Natura 2000 terület

077/40 szántó 0,4831 9,84 9,84 Natura 2000 terület

077/48 szántó 0,6855 7,13 7,13 Natura 2000 terület

079/29 gyep (rét), erdõ 13,6409 152,44 152,44 Natura 2000 terület

081/9 szántó 0,3813 6,63 6,63 Natura 2000 terület
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Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha)
Összes

AK-érték
Sorsolásra kerülõ

AK-érték
A terület hasznosítására

vonatkozó korlátozás

081/21 gyep (legelõ) 0,5168 5,58 5,58 Natura 2000 terület

081/26 szántó, gyep (legelõ) 19,795 378,88 38,24

083/2 szántó 0,5258 13,72 13,72 Natura 2000 terület

085/5 szántó 2,8121 48,93 7,58 Natura 2000 terület

085/19 gyep (legelõ) 2,3859 25,77 25,77 Natura 2000 terület

085/26 szántó, gyep (legelõ) 2,7639 20,92 20,92 Natura 2000 terület

085/47 szántó, gyep (legelõ) 1,4034 12,81 6,00

089 szántó 0,344 5,99 5,99

093/11 gyep (legelõ) 19,9353 209,68 209,68 Natura 2000 terület

0113//8 gyep (legelõ) 0,251 3,92 3,92 Natura 2000 terület

0113/9 szántó, gyep (legelõ) 1,4707 15,43 15,43 Natura 2000 terület

0113/10 gyep (legelõ) 4,218 45,55 45,55 Natura 2000 terület

0113/11 szántó, gyep (legelõ) 13,3484 33,59 0,32

0113/12 gyep (legelõ) 4,6673 72,81 72,81

0115/2 kivett tanya, szõlõ 0,4114 16,49 16,49 Natura 2000 terület

0118/14 szántó 0,6236 10,85 10,85 Natura 2000 terület

0127/12 szántó, gyep (legelõ) 15,4291 69,33 69,33 Natura 2000 terület

0129/9 szántó, gyep (rét), gyep (legelõ) 21,0544 474,95 199,80

0131/2 gyep (legelõ) 0,3029 3,27 3,27 Natura 2000 terület

0131/3 szántó 0,15 2,61 2,61 Natura 2000 terület

0131/14 szántó, erdõ, gyep (legelõ) 17,9036 192,51 42,81 Natura 2000 terület

0133/5 erdõ, gyep (legelõ) 36,4598 533,30 533,30 Natura 2000 terület

0137/3 gyep (legelõ) 0,2877 3,11 3,11 Natura 2000 terület

0137/4 gyep (legelõ) 6,4518 4,52 4,52 Natura 2000 terület

0137/6 erdõ 0,8513 7,49 7,49 Natura 2000 terület

0137/7 gyümölcsös, gyep (legelõ) 23,5324 79,90 79,90 Natura 2000 terület

0139/1 szántó 0,8856 9,21 9,21 Natura 2000 terület

0139/2 gyep (legelõ) 2,892 31,23 31,23 Natura 2000 terület

0139/3 szántó 8,017 70,98 70,98 Natura 2000 terület

0139/4 gyep (legelõ) 7,2547 45,70 45,70 Natura 2000 terület

0141/17 gyep (legelõ) 3,9518 33,37 33,37 Natura 2000 terület

0141/19 gyep (legelõ) 41,2546 258,72 258,72 Natura 2000 terület

0141/20 gyep (legelõ) 0,229 1,44 1,44 Natura 2000 terület

0143/1 gyep (legelõ) 1,4866 16,06 16,06 Natura 2000 terület

0148/7 erdõ 0,6103 9,03 9,03 Natura 2000 terület

0148/9 gyep (legelõ) 0,5014 5,42 5,42 Natura 2000 terület

0148/11 gyep (legelõ) 0,4255 4,60 4,60 Natura 2000 terület

0148/15 gyep (legelõ) 3,7905 40,94 40,94 Natura 2000 terület

0152 gyep (legelõ) 19,1224 107,87 107,87 Natura 2000 terület

0154 szántó, gyep (legelõ) 45,075 441,15 441,15 Natura 2000 terület

0155/2 szántó 0,3165 5,51 5,51

0155/3 szántó 0,3165 5,51 5,51
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Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha)
Összes

AK-érték
Sorsolásra kerülõ

AK-érték
A terület hasznosítására

vonatkozó korlátozás

0157/1 szántó, gyep (legelõ) 81,0646 892,78 263,40

0157/2 gyep (legelõ) 1,7264 18,65 18,65 Natura 2000 terület

0157/3 gyep (legelõ) 0,2877 3,11 3,11 Natura 2000 terület

0157/4 szántó 0,5755 5,99 5,99

0158/3 szántó 0,5755 10,01 10,01

0160/15 gyep (legelõ) 0,5384 5,81 5,81 Natura 2000 terület

0160/23 gyep (legelõ), erdõ, szántó 33,0182 638,30 208,03

0162 gyep (legelõ) 2,4573 1,72 1,72 Natura 2000 terület

0164/13 gyep (legelõ) 5,7344 4,01 4,01

0164/14 szántó, gyep (legelõ) 25,1548 260,38 105,21

0166/1 szántó, gyep (legelõ) 86,5227 815,86 604,31 Natura 2000 terület

0167/1
erdõ, gyep (legelõ),

szántó, szõlõ
47,4787 565,79 565,79

0168/7 gyep (legelõ), erdõ, szántó 33,5739 380,68 377,72

0170 erdõ, gyep (legelõ) 8,351 117,00 117,00

0171 erdõ, gyep (legelõ) 11,6411 145,88 145,88

0173/4 szántó 25,3471 302,28 302,28

0173/7 szántó 3,2411 21,32 21,32

0175/3 szántó 0,3453 3,59 3,59

0175/11 szántó 0,4071 7,08 7,08

0183/12 gyep (legelõ) 1,9787 30,87 21,87 Natura 2000 terület

0183/14 szõlõ 0,1417 7,38 7,38 Natura 2000 terület

0183/20 szántó, gyep (legelõ) 3,5172 39,62 17,9 Natura 2000 terület

0183/22 szántó, gyep (legelõ) 6,2341 66,89 66,89 Natura 2000 terület

0185 szántó 1,3123 34,25 34,25 Natura 2000 terület

0187/5 szántó, gyep (legelõ) 6,2021 44,25 4,06 Natura 2000 terület

0197/20
szántó, gyep (legelõ),

kivett tanya
4,8761 48,95 1,06 Natura 2000 terület

0200/7 gyep (legelõ) 0,1357 1,47 1,47

0217/16 szántó, gyep (legelõ) 14,9695 179,50 116,40

0217/17 erdõ, gyep (legelõ) 4,8458 59,43 59,43

0217/41 szántó 1,1817 20,56 20,56

0223/1 gyep (legelõ), erdõ, szántó 41,3828 488,78 488,78

0227/1 gyep (legelõ), erdõ, szántó 36,5496 520,40 465,58

0229/21 szántó, gyep (legelõ) 9,3274 87,78 35,75

0229/22 szántó, gyep (legelõ) 1,6265 27,21 0,11

0231/7 erdõ, gyep (legelõ) 8,4915 115,95 103,35

0235 szántó, gyep (legelõ) 5,7713 43,46 43,46

0245/5 szántó 0,3683 3,83 3,83

0247/17 gyep (legelõ) 21,9234 61,08 61,08 Natura 2000 terület

0249/12 gyep (legelõ) 6,7387 0,49 0,49 Natura 2000 terület

0249/16 szántó 0,3860 4,01 4,01
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Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha)
Összes

AK-érték
Sorsolásra kerülõ

AK-érték
A terület hasznosítására

vonatkozó korlátozás

0249/20 gyep (legelõ) 4,7645 0,55 0,55 Natura 2000 terület

0249/21 szántó 3,2824 57,11 4,60

0249/23 szántó 2,3007 36,57 36,57

0249/26 gyep (legelõ) 0,7723 1,62 1,62

0249/27 gyep (legelõ) 0,3128 0,66 0,66

0255/1 szántó, gyep (legelõ) 15,7698 44,13 6,91 Natura 2000 terület

0255/3 szántó 0,5395 5,03 5,03

0264/12 szántó, gyep (legelõ) 24,7045 90,53 3,31 Natura 2000 terület

0264/14 szántó, gyep (legelõ) 2,7305 19,99 19,99

0266/1 gyep (legelõ), szántó, nádas 45,3018 336,06 336,06

0269/13 gyep (legelõ) 0,5084 5,49 5,49 Natura 2000 terület

0269/15 gyep (legelõ) 0,5131 5,54 5,54 Natura 2000 terület

0269/34 gyep (legelõ) 1,1519 10,74 10,74 Natura 2000 terület

0269/35 szántó 0,7846 13,65 13,65 Natura 2000 terület

0292/1 gyep (legelõ) 5,3273 3,73 3,73 Natura 2000 terület

0300/2 szántó, gyep (rét) 1,7259 12,32 3,87 Natura 2000 terület

0304/36 szántó 0,2250 2,34 2,34 Natura 2000 terület

0308/3 gyep (legelõ) 0,2877 1,81 1,81 Natura 2000 terület

0313/1 szántó 0,7056 7,34 7,34 Natura 2000 terület

0314/4 szántó 5,6230 83,84 83,84 Natura 2000 terület

0316/1 gyep (legelõ) 17,4198 188,13 54,28 Natura 2000 terület

0318 gyep (legelõ) 1,4628 9,22 9,22 Natura 2000 terület

0320/7 szántó 1,6821 17,49 17,49 Natura 2000 terület

0322/1 gyep (legelõ) 0,4959 5,36 5,36 Natura 2000 terület

0324/48 gyep (legelõ) 1,4286 9,00 9,00 Natura 2000 terület

0324/73 gyep (legelõ) 5,9410 57,97 57,97 Natura 2000 terület

0324/78 gyep (legelõ) 3,2128 34,70 34,70 Natura 2000 terület

0324/83 gyep (legelõ) 1,0632 11,48 11,48 Natura 2000 terület

0324/89 gyep (legelõ) 28,6714 252,63 252,63 Natura 2000 terület

0326/31 szántó 0,1407 3,67 3,67 Natura 2000 terület

0,326/41 szántó 0,1051 2,74 2,74 Natura 2000 terület

0326/53 szántó 0,1985 2,06 2,06 Natura 2000 terület

1441 szántó 0,3021 7,88 7,88

A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai: Kõröstetétlen

Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha)
Összes

AK-érték
Sorsolásra kerülõ

AK-érték
A terület hasznosítására

vonatkozó korlátozás

08/12 szántó 1,2528 15,28 15,28 Natura 2000 terület
013/13 gyep (legelõ) 12,0556 102,32 102,32 Natura 2000 terület
017/20 szántó, gyep (legelõ) 18,3499 308,00 65,5 Natura 2000 terület
019/44 szántó 0,2787 4,85 4,85 Natura 2000 terület
019/45 szántó, gyep (legelõ) 0,5521 8,47 8,47 Natura 2000 terület
019/46 gyep (legelõ) 1,2352 11,61 11,61 Natura 2000 terület
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Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha)
Összes

AK-érték
Sorsolásra kerülõ

AK-érték
A terület hasznosítására

vonatkozó korlátozás

019/49 erdõ, gyep (legelõ) 5,8807 54,86 54,86 Natura 2000 terület
019/61 szántó, gyep (legelõ) 10,3337 350,35 40,14
021/18 szántó, erdõ 2,3082 61,90 61,90 Natura 2000 terület

A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai: Tiszajenõ

Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha)
Összes

AK-érték

Sorsolásra ke-
rülõ

AK-érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

098 erdõ 7,2123 106,74 106,74
Natura 2000, árterület,

védelemre tervezett

0105 gyep (rét) 48,6073 238,18 238,18
Natura 2000, árterület,

védelemre tervezett

0107 gyep (rét) 23,0488 112,94 112,94
Natura 2000, árterület,

védelemre tervezett

0109 gyep (rét) 50,2173 287,86 246,69
Natura 2000, árterület,

védelemre tervezett

0111 erdõ 1,0462 15,48 15,48

Natura 2000, árterület,
védelemre tervezett, föld-
mérési jelek elhelyezését
biztosító használati jog

0113 gyep (rét) 12,1209 59,39 59,39 Natura 2000, árterület
0128/4 szántó 0,1948 4,07 4,07

0148/18 gyep (legelõ), kivett, szántó 161,5496 278,48 218,30

A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai: Tiszavárkony

Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha)
Összes

AK-érték
Sorsolásra kerülõ

AK-érték
A terület hasznosítására

vonatkozó korlátozás

0109/3 szántó 14,359 279,13 141,32
2304 kert 0,1225 5,54 5,54

A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai: Tószeg

Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha)
Összes

AK-érték
Sorsolásra kerülõ

AK-érték
A terület hasznosítására

vonatkozó korlátozás

052 szántó 17,1572 278,45 278,45 Natura 2000
055/1 gyep (rét), szántó 7,2022 75,13 75,13
057/2 szántó 0,2745 5, 04 0,44
057/6 gyep (rét), szántó 5,7624 101,27 0,13
057/7 gyep (rét), szántó 9,6585 119,14 119,14

0217
szántó, kivett saj.haszn. út,

csatorna, árok,
42,768 457,04 358,43 Natura 2000

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.
Több részarány-tulajdonos egyezségen alapuló írásbeli igényét, valamint a kisorsolt földrészletekre vonatkozó csere-

megállapodásokat a Földmûvelésügyi Igazgatóság figyelembe veszi. Az egyezségen alapuló közös igényt a sorsolás
kezdetéig a helyszínen, a cserét – amely csak a tulajdonba adható földrészletekre vonatkozik – a sorsolást követõ 15 na-
pon belül lehet a Földmûvelésügyi Igazgatósághoz írásban benyújtani.

A sorsolás a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelenõ jogosult késõbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvénye-

síthet, ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
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A megjelenésben akadályozott érdekelt részarány-tulajdonos szabályszerû meghatalmazással ellátott meghatalmazot-
tal képviseltetheti magát.

Akinek a nyilvános sorsolás jogos érdekét érinti vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a sorsolást követõ 48 órán
belül a Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz kifogást nyújthat be.

Budapest, 2008. július 9.

Miakich Gábor s. k.,
fõigazgató

A Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Földmûvelésügyi Igazgatóság

(1052 Budapest V., Városház utca 7.)
hirdetménye

A Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóság a földrendezõ és a
földkiadó bizottságokról szóló, többször módosított 1993. évi II. törvény 9. § (1) bekezdése szerint

nyilvános sorsolást

tart az Árpád Mgtsz. (Kõröstetétlen) használatában lévõ, részarány-földkiadási eljárás tárgyát képezõ földrészletekre.

A sorsoláson részvételre jogosultak köre: az Árpád Mgtsz. ( Kõröstetétlen ) érintõen, az 1993. évi II. törvény alapján
meghatározott részarány-tulajdon értékkel rendelkezõ személyek.

A sorsolás helye: 2745 Kõröstetétlen, Kocséri u. 2. Mûvelõdési Ház.

A sorsolás ideje:
2008. augusztus 26. 11 óra

A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai: Abony

Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha)
Összes

AK-érték
Sorsolásra kerülõ

AK-érték
A terület hasznosítására

vonatkozó korlátozás

074/1 szántó, gyep (legelõ), erdõ 49,709 1680,23 412,14
076/2 szántó 2,1882 60,83 60,83

083/21 szántó, gyep (legelõ) 53,5224 1679,28 197,09

A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai: Kõröstetétlen

Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha)
Összes

AK-érték
Sorsolásra kerülõ

AK-érték
A terület hasznosítására

vonatkozó korlátozás

06/9 szántó, gyep (legelõ) 87,0392 2577,80 529,09

013/4 szántó 37,9947 1179,90 162,91

013/12 gyep (legelõ) 54,7335 462,42 421,60

037/13 szántó 4,5238 62,57 19,41

037/15 gyep (legelõ) 16,8408 40,42 40,42
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Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (ha)
Összes

AK-érték
Sorsolásra kerülõ

AK-érték
A terület hasznosítására

vonatkozó korlátozás

037/17 szántó 0,3274 8,55 8,55

039/24 szántó 1,9531 50,98 3,63

063/8 szántó, gyep (legelõ) 203,8335 5579,65 671,92

090/6 szántó 19,0832 576,13 63,01

090/28 szántó 2,1466 56,03 39,49

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.
Több részarány-tulajdonos egyezségen alapuló írásbeli igényét, valamint a kisorsolt földrészletekre vonatkozó csere-

megállapodásokat a Földmûvelésügyi Igazgatóság figyelembe veszi. Az egyezségen alapuló közös igényt a sorsolás
kezdetéig a helyszínen, a cserét – amely csak a tulajdonba adható földrészletekre vonatkozik – a sorsolást követõ 15 na-
pon belül lehet a Földmûvelésügyi Igazgatósághoz írásban benyújtani.

A sorsolás a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelenõ jogosult késõbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvénye-

síthet, ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
A megjelenésben akadályozott érdekelt részarány-tulajdonos szabályszerû meghatalmazással ellátott meghatalmazot-

tal képviseltetheti magát.

Akinek a nyilvános sorsolás jogos érdekét érinti, vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a sorsolást követõ 48 órán
belül a Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz kifogást nyújthat be.

Budapest, 2008. július 9.

Miakich Gábor s. k.,
fõigazgató

4232 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/29. szám



A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2008. július 1–9.)

(Azok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezõgazdasági ügyek napi intézésére
vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és elõtte csillag szerepel.)

A közösségi jogi aktusok világhálón (interneten) való térítésmentes elérhetõsége:
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=hu

171. 51. évfolyam L 171. szám (2008. július 1.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 621/2008/EK rendelete (2008. június 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 622/2008/EK rendelete (2008. június 30.) a 773/2004/EK bizottsági rendelet kar-
tellügyekben folytatott vitarendezési eljárásokkal kapcsolatos módosításáról1

A Bizottság 623/2008/EK rendelete (2008. június 30.) a gabonaágazatban a 2008. július 1-jétõl al-
kalmazandó behozatali vámok megállapításáról

IRÁNYELVEK

* A Bizottság 2008/66/EK irányelve (2008. június 30.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a bi-
fenox, a diflufenikan, a fenoxaprop-P, a fenpropidin és a kinoklamin hatóanyagként való
felvétele céljából történõ módosításáról1

* A Bizottság 2008/67/EK irányelve (2008. június 30.) a tengerészeti felszerelésekrõl szóló
96/98/EK tanácsi irányelv módosításáról1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

AKCS–EK Miniszterek

2008/494/EK:

* Az AKCS–EK Miniszterek Tanácsának 1/2008 határozata (2008. június 13.) az exportjöve-
delmek rövid távú ingadozásaival kapcsolatos finanszírozási feltételek felülvizsgálatáról

Helyesbítések

Helyesbítés a tej és tejtermékek export-visszatérítésének megállapításáról szóló 386/2008/EK ren-
delet helyesbítésérõl szóló, 2008. június 27-i 620/2008/EK bizottsági rendelethez (HL L 168.,
2008. 6. 28.)

1EGT-vonatkozású szöveg
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172. 51. évfolyam L 172. szám (2008. július 2.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 624/2008/EK rendelete (2008. június 23.) az Európai Közösség harmadik ország-
ban szolgálatot teljesítõ tisztviselõinek, ideiglenes és szerzõdéses alkalmazottainak, vala-
mint a csatlakozást követõen legfeljebb tizenkilenc hónapos idõszakra a két új tagállamban
tisztségben maradó tisztviselõk egy részének javadalmazására 2007. július 1-jétõl alkalma-
zandó korrekciós szorzók megállapításáról

A Bizottság 625/2008/EK rendelete (2008. július 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

IRÁNYELVEK

* A Bizottság 2008/69/EK irányelve (2008. július 1.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a klo-
fentezin, a dikamba, a difenokonazol, a diflubenzuron, az imazaquin, a lenacil, az oxadia-
zon, a pikloram és a piriproxifen hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosítá-
sáról1

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT
HATÁROZATOK

* Az Európai Parlament és a Tanács 626/2008/EK határozata (2008. június 30.) a mobil mû-
holdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS) kiválasztásáról és engedélyezésérõl1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/495/EK:

* A Bizottság határozata (2008. május 7.) a géntechnológiával módosított kukorica (Zea mays
L. MON810 vonal) ausztriai használatának és értékesítésének a 2001/18/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelv szerinti ideiglenes tilalmáról [az értesítés a C(2008) 1718. számú
dokumentummal történt]1

2008/496/EK:

* A Bizottság határozata (2008. július 1.) a ritka betegségek gyógyszereivel foglalkozó bizott-
ság tagjainak kinevezésérõl1

173. 51. évfolyam L 173. szám (2008. július 3.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 627/2008/EK rendelete (2008. július 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 628/2008/EK rendelete (2008. július 2.) a mezõgazdasági termékek és élel-
miszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK ta-
nácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló
1898/2006/EK rendelet módosításáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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* A Bizottság 629/2008/EK rendelete (2008. július 2.) az élelmiszerekben elõforduló egyes
szennyezõ anyagok felsõ határértékeinek meghatározásáról szóló 1881/2006/EK rendelet
módosításáról1

A Bizottság 630/2008/EK rendelete (2008. július 2.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális
megállapodások alapján történõ cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2008. június 23. és 27. között
kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható meghatározásáról

A Bizottság 631/2008/EK rendelete (2008. július 2.) a cukorágazat egyes termékeire az
1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítõ
importvámok összegének módosításáról

* A Bizottság 632/2008/EK rendelete (2008. július 2.) az olívaolajra vonatkozó forgalmazási
elõírásokról szóló 1019/2002/EK rendelet módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/541/EK:

* A Bizottság határozata (2008. április 8.) a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyek-
ben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítésérõl szóló 1348/2000/EK tanácsi rendelet
alapján az átvevõ intézmények kézikönyvének és a kézbesíthetõ iratok gyûjteményének el-
fogadásáról szóló 2001/781/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2008) 1259. számú
dokumentummal történt]

2008/542/EK:

* A Bizottság határozata (2008. június 13.) az adósminõsítésekkel foglalkozó munkacsoport
felállításáról

2008/543/EK:

* A Bizottság határozata (2008. június 18.) a Közösségben a baromfiknál elõforduló magas
patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedések-
rõl szóló 2006/415/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2008) 2701. számú doku-
mentummal történt]1

2008/544/EK:

* A Bizottság határozata (2008. június 20.) a 2004/858/EK határozatnak a „Közegészségügyi
Program Végrehajtó Hivatala”„Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökséggé” tör-
ténõ átalakítása céljából történõ módosításáról

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

2008/545/KKBP:

* A Politikai és Biztonsági Bizottság EUPT/1/2008 határozata (2008. június 6.) az európai
uniós tervezõcsoport (EUPT-Koszovó) vezetõjének kinevezésérõl szóló EUPT/2/2007 hatá-
rozat módosításáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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Helyesbítések

* Helyesbítés a 6-fitáz (Quantum Phytase) takarmány-adalékanyagként való engedélyezésé-
rõl szóló, 2008. június 17-i 554/2008/EK bizottsági rendelethez (HL L 158., 2008. 6. 18.)

174. 51. évfolyam L 174. szám (2008. július 3.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/492/EK:

* A Tanács határozata (2008. június 23.) Bulgáriának és Romániának a kapcsolt vállalkozá-
sok nyereségkiigazításával kapcsolatos kettõs adóztatás megszüntetésérõl szóló 1990. július
23-i egyezményhez való csatlakozásáról

2008/493/EK:

* A Tanács határozata (2008. június 23.) Bulgária és Románia csatlakozási okmánya I. mel-
lékletének módosításáról

175. 51. évfolyam L 175. szám (2008. július 4.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

KÖLTSÉGVETÉSEK

Európai Parlament

2008/488/EK, Euratom:

* Az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó 1. számú költségvetés-módosításának
végleges elfogadása

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésében meghatározott, a bevételkimutatás 5. és 6. cí-
mébe beállított minden bevétel további elõirányzatok beállításához vezethet azokban a címsorok-
ban, amelyekben a megfelelõ bevételt eredményezõ eredeti kiadás szerepelt.

Az alakulásra vonatkozó számadatok az összes jóváhagyott elõirányzatra vonatkoznak, beleértve a
költségvetési elõirányzatokat, a pótlólagos/kiegészítõ elõirányzatokat és meghatározott bevétele-
ket.

176. 51. évfolyam L 176. szám (2008. július 4.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 633/2008/EK rendelete (2008. július 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
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* A Bizottság 634/2008/EK rendelete (2008. június 27.) a tejtermékeket tartalmazó, a
3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó egyes árucikkek Svájcból a Közösségbe tör-
ténõ behozatalára alkalmazandó, csökkentett mezõgazdasági alkotóelemek és kiegészítõ
vámok meghatározásáról

* A Bizottság 635/2008/EK rendelete (2008. július 3.) a Lengyelország számára a
338/2008/EK tanácsi rendelet értelmében a Balti-tenger (25–32 alkörzet, közösségi vizek)
tekintetében kiosztandó tõkehalkvótáknak a 2008 és 2011 közötti idõszakra vonatkozó ki-
igazításáról

A Bizottság 636/2008/EK rendelete (2008. július 3.) a borágazat termékeire vonatkozó kiviteli en-
gedélyek kiállításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/547/EK:

* A Bizottság határozata (2008. június 20.) Bulgária és Románia csatlakozási okmányának
VI. mellékletéhez tartozó függelék egyes bolgár tejfeldolgozó létesítmények tekintetében
történõ módosításáról [az értesítés a C(2008) 2775. számú dokumentummal történt]1

2008/548/EK:

* A Bizottság határozata (2008. június 24.) a 2007. és a 2008. betakarítási évben egyes vetõma-
gokra és gabonavetõmagokra Finnországban nyújtandó támogatás engedélyezésérõl [az
értesítés a C(2008) 2700. számú dokumentummal történt]

IRÁNYMUTATÁSOK

Európai Központi Bank

2008/549/EK:

* Az Európai Központi Bank iránymutatása (2008. június 19.) az euro-készpénzcserére való
egyes elõkészületekrõl és az eurobankjegyek és -érmék elõ- és továbbszállításáról szóló,
EKB/2006/9 iránymutatás módosításáról (EKB/2008/4)

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/550/KKBP együttes fellépése (2008. június 23.) az Európai Biztonsági és Vé-
delmi Fõiskola (EBVF) létrehozásáról és a 2005/575/KKBP együttes fellépés hatályon kívül
helyezésérõl

Helyesbítések

* Helyesbítés a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási
korlátozások hatálya alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vize-
ken alkalmazandó halászati lehetõségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2008. évre törté-
nõ meghatározásáról szóló, 2008. január 16-i 40/2008/EK tanácsi rendelethez (HL L 19.,
2008. 1. 23.)

1EGT-vonatkozású szöveg
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177. 51. évfolyam L 177. szám (2008. július 4.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* Az Európai Parlament és a Tanács 592/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a szociális biz-
tonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és
családtagjaikra történõ alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet módosítá-
sáról1

* Az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a szerzõdéses
kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.)

178. 51. évfolyam L 178. szám (2008. július 5.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 637/2008/EK rendelete (2008. június 23.) az 1782/2003/EK rendelet módosításáról
és a gyapotágazat nemzeti szerkezetátalakítási programjainak létrehozásáról

A Bizottság 638/2008/EK rendelete (2008. július 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 639/2008/EK rendelete (2008. június 24.) a 3448/93/EK tanácsi rendeletnek a
Szerzõdés I. mellékletében nem szereplõ áruk formájában exportált egyes mezõgazdasági
termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer és az ilyen visszatérítések összegé-
nek megállapítására szolgáló szempontok tekintetében történõ végrehajtásáról szóló
1043/2005/EK rendelet módosításáról

* A Bizottság 640/2008/EK rendelete (2008. július 4.) az olívaolaj és az olívamaradék-olaj jel-
lemzõirõl és az ezekre vonatkozó elemzési módszerekrõl szóló 2568/91/EGK rendelet módo-
sításáról

* A Bizottság 641/2008/EK rendelete (2008. július 4.) a 40/2008/EK tanácsi rendeletnek az At-
lanti-óceán északi részén jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászatot folytató
hajók jegyzéke tekintetében történõ módosításáról

* A Bizottság 642/2008/EK rendelete (2008. július 4.) a Kínai Népköztársaságból származó
egyes feldolgozott vagy tartósított citrusfélék (fõként mandarin stb.) behozatalára vonatko-
zó ideiglenes dömpingellenes vám kivetésérõl

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/551/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 11.) a Szlovák Köztársaság által a Glunz&Jensen
s.r.o. vállalkozásnak nyújtani tervezett C 12/07 (ex N 799/06) számú állami támogatásról [az
értesítés a C(2007) 6045. számú dokumentummal történt]1

1EGT-vonatkozású szöveg
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2008/552/EK:

* A Bizottság határozata (2008. június 24.) a 2007/716/EK határozatnak egyes bulgáriai hús-
és tejágazati létesítmények tekintetében történõ módosításáról [az értesítés a C(2008) 2931.
számú dokumentummal történt]1

2008/553/EK:

* A Bizottság határozata (2008. június 30.) a klasszikus sertéspestis szlovákiai elõfordulásával
összefüggõ egyes védekezési intézkedésekrõl szóló 2008/377/EK határozat hatályon kívül
helyezésérõl [az értesítés a C(2008) 3223. számú dokumentummal történt]1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

2008/554/IB:

* 2009. évi költségvetés az Europol részére

179. 51. évfolyam L 179. szám (2008. július 8.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 643/2008/EK rendelete (2008. július 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 644/2008/EK rendelete (2008. július 7.) a cukorágazat egyes termékeire az
1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítõ
importvámok összegének módosításáról

IRÁNYELVEK

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/51/EK irányelve (2008. május 21.) a fegyverek meg-
szerzésének és tartásának ellenõrzésérõl szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról

ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

* Az Európai Közösségek Elsõfokú Bírósága eljárási szabályzatának módosításai

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/555/EK:

* A Bizottság határozata (2008. június 26.) a H5N1 altípusú nagy patogenitású madárinfluen-
za horvátországi és svájci elõfordulásával összefüggõ egyes védekezési intézkedésekrõl [az
értesítés a C(2008) 3020. számú dokumentummal történt]1

1EGT-vonatkozású szöveg

2008/29. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 4239



180. 51. évfolyam L 180. szám (2008. július 9.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 645/2008/EK rendelete (2008. július 8.) egyes halászati termékek Kanári-szigetek-
re irányuló behozatalára vonatkozóan autonóm közösségi vámkontingensek megnyitásáról
és kezelésérõl

* A Tanács 646/2008/EK rendelete (2008. július 8.) a Lukasenko elnökkel és egyes fehérorosz
tisztviselõkkel szembeni korlátozó intézkedésekrõl szóló 765/2006/EK rendelet módosítá-
sáról

A Bizottság 647/2008/EK rendelete (2008. július 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 648/2008/EK rendelete (2008. július 4.) a Belgium lobogója alatt közlekedõ ha-
jók által az ICES VIIh, VIIj és VIIk övezetben folytatott, sima lepényhalra irányuló halá-
szat tilalmáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/556/EK:

* A Bizottság határozata (2008. június 25.) a 2007. évi portugáliai madárinfluenza elleni küz-
delemre irányuló biztonsági intézkedésekhez nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulásról
[az értesítés a C(2008) 2978. számú dokumentummal történt]

2008/557/EK:

* A Bizottság határozata (2008. június 27.) a 2007-es lengyelországi madárinfluenza leküzdé-
sét célzó biztonsági intézkedésekhez történõ közösségi pénzügyi hozzájárulásról [az értesí-
tés a C(2008) 3047. számú dokumentummal történt]

2008/558/EK:

* A Bizottság határozata (2008. június 27.) a finomított echiumolajnak a 258/97/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevõként való forgalomba hozata-
lának engedélyezésérõl [az értesítés a C(2008) 3049. számú dokumentummal történt]

2008/559/EK:

* A Bizottság határozata (2008. június 27.) az Allanblackia magolajnak a 258/97/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevõként való forgalomba hozata-
la engedélyezésérõl [az értesítés a C(2008) 3081. számú dokumentummal történt]

Helyesbítések

* Helyesbítés a harmadik államoknak az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai
köztársasági katonai mûveletéhez történõ hozzájárulása elfogadásáról szóló CHAD/1/2008
politikai és biztonsági bizottsági határozat és az Európai Unió csádi köztársasági és kö-
zép-afrikai köztársasági katonai mûvelete tekintetében a hozzájáruló felek bizottságának
létrehozásáról szóló CHAD/2/2008 politikai és biztonsági bizottsági határozat módosításá-
ról szóló, 2008. május 28-i a CHAD/3/2008 (2008/412/KKBP) politikai és biztonsági bizott-
sági határozathoz (HL L 144., 2008. 6. 4.)
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A Közbeszerzési Értesítõ 78. számának (2008. július 9.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Ajánlati felhívás

Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelõintézet (a Dr. Ke-
nessey Albert Kórház-Rendelõintézet számára szüksé-
ges labordiagnosztikumok és fogyóanyagok szállítása –
K. É. – 10334/2008)

Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság („Nagykõrösi
pusztai tölgyesek” LIFE06 NAT/H/000098] – vadkizá-
ró kerítések építése – invazív fajok eltávolítása, erdõ-
felújítás – K. É. – 10493/2008)

Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (kálium-jo-
did tabletta beszerzése – K. É. – 10043/2008)

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igaz-
gatóság (mezõgazdasági gépek beszerzése – K. É. –
10277/2008)

FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási In-
tézet (az ÚMVP-hez kapcsolódó közvélemény-kutatási
szolgáltatás – módosítás – K. É. – 10533/2008)

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (vér-
vételi fecskendõk beszerzése – K. É. – 10236/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [a békéscsabai
(V.) projektirodához tartozó 2008. évi engedélyköteles
hídtervezési beavatkozások engedélyezési és kiviteli
terveinek elkészítése – K. É. – 10014/2008]

Pilis Város Önkormányzata [úthálózat, közmûhálózat
fenntartása, fejlesztése (mélyépítési beruházások) –
K. É. – 9453/2008]

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
[a Szombathely, Kossuth L. u. 1–3. alatt levõ polgár-
mesteri hivatali épület (I. rész), valamint a Bem J. u. 33.
alatti bölcsõde-óvoda (II. rész) fûtéskorszerûsítésének
tervezési és kivitelezési munkái – K. É. – 9841/2008]

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban

Kisalföld Volán Közlekedési Zrt. (7 db azonos típusú
új városi alacsony padlós kivitelû autóbusz beszerzése
lízingkonstrukcióban – K. É. – 10145/2008)

Részvételi felhívás

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (komplex pá-
lyázati menedzsment szolgáltatások ellátása – K. É. –
10042/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

Budapest Fõváros Önkormányzata („Fõvárosi Önkor-
mányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelõintézeté-

ben önkormányzati biztosi teendõk teljes körû ellátása
2008.” – K. É. – 10209/2008)

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (HEFOP
3.1.1. program IKT kompetenciafejlesztéshez kapcso-
lódó szoftverfejlesztési feladatok – K. É. – 9135/2008)

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (virtuális mo-
dellrendszer közismereti adaptációja – K. É. –
9137/2008)

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (HEFOP
3.1.1-es központi program megvalósításához kapcsoló-
dó kommunikációs feladatok ellátása – K. É. –
9609/2008)

Fejér Megyei Szent György Kórház (élelmiszerek be-
szerzése 1 évre – K. É. – 9788/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(takarítási és csatornatisztítási szolgáltatások beszerzé-
se – K. É. – 9777/2008)

Kanizsai Dorottya Kórház [5 évre szükséges különféle
szemlencse és tartozékai (4332/Nagykanizsa/08 Szem-
lencse) – K. É. – 9902/2008]

Lõrinci Város Önkormányzata (közétkeztetési szolgál-
tatás beszerzése – K. É. – 8921/2008)

Országos Tisztifõorvosi Hivatal [a Magyar Köztársa-
ság 2008. évi ellátását részben biztosító oltóanyagok be-
szerzése (tájékoztató az eljárás eredményérõl – EU)
– K. É. – 9991/2008]

Helyesbítés

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (beszerzési folyamat tá-
mogatása/2008. – K. É. – 8945/2008)

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (Flottakezelés-2/2008. –
K. É. – 10355/2008)

Budapest XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat (he-
lyesbítés XII. Sportcs. külsõ 2 EU – K. É. – 8948/2008)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (svájci
frank alapú hitelfelvétel 2800 millió forint értékben –
Helyesbítés – K. É. – 8394/2008)

Fõvárosi Közterület-fenntartó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság (ajánlatkérõ tulajdonában és üzemel-
tetésében, vagy bérleményében lévõ épületek üzemelte-
tési és fenntartási feladatainak ellátása – K. É. –
10054/2008)

Tájékoztató hirdetmény visszavonásáról vagy módosí-
tásáról

Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. (fûtési rendsze-
rek korszerûsítése – K. É. – 10941/2008)
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (infor-
matikai eszközök beszerzése – ajánlattételi felhívás
módosítása – K. É. – 10563/2008)

Kaposvári Egyetem („mobil- és vezetékes távközlési
szolgáltatások biztosítása a Kaposvári Egyetem részé-
re” tárgyában 2008. június 23-án K. É. – 8009/2008
azonosító számon közzétételre került ajánlattételi fel-
hívás visszavonása – K. É. – 10529/2008)

Magyar Televízió Zrt. Beszerzés és Logisztika (iroda-
szer-beszerzés – 2. sz. módosítás – K. É. – 10545/2008)

Nyírtelek Város Önkormányzata (a Közbeszerzési Ér-
tesítõ 2008. június 13-i, 67. számában K. É. – 8606/2008
számon megjelent ajánlati felhívás módosítása – K. É. –
10652/2008)

Részvételi felhívás

Piglets Farm Állattenyésztõ Mezõgazdasági, Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft. (állattartó telepek korszerûsí-
tése – K. É. – 10535/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

Fõvárosi Fõügyészség (õrzés-védelem – K. É. –
10388/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

Boronkay György Mûszaki Középiskola és Gimnázium
(ajánlatkérõ iskola számítástechnikai eszközeinek be-
szerzése – K. É. – 10066/2008)

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi
Centruma (EM-244, 1 db komplex fehérje elegyek tö-
megspektrométerrel történõ proteomikai vizsgálatát
elõkészítõ rendszer – K. É. – 10134/2008)

Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (mûanyag konténer
szállítása 0,77 m3-es – K. É. – 10248/2008)

Gyomaendrõd Város Önkormányzata (Gyomaedrõd,
Selyem út építése – K. É. – 10476/2008)

Halásztelek Nagyközség Önkormányzata [nyílászáró-
csere (ÁMK, Somogyi Béla u. 50–52., aula) – K. É. –
9767/2008]

Magyar Nemzeti Bank (ajánlattételi felhívás internet-
szolgáltatás beszerzésére az MNB részére – K. É. –
10363/2008)

Mezõkovácsházi Új Alkotmány Kft. [Mezõkovácsháza
külterületén (hrsz.: 0117.) lévõ tehenészeti telep almos-
trágya tárolótér kialakítása és a trágya kezelésének,
valamint az állattartási technológiának a korszerûsíté-
se – K. É. – 10307/2008]

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság (nyomdai termékek elõállítása és az
ahhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – K. É. –
10917/2008)

MTA ALFA Akadémiai Létesítmények Fenntartása és
Üzemeltetése (vezetõi személygépkocsi – K. É. –
10091/2008)

Tiszaföldvár Város Önkormányzata (Tiszaföldvár vá-
ros belterületi úthálózatának szilárd burkolattal törté-
nõ ellátása – K. É. – 10370/2008)

Várpalota Város Önkormányzata (utalványok beszer-
zése – K. É. – 9751/2008)

Zalalövõ Város Önkormányzata (orvosi ügyelet – K. É.
– 10259/2008)

Ajánlati felhívás

Bát-Tej Kft. (Bát-Tej telepfelújítás – K. É. –
10341/2008)

Budapest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest fõváros XV. kerületi útfelújítások – K. É. –
10441/2008)

Budapest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat (szilárd
burkolatú utak építése Budapest XV. kerületében –
K. É. – 10452/2008)

Budapest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat (szabá-
lyozási és egyéb tervek készítése Budapest fõváros
XV. kerületében – K. É. – 10475/2008)

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi
Centruma (EM-247, 1 db LC-MS rendszer beszerzése –
K. É. – 10077/2008)

Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (dunakeszi hul-
ladéklerakó részleges átépítése – K. É. – 10246/2008)

Geresdlaki Mezõgazdasági Zrt. (ajánlatkérõ tehené-
szeti telepén a híg trágya és almos trágya kezelésének
korszerûsítése – K. É. – 10315/2008)

Legfõbb Ügyészség (felújítás, tetõtér-beépítés – K. É.
– 10659/2008)

Mórahalom Város Önkormányzata (ajánlatkérõ tu-
lajdonában lévõ Mórahalom, 573/14., 1743., 1751.,
573/15., 1791. helyrajzi számú belterületi utcák szilárd
burkolattal való ellátása – K. É. – 10076/2008)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Nyíregyháza, Szabadság tér csapadékvíz-gerincháló-
zat rekonstrukciója, illetve Nyíregyháza, nyírszõlõsi út
csapadékcsatorna-építése – K. É. – 10312/2008)

Szentendre Város Önkormányzata [polgármesteri
hivatal (Városház tér 3.) fszt.-i vizesblokk átépítése és
elektromos nyílóajtó-automatika beszerzése és beüze-
melése – K. É. – 9928/2008]

Vakok Állami Intézete (élelmiszerek beszerzése /01/ –
K. É. – 9497/2008)
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Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Békés Város Önkormányzata (kerékpárutak építése
1-2-3-4. rész – K. É. – 8528/2008)

Békés Város Önkormányzata (Békés Város Önkor-
mányzatának és Intézményeinek 2008. augusztus 1-jé-
tõl 2009. május 31-ig tartó idõszakra történõ villamos-
energia-beszerzése – K. É. – 8938/2008)

Bicske Város Önkormányzata Képviselõ-testülete
(tájékoztató az eljárás eredményérõl – Bicskei utak –
K. É. – 10520/2008)

Dunaharaszti Város Önkormányzata (Hunyadi János
Általános Iskola korszerûsítése – K. É. – 8915/2008)

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Eger Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala épületeinek
személy- és vagyonvédelmi feladatainak ellátása –
K. É. – 10286/2008)

Ferencvárosi Önkormányzat (Budapest IX. kerület,
Lónyay u. 26. szám alatti integrált óvoda és integrált
bölcsõde tervezési munkái – K. É. – 8258/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási
Hivatal (KEK KH és az okmányirodák pénzügyi, lo-
gisztikai, gazdálkodási, igazgatási és iratkezelési fel-
adatait támogató ’stb’ integrált rendszer, valamint
kapcsolódó szolgáltatások biztosítása – K. É. –
10376/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (KP-003 – 8. sz.
fõút 82+200–110+571 km-szelvények, valamint a
31+700–57+000 km-szelvények közötti szakasz 115 kN
tengelyterhelésre történõ burkolatmegerõsítésének en-
gedélyezési és kiviteli tervdokumentációja elkészítése
– K. É. – 10240/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (hitel-
felvétel a központi telephely és irodaház fejlesztésére –
K. É. – 8691/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési Parancs-
noksága (a Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözé-
si Parancsnoksága felügyelete alá tartozó egyes regio-
nális nyomozóhivatalok objektumainak takarítása – K.
É. – 10530/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (isko-
lakezdési tám. EH – K. É. – 10260/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

Dunaharaszti Város Önkormányzata (pályázatból
megvalósuló útépítési munkák – K. É. – 10183/2008)

Magyar Vasúti Hivatal (Magyar Vasúti Hivatal piac-
felügyeleti monitoringtevékenységét támogató infor-
matikai rendszer kifejlesztése és bevezetése – K. É. –
10089/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

Eötvös Loránd Tudományegyetem Mûszaki és Üzemel-
tetési Igazgatóság (Vezér úti kollégium PPP-konstruk-
cióban történõ felújításához és átalakításához szüksé-
ges statikai felülvizsgálat elvégzése – K. É. – 8135/2008)

Földmérési és Távérzékelési Intézet (GNSS-vevõk be-
szerzése tárgyú szerzõdés teljesítése – K. É. –
10688/2008)

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
(a HungaroControl Zrt. hivatalos külföldi kiutazásai-
hoz kapcsolódó utazásszervezési szolgáltatás beszer-
zése – K. É. – 10719/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [tájékoztató 4. sz.
fõút Debrecent elkerülõ szakasz (35. sz. fõút és 4. sz. fõ-
út Bocskai kert visszatérõ ág között) kiviteli tervdoku-
mentációjának elkészítése tárgyú szerzõdés teljesítésé-
rõl – K. É. – 10305/2008]

Vám- és Pénzügyõrség Közép-dunántúli Regionális Pa-
rancsnoksága (Fõvámhivatal Székesfehérvár, nyílászá-
rók cseréje – K. É. – 10304/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Közép-dunántúli Regionális Pa-
rancsnoksága (pápai kirendeltség tetõfelújítása – K. É. –
10311/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Közép-dunántúli Regionális Pa-
rancsnoksága (VPKDRP ingatlanainak belsõ felújítása
– K. É. – 10317/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Közép-dunántúli Regionális Pa-
rancsnoksága (pápai kirendeltség fûtéskorszerûsítése –
K. É. – 10333/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (tájé-
koztató módosításról, a Rozgonyi Általános Iskola bõ-
vítéses rekonstrukciója – K. É. – 10374/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
Gyõr állomás pályaépítési munkái tárgyú szerzõdés
módosításáról – K. É. – 9491/2008)
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Helyesbítés

Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (a Közbeszerzési
Értesítõ 2008. június 30-i, 74. számában, K. É. –
9838/2008 számon megjelent ajánlati felhívás egyes
ágazatokban hirdetmény helyesbítése – K. É. –
10699/2008)

Fõvárosi Bíróság ítélete

Fõvárosi Bíróság 13.K.34.449/2007/6. sz. ítélet (K. É.
– 10928/2008)

Fõvárosi Bíróság 25.K.35.637/2006/10. ítélet (K. É. –
10929/2008)

Fõvárosi Bíróság 14.K.31505/2007/8. sz. ítélet (K. É. –
10933/2008)

Legfelsõbb Bíróság ítélete

Legfelsõbb Bíróság Kfv.III.37.285/2007/4. sz. ítélet
(K. É. – 10254/2008)

Fõvárosi Ítélõtábla ítélete

Fõvárosi Ítélõtábla 4.Kf.27.269/2007/11. sz. ítélet
(K. É. – 10934/2008)

Fõvárosi Ítélõtábla 4.Kf.27.371/2007/13. sz. ítélet
(K. É. – 10936/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

A Közbeszerzések Tanácsa Közleménye a hivatalos
közbeszerzési tanácsadók névjegyzékébe 2008. június
26-án felvett újabb tanácsadókról, továbbá a korábban
felvett tanácsadók adataiban bekövetkezett változá-
sokról
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HIRDETMÉNYEK

Ajánlati felhívás

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M7 ap. táblarend-
szer/2008. – K. É. – 10503/2008)

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M0 északi szektor fel-
újítása/2008. – K. É. – 10517/2008)

Budapest Fõváros II. kerületi Önkormányzata (Vállal-
kozási szerzõdés / Budapest Fõváros II. kerületi Ön-
kormányzata hivatalainak õrzés-védelmi és takarítási
munkái (felhívás) – K. É. – 8412/2008)

Budapest Fõváros Önkormányzata (Független hivata-
los közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása az Uzso-
ki utcai Kórház rekonstrukció II. ütem orvostechnoló-
giai berendezések és eszközök beszerzése, valamint az
Építési szerzõdés módosítása tárgyú eljárásokban –
K. É. – 9492/2008)

Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hi-
vatal Közmû Ügyosztály (Esztergomi úti gyûjtõcsatorna
kivitelezéséhez mérnök-tanácsadó megbízási szerzõdé-
se – K. É. – 10208/2008)

Budapest Fõváros VI. Kerület Terézváros Önkormány-
zata (kerékbilincs fel- és leszerelése – K. É. –
10087/2008)

Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (tûzoltó készülékek beszerzése – K. É. –
9133/2008)

Miniszterelnöki Hivatal (Miniszterelnöki Hivatal ál-
tal megrendelt kormányzati kommunikációs kampá-
nyokhoz kap-csolódóan médiatervezési és -vásárlási
feladatok elvégzése – K. É. – 10339/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (K082-
SK001-Tervezési szerzõdés a 82. számú fõút átkötése a
8. számú fõútra – K. É. – 10443/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás
M86 gyorsforgalmi út Gyõr-Moson-Sopron megyeha-
tár – Csorna észak 119+235 – 149+651 km sz. közötti
szakasz környezeti és kulturális örökségvédelmi hatás-
tanulmány elkészítése tárgyában – K. É. – 10516/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (SK002 47 sz. fõ-
út Hódmezõvásárhely tehermentesítõ út korábbi terve-
inek felülvizsgálata kiviteli és tendertervek elkészítése
– K. É. – 10639/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (SZ008 –
K745.01 Kétvölgy – Felsõszölnök AF – K. É. –
10661/2008)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési
és -tisztítási rendszerének fejlesztése Kohéziós Alap
projekt pénzmaradványának felhasználásához szüksé-



ges mérnöki és mûszaki ellenõri tevékenység – K. É. –
10007/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága Gaz-
dasági Fõosztály (Postai forgalomban küldhetõ csoma-
gok átvizsgálására alkalmas röntgensugaras berende-
zés szállítása, üzembe helyezése, telepítése, karbantar-
tása – K. É. – 10175/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága Gaz-
dasági Fõosztály (a Vám- és Pénzügyõrség részére szol-
gálati gépjármûvek beszerzése – K. É. – 10326/2008)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban

Alba Volán Zrt. [58 db – 26% 13,5 m-es (12951-13500
mm) hosszúságú, kéttengelyes, elõvárosi (M3/II. osz-
tály elõírásainak megfelelõ) szóló új autóbusz szállítása
forgalomba helyezéssel – K. É. – 9689/2008]

Pannon Volán Zrt. (147 db –26% 12 m-es
(11 800–12 950 mm) hosszúságú, kéttengelyes, elõváro-
si (M3/II. osztály elõírásainak megfelelõ) szóló, új autó-
busz szállítása forgalomba helyezéssel – K. É. –
9678/2008)

Volánbusz Zrt. (25 db – 30% 18 m-es (17 800–18 750
mm) hosszúságú, alacsonypadlós, új elõvárosi (M3/II.
osztály elõírásainak megfelelõ) csuklós autóbusz szállí-
tása forgalomba helyezéssel. – K. É. – 9706/2008)

Részvételi felhívás

Kaposi Mór Oktató Kórház (a Kaposi Mór Oktató
Kórház részére takarítási és mosodai szolgáltatások el-
látása. – K. É. – 10320/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgál-
tató Kft. (endoszkópos és vágó-koaguláló kézi eszközök
beszerzése – K. É. – 9078/2008)

Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgál-
tató Kft. (szemészeti mûlencsék beszerzése – K. É. –
9079/2008)

Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgál-
tató Kft. (szürkehályogmûtéthez szükséges szemészeti
anyagok beszerzése – K. É. – 9081/2008)

Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgál-
tató Kft. (varrógépek, varrógépbetétek és sérvhálók be-
szerzése – K. É. – 9084/2008)

Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgál-
tató Kft. (varróanyagok beszerzése – K. É. – 9086/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a 83.
sz. fõút 33+820–70+200 km sz. között 11,5 tonnás bur-
kolaterõsítés/fejlesztés döntés-elõkészítõ tanulmány el-

készítése tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. –
10126/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (SZ001 – Záhony
térség belsõ közúti… tájékoztató EU – K. É. –
10177/2008)

Országos Vérellátó Szolgálat (3/OVSZ/2008. Amicus-
készülékekhez szükséges szerelékek beszerzése megne-
vezésû hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos el-
járás eredményérõl készült tájékoztató (uniós) – K. É. –
10514/2008)

Helyesbítés

Alba Volán Rt. (az Európai Unió Hivatalos Lapjához
2008. május 27-én K. É. – 8054/2008 számon feladott
ajánlati felhívás egyes ágazatokban helyesbítése (elekt-
ronikus) – K. É. – 8502/2008)

Balatonfüred Város Önkormányzata (az Európai Unió
Hivatalos Lapjához K. É. – 7651/2008 számon 2008.
május 20-án feladott ajánlati felhívás helyesbítése –
K. É. – 8178/2008)

BME Gazdasági és Mûszaki Fõigazgatóság (az Euró-
pai Unió Hivatalos Lapjához 2005. 05. 23-án K. É. –
7984/2008 számon feladott ajánlati felhívás helyesbíté-
se – K. É. – 8738/2008)

FGSZ Földgázszállító Zrt. (az Európai Unió Hivatalos
Lapjához K. É. – 7904/2008 számon 2008. május 22-én
feladott részvételi felhívás helyesbítése – K. É. –
8257/2008)

Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (az
Európai Unió Hivatalos Lapjához 2008. 05. 28-án K. É.
– 7725/2008 számon feladott ajánlati felhívás helyesbí-
tése – K. É. – 8757/2008)

Országgyûlés Hivatala (az Európai Unió Hivatalos
Lapjához K. É. – 8256/2008 számon 2008. május 30-án
feladott részvételi felhívás helyesbítése – K. É. –
9013/2008)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módo-
sításáról

Bányavagyon-hasznosító Kht. (a Közbeszerzési Érte-
sítõ 2008. május 23-i, 58. számában K. É. – 7395/2008
számon megjelent ajánlati felhívás módosítíása – K. É.
– 10947/2008)

Budapest-Zugló Önkormányzata megbízásából eljáró
Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. (vállalkozási szerzõdés kere-
tében a Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. kezelésében lévõ in-
gatlanokon lomtalanítási munkák elvégzése eseti meg-
rendelés alapján – K. É. – 10435/2008)
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Részvételi felhívás

Göd Város Önkormányzata (Göd Város Önkormány-
zata által a Rákóczi úti sporttelep helyén 200 férõhelyes
óvoda tervezése és kivitelezése vállalkozási szerzõdés
keretében – K. É. – 10660/2008)

Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (integrált
vállalatirányítási rendszer a hozzá kapcsolódó szolgál-
tatásokkal – K. É. – 10543/2008)

Veszprém Megyei Önkormányzat (Veszprém Megyei
Önkormányzat fenntartásában lévõ intézmények ré-
szére mosodai gépek beszerzése. – K. É. – 10848/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

BKSZ Budapesti Közlekedés-Szervezõ Kht. (média-
tervezési és médiavásárlási feladatok ellátása a közte-
rületi médiára vonatkozóan. – K. É. – 10531/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és
Rendelõintézet (egészségügyi veszélyes hulladék szállí-
tása és ártalmatlanítása gyûjtõ edényzet biztosításával
együtt – K. É. – 10075/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Észak-
budai Egyesített Kórházak (az intézet 19. sz. épületében
gyermekosztályok felújítása – K. É. – 10953/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórháza (dializá-
láshoz szükséges fogyóanyagok beszerzése – K. É. –
10316/2008)

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyûjte-
mény Közalapítvány (ajánlatkérõ Páva u. 39. sz. alatti
épületének élõerõs õrzés-védelmi feladatai, valamint a
biztonsággal kapcsolatos technikai eszközök idõszaki
karbantartása és javítása – K. É. – 8980/2008)

Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (díszszablyák, díszk „colt”-ok, dísztõrök
beszerzése – K. É. – 10369/2008)

Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség [gép- és harcjármû-vezetési pályák (Cso-
bánka) felújítása – K. É. – 10372/2008]

Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (kések beszerzése – K. É. – 10628/2008)

Kaposvári Egyetem (mobil- és vezetékes távközlési
szolgáltatások biztosítása a Kaposvári Egyetem részére
– K. É. – 10654/2008)

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (angol
nyelv oktatása, vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás
2008. – K. É. – 10808/2008)

MÁV Cargo Árufuvarozási ZRt. (szolgáltatási köz-
ponti irodák és raktárépület felújítása és korszerûsíté-
se – K. É. – 10658/2008)

MECSEK-ÖKO Zrt. (I. sz. meddõhányó végleges
morfológiájának kialakítása AF – K. É. – 10502/2008)

Országos Vérellátó Szolgálat (ujjbegyszúró lándzsa
beszerzése – K. É. – 10911/2008)

Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (tejter-
mékek szállítása – K. É. – 9217/2008)

Szent István Egyetem (külföldi folyóiratok beszerzése
– K. É. – 9931/2008)

Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyer-
mekotthon (élelmiszer-alapanyagok beszerzése 2009.
augusztus 31-ig – K. É. – 10527/2008)

Tápiószele Nagyközség Önkormányzata (Tápiószelén
2178 méter hosszú, 2,6 méter széles közlekedésbizton-
sági kerékpárút építési beruházás kivitelezése – K. É. –
10390/2008)

Ujhelyi Imre Általános Iskola (élelmiszer beszerzése –
K. É. – 8785/2008)

Veszprém Megyei Önkormányzat (Veszprém Megyei
Önkormányzat fenntartásában lévõ 3 intézmény moso-
dai gép beszerzéséhez kapcsolódó építési munkák el-
végzése – K. É. – 10844/2008)

Ajánlati felhívás

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (aján-
latkérõ földút javítási munkálatainak elvégzése – K. É.
– 10387/2008)

Budapest Józsefváros Önkormányzata (Józsefváros –
Erdélyi u.4. felújítás – AF – K. É. – 9965/2008)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (Józsefváros –
Dankó u. 7. – épületfelújítás – K. É. – 9962/2008)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (Buda-
pest XXI. Kerület Csepel–Háros szabályozási prog-
ramtervének elkészítése – K. É. – 9581/2008)

Ercsi Város Önkormányzata (MOZAIK TV üzemelte-
tése – K. É. – 10847/2008)

Kisalföldi Mezõgazdasági Zrt. (trágakezelés és -feldol-
gozás létesítményeinek kivitelezése a Kisalföldi Mezõ-
gazdasági Zrt. Kapuvár-Miklósmajori szarvasmarha
telepén – K. É. – 10144/2008)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Játszóte-
rek fejlesztése 2008. – K. É. – 10505/2008)

MNV Zrt. (utóellenõrzési célú kármentesítési moni-
toring üzemeltetése – K. É. – 10268/2008)

Nemesszalóki Mezõgazdasági Zrt. (ajánlatkérõ ne-
messzalóki és pápasalamoni állattartó telepei trágyatá-
rolással, -kezeléssel és -kijuttatással kapcsolatos beru-
házása – K. É. – 10190/2008)

ORKER Termelõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
(állattartó telepek korszerûsítése – K. É. – 10537/2008)

Országos Vérellátó Szolgálat (kiszállójármû – K. É. –
10619/2008)

Pécsváradi Agrover Zrt. (ajánlatkérõ sertéstelepi
hígtrágya-kezelésének korszerûsítése – K. É. –
10622/2008)

Pomáz Város Önkormányzata (közétkeztetés ellátása –
K. É. – 9913/2008)
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Tiszaújváros Város Önkormányzata (közterületek re-
habilitációja: járdaépítések és felújítások, parkolók ki-
alakítása, kerékpárutak építése ajánlatkérõ közterüle-
tén – K. É. – 10394/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Központi Járõrszolgálat Pa-
rancsnoksága (Vám- és Pénzügyõrség Központi Járõr-
szolgálat Parancsnoksága telephelyeinek felújítása –
K. É. – 10618/2008)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban

MÁV ZRt. Beruházás Lebonyolító Igazgatóság (haté-
konyságjavító beruházások a MÁV Zrt. területén –
K. É. – 10437/2008)

Elõzetes összesített tájékoztató

Újhartyán Község Önkormányzata (Újhartyáni Német
Nemzetiségi Óvoda-konyha gyerekvár építése – K. É. –
10459/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (Digitális törzskönyv
beszerzése/2008 – K. É. – 8570/2008)

Bakony Volán Zrt. (Gázolaj beszerzés – K. É. –
10680/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Budapest Fõváros XVI. kerületi Önkormányzat (Buda-
pest XVI. kerületi önerõs útépítések II. – K. É. –
10538/2008)

Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat Gazdasági,
Mûszaki Ellátó Szolgálata (épületek tetõszerkezeteinek
a karbantartása (2008/II. negyedév) – K. É. –
10842/2008)

Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat Gazdasági,
Mûszaki Ellátó Szolgálata (víz-, gáz- és csatorna-alapve-
zeték karbantartása (2008/II. negyedév) – K. É. –
10845/2008)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (Józsefváros –
Kémény keret táj. nemz. – K. É. – 7765/2008)

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME Martos Flóra Kollégium homlokzati nyílászá-
róinak cseréje. – K. É. – 9126/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Debreceni Egyetem (EM-232, felvonók üzemeltetése
– K. É. – 8678/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi
Centrum (EM-231 1 db csúcs kategóriás color doppler
cardiovascularis echocardiograph kardiológiai vizsgá-
latokhoz és 1 db csúcs kategóriás color doppler ultra-
hang készülék elsõsorban cardiovasculáris vizsgála-
tokhoz – K. É. – 8538/2008)

Debreceni Hõszolgáltató Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság (Debrecen Nagyerdõt keresztezõ távfûtési
összekötõ vezeték építése – K. É. – 8558/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzat tulajdo-
nában és kezelésében lévõ közterületi zöldterületek
2008–2011. évi fenntartási munkái (József Attila lakó-
telep, és Aszódi ltp.) – K. É. – 8585/2008)

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (fõvárosi csatornák
rekonsrukciós munkáinak elvégzése VIII. szakasz –
K. É. – 9089/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-
Rendelõintézet és Baleseti Köz (intézeti gyógyszertár
üzemeltetése (SG-366) – K. É. – 8595/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

HM Térképészeti Kht. (VTopo-25 Digitális Térképé-
szeti Adatbázis elõállítása 34 darab 1:25000 méretará-
nyú topográfiai térképszelvény területére – K. É. –
8579/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (tolmácsolási, fordítási és lektorálási szak-
feladatok ellátása – K. É. – 10095/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (tájé-
koztató az eljárás eredményérõl – Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet ré-
szére egészségügyi gép-, mûszer – legalább 50 db kór-
házi ágy és legalább 50 db éjjeli szekrény és 1 informá-
ciós táblarendszer – beszerzése – K. É. – 10371/2008)

Kecskeméti Termostar Hõszolgáltató Kft. (távhõveze-
ték építésére – K. É. – 8916/2008)
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Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Készenléti Rendõrség (az ajánlatkérõ üzemeltetésé-
ben lévõ konyha ellátása meghatározott minõségû és
mennyiségû élelmiszerrel – K. É. – 9014/2008)

Ligetfürdõ Kft. (Újszegedi Fürdõkomplexum fejlesz-
tése – K. É. – 9131/2008)

Magyar Televízió Zrt. (tájékoztató a HD adás-lebo-
nyolításhoz szükséges komplett adáslebonyolító rend-
szer, és különbözõ kiegészítõ eszközök beszerzése tár-
gyában indított gyorsított meghívásos eljárás eredmé-
nyérõl. – K. É. – 10070/2008)

Magyar Televízió Zrt. (tájékoztató az MTV Zrt. ré-
szére 4 db videomátrix, 36 db különféle kiegészítõ esz-
köz és cca. 4.300 m különféle kábel szállítása tárgyában
indított közösségi értékhatár feletti hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás eredményérõl. – K. É. –
10616/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató 61.
sz. fõút Somogy megyei szakaszainak 11,5 tonnás bur-
kolatmegerõsítése, fejlesztése (I. ütem) tárgyú eljárás
eredményérõl – K. É. – 10285/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (az ajánlat-
kérõ munkatársainak elhelyezésére szolgáló ingatlan
bérlete. – K. É. – 10740/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Országos Onkológiai Intézet (Dual fotonenergiás or-
vosi lineáris gyorsító beszerzése – K. É. – 9129/2008)

Országos Rendõr-fõkapitányság Gazdasági és Igazgatá-
si fõigazgatóság GEI (az ORFK Oktatási Igazgatóság
dunakeszi telephelyén lévõ kutyák ellátához szükséges
tápok, vitaminok és egyéb készítmények beszerzése –
K. É. – 9015/2008)

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (Sal-
gótarján – Keretmegállaopdás – Táj. Nemzeti – K. É. –
10229/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Pat-
hologia III. KÉ táj. – K. É. – 10186/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Széchenyi István Egyetem (ingatlan adás-vétele (9026
Gyõr, Vásárhelyi Pál u. 64.) hrsz: 10664 – K. É. –
9045/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Szentendre Város Önkormányzata (Szentendre, Duna-
korzó burkolat felújítása – K. É. – 8981/2008)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Szombathelyi Iseum rekonstrukciója, kiviteli terv –
K. É. – 9062/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Szombathelyi Televízió és Rádió Kht. (a Szombathelyi
Televízió és Rádió Kht. részére történõ komplett bro-
adcast mûsorgyártó rendszer szállítása, oktatása és
terméktámogatás nyújtása. – K. É. – 10330/2008)

Tiszakécske Város Önkormányzata (út- és közmûháló-
zat fejlesztése – Tájékoztató az eljárás eredményérõl –
K. É. – 10656/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága Gaz-
dasági Fõosztály (tájékoztató a CDTA/NO továbbfej-
lesztése, karbantartása tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményérõl – K. É. – 10058/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

Vértesi Erõmû ZRt. (CO szûrös menekülõkészülékek
beszerzése – táj. részv. szak. eredmény – K. É. –
10270/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

Agro-Milk Kft. (mezõgazdasági gép beszerzése –
K. É. – 8170/2008)

Báránd Község Önkormányzata (TÁMASZ Szociális
Alapszolgáltatási Központ bárándi telephely felújítási
munkáinak kivitelezése (33.447.379 Ft.) – K. É. –
8232/2008)

Budapest Fõváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
(Budapest IV. Újpest Szent István tér és környéke re-
konstrukciója – tervezés – K. É. – 10796/2008)

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (Bp. I. ke-
rület Bécsi kapu tér–Táncsics Mihály utca burkolat át-
építési munkáinak elvégzése tárgyban tájékoztató a
szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 9883/2008)

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság (ÉDUKÖVIZIG épületei: esztergomi gátõrház
szennyvízcsatrona – tájékoztató a szerzõdés teljesítésé-
rõl – K. É. – 10671/2008)

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (III., Bécsi út csa-
tornarekonstrukció tervezése (Csemete u.–Bécsi út 40.
között) – K. É. – 8250/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona
(élelmiszerek beszerzése (I. tõkehús, II. hentesáru, III.
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mirelit, IV. pékáru, V. tejtermékek, VI. zölséggyü-
mölcs, IX. vegyes élelmiszerek) – K. É. – 8403/2008)

FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási In-
tézet (tankönyv utánnyomása, nyomdai elõkészítése,
szerkesztése és kivitelezése (1–3.rész) – K. É. –
10991/2008)

Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (szakis-
kolai Fejlesztési Program keretében megvalósuló,
összesen 10, egyenként 5 napos önfejlesztõ iskolai peda-
gógus-továbbképzés szállás-étkezésének és technikai
feltételeinek biztosítása – Kreál Plusz Kft. – K. É. –
8301/2008)

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (ajánlatkérõ telep-
helyén hõszolgáltatási üzemeltetés és teljeskörû építé-
szeti, épületvillamossági, épületgépészeti karbantartási
és javítási munkák elvégzése (325.452.361 Ft.) – K. É. –
8332/2008)

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (Sal-
gótarján Városi Sportcsarnok bõvítése, rekonstruk-
ciója – K. É. – 8238/2008)

Siklós Város Önkormányzata (Siklós város belvárosá-
ban parkolási rendszer üzemeltetésének koncesszióba
adása (120 hónap) – K. É. – 8249/2008)

Sopron és Környéke Víz- és Csatornamû ZRt. (Sopron
térségi közmû-rekonstrukciók, 109 858 887 Ft – Stra-
bag Zrt. – K. É. – 8630/2008)

Szentgotthárd Város Önkormányzata (Interaktív Táv-
tanulási Rendszer kialakítása – K. É. – 8714/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Dél-Dunántúli Regionális Pa-
rancsnoksága (Vám- és Pénzügyõrség egyes objektuma-
inak bõvítése és karbantartása tárgyú közbeszerzési el-
járás szerzõdés teljesítésérõl tájékoztatás – K. É. –
10747/2008)

Veszprém Megyei Önkormányzat (Dákai Batthyány
Ilona Fogyatékosok Otthona rekonstrukcója és egyéb
építési munkái – K. É. – 8355/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (Buda-
pest, XXI. kerület Késmárki u.–Határ u. forgalmi cso-
mópont körforgalmú csomóponttá alakításának kivite-
lezése, valamint a Táncsics M. u.- Ady Endre út sze-
gélykorrekciója – K. É. – 8898/2008)

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [X.., Árpa u. csator-
narekonstrukció tervezése (Hizlaló tér–Teherkocsi u.
között) – K. É. – 8899/2008]

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatóság [a Környezet és Energia Operatív Prog-
ramra (a továbbiakban: KEOP) beérkezõ környezet-
védelmi pályázatok értékeléséhez szükséges szakértõk
biztosítása – K. É. – 10720/2008)

Magyar Közút Kht. (ROP tervezési szerzõdések mó-
dosítása – K. É. – 10346/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
32 sz. fõút-3106 j. út körforgalmú csomópont kiépítése
és a 3106. j. út megerõsítése 1100 m hosszontárgyú
szerzõdés módosítsáról – K. É. – 10079/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
32 sz. fõút-3106 j. út körforgalmú csomópont kiépítése
és a 3106. j. út megerõsítése 1100m hosszon tárgyú
szerzõdés módosításáról – K. É. – 10080/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (26. sz. fõút Sajó-
szentpétert elkerülõ, a 26. és 27. sz. fõút közötti szakasz,
a 26. sz fõút Sajószentpéter és Kazincbarcika közös el-
kerülõ szakasz II.ütem engedélyezési-, kiviteli- és kisa-
játítási tervdokumentációjának tárgyában szerzõdés
módosítása – K. É. – 10528/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató
M9 autóút 51. sz. fõút és 54. sz. fõutak (19+000-31+300
km sz.) közötti szakasz kiviteli terveinek elkészítésére
szóló szerzõdés módosításáról – K. É. – 10711/2008)

Pesterzsébet Önkormányzata (tájékoztató a szerzõdés
módosításárólÖnkormányzat vagyon- és felelõsségbiz-
tosítása – K. É. – 10436/2008)

Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit
Kft. (atomerõûvi kis és közepes aktivitású radioaktív
hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló tároló fel-
színi létesítési engedélyeztetéshez szükséges dokumen-
tációk elkészítése – K. É. – 8545/2008)

Szentendre Város Önkormányzata (a Szentendre Vá-
ros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal épületének
dísztermében légkondicionáló berendezés tervezése,
szállítása, üzembe helyezése – K. É. – 8634/2008)

Szolnoki Fõiskola (szolgáltatás megrendelése épület
bérbeadására, üzemeltetésére és karbantartására, pri-
vát befektetõi konstrukcióban. – K. É. – 10433/2008)

Váci Fegyház és Börtön (zöldáru termékek beszállítá-
sa – Stedra Zsolt egyéni vállalkozó – K. É. – 8692/2008)

Összegezés az egyszerû közbeszerzési eljárásban az
ajánlatok elbírálásáról Sóskút Község Önkormányzata
(diákétkeztetés – K. É. – 7577/2008)

Helyesbítés

Budapest Fõváros II. kerületi Önkormányzata (a Köz-
beszerzési Értesítõ 2008.június 13-i., 67. számában
K. É. – 8095/2008 számon megjelent ajánlati felhívás
helyesbítése (EU-s) – K. É. – 11155/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (helyesbítés a
33. sz. fõút 71+825–74+513 km szelvények közötti sza-
kasz (Hortobágy átkelés I. ütem) 11,5 tonnás burkolat
megerõsítés és szélesítés kivitelezési, valamint hídfel-
újítási munkáinak elvégzése tárgyú ajánlati felhívás te-
kintetében – K. É. – 11171/2008)
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A Közbeszerzési Döntõbizottság határozatai

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Ügyiratszám – D. 55/13/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Ügyiratszám – D. 58/3/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Johnson & Johnson Egészségügyi és Ba-
baápolási Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft. jog-
orvoslati kérelme a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei He-
tényi Géza Kórház-Rendelõintézet ellen – Ügyiratszám
– D. 122/ 11 /2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Minerália Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. jogorvoslati kérelme a Fõvárosi Közterületfenn-
tartó ZRt ellen – Ügyiratszám – D. 176/10 /2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Covidien ECE s.r.o. Magyarországi Fi-
óktelepe kérelme Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Heté-
nyi Géza Kórház-Rendelõintézet ellen – Ügyiratszám –
D 99/9 /2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Állami Számvevõszék által kezdeménye-
zett eljárás a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala ellen – Ügyiratszám –
D.182/ 15 /2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Revcolor Bau Kft. kérelme a Társasház,
Fehérvári u. 193-199. ellen – Ügyiratszám – D.189/12
/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Lucsik és Társa Tanácsadói, Oktatói,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelme a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. ellen – Ügyiratszám –
D.192/ 14 /2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Állami Számvevõszék kezdeményezése
az Alap Község Önkormányzata ellen – Ügyiratszám –
D.193/9/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Állami Számvevõszék kezdeményezése
az Alap Község Önkormányzata ellen – Ügyiratszám –
D.194/9 /2008.)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Állami Számvevõszék kezdeményezésel
a Budapest Fõváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala ellen – Ügyiratszám – D.196/26
/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Állami Számvevõszék kezdeményezése a
Budapest Fõváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat
ellen – Ügyiratszám – D.200/18/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (M+Z 2000 Bõr- és Textilkonfekcionáló
Kft. kérelme a MÁV Zrt. ellen – Ügyiratszám –
D.202/16 /2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési
Döntõbizottság elnöke kezdeményezése az Educatio
Társadalmi Szolgáltató Kht. ellen – Ügyiratszám –
D.204/9 /2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési
Döntõbizottság elnöke kezdeményezése az Educatio
Társadalmi Szolgáltató Kht. ellen – Ügyiratszám –
D.205/8/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési
Döntõbizottság elnöke kezdeményezése az Educatio
Társadalmi Szolgáltató Kht. ellen – Ügyiratszám –
D.206/9/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Scarbantia – Art Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft. kérelme a Budapest Gyógy-
fürdõi és Hévizei Zrt.ellen – Ügyiratszám – D.209/4
/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (GERGELY AIR Kft. kérelme a Szolnok
Megyei Jogú Város Önkormányzata ellen – Ügyirat-
szám – D. 211/ 13 /2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Scarbantia-Art Kft. kérelme a Budapest
Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt.ellen – Ügyiratszám –
D.212/15/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Fehér Ablak Kft. kérelme a Szolnok Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata ellen – Ügyiratszám –
D. 214/13/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (COMTEX Zrt. kérelme BKV Zrt. ellen
– Ügyiratszám – D. 215/19/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Állami Számvevõszék kezdeményezése
Adony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal –
Ügyiratszám – D. 219/6/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Kormányzati Ellenõrzési Hivatal kezde-
ményezése a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormány-
zata ellen – Ügyiratszám – D.224/5/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (A.S.A. Mátra Kft. kérelme Gyöngyöspa-
ta Község Önkormányzata ellen – Ügyiratszám –
D.252/ 6 /2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 80. számának (2008. július 14.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Ajánlati felhívás

Balassi Intézet (PR tevékenység – K. É. – 10353/2008)
Biharnagybajomi DÓZSA Agrárgazdasági Zrt. (mezõ-

gazdasági gépek beszerzése – K. É. – 10523/2008)
Budapest Fõváros Önkormányzata (Fõpolgármesteri

Hivatal Adó Ügyosztály részére adóügyi nyomtatvá-
nyok, papíráruk elõállítása, valamint átadott adatállo-
mányokból nyomdai szolgáltatás teljesítése – K. É. –
10203/2008)

Budapest Fõváros Önkormányzata (Városháza elekt-
romos hálózatának, valamint fedélszékének felújításá-
hoz kapcsolódó tervezési munkák – K. É. – 10238/2008)

ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító
Iroda Társadalmi Szolg. Kht. (az ESZA Kht. kezelésében
lévõ hazai és uniós források felhasználását elõsegítõ
kommunikációs tevékenységekhez kapcsolódó média-
tervezési és médiavásárlási feladatok ellátása. – K. É. –
10967/2008)

Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (karbamid szállítá-
sa – K. É. – 10244/2008)

Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Kht. (élelmi-
szerek beszerzése – K. É. – 10143/2008)

Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (keretszerzõdés gépjármûtechnikai nagyér-
tékû tárgyi eszközök beszerzésére – K. É. – 10546/2008)

Magyar Közút Kht. (burkolatfelújítás 2008. I. – K. É.
– 10817/2008)

MNV Zrt. (könyvvizsgálói szolgáltatás beszerzése –
K. É. – 9456/2008)

Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
(ajánlatkérõ étkezési utalvánnyal történõ ellátása – K.
É. – 10377/2008)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktatókórháza [gyógyszerek (Jósa) – K. É. –
10557/2008]

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktatókórháza (gázok (Jósa) – K. É. –
10641/2008]

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Szombathely , 9 intézményfelújítási, -átalakítási mun-
kái, épületgépészeti és épületvillamossági mûszaki do-
kumentáció készítési és mûszaki ellenõrzési feladatai-
nak ellátása – K. É. – 10657/2008)

Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabili-
tációs és Gyógyfürdõ Kórház, Eg (egyszerhasználatos se-
bészeti varrógépek és tárak beszerzése – K. É. –
10291/2008)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban

Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató
Központ [értékjelzés nélküli bélyegbenyomásos boríté-
kok és levelezõlap gyártása és szállítása (Pre Paid ter-
mékcsalád) – K. É. – 9340/2008]

Vértes Volán ZRT (Közforgalmú autóbuszjáratok al-
vállalkozásban történõ üzemeltetése. – K. É. –
10662/2008)

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban

BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság Logisztikai Fõosztály
(BKV Zrt.-nél üzemelõ jármûvek, berendezések, pá-
lya- és azok tartozékaihoz szükséges kábelek, vezeté-
kek, zománchuzalok szállítása. – K. É. – 10442/2008)

BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság Logisztikai Fõosztály
(felszíni és a felszín alatti közösségi közlekedésben for-
galomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejleszté-
sének (KMOP azonosító: KIEPR-2007-0000028/PRO-
REGIO) független mérnökként való elõkészítõ és lebo-
nyolító munkáira – K. É. – 10612/2008)

Részvételi felhívás

Budapest Fõváros XIII. kerületi Önkormányzat (Amb-
rus u. 6. szám alatti lakóépület tervezésére és kivitelezé-
se – K. É. – 10813/2008)

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban

FGSZ Földgázszállító Zrt. (FGSZ Földgázszállító
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság kiemelt objek-
tumainak védelmére kivonuló biztonsági szolgálat be-
szerzése.-II – K. É. – 11006/2008)

Részvételi felhívás

Magyar Televízió Zrt. Beszerzés és Logisztika (az
MTV Zrt. által használt díszletek üzemeltetése – K. É. –
10541/2008)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Szombathely, 4 db lakóépületben felvonó felújítás ki-
vitelezési munkák megvalósítása – K. É. – 10562/2008)

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban

Volánbusz Közlekedési Zrt. Mûszaki és Fejlesztési
Igazgatóság (használt elõvárosi-helyközi autóbuszok
szállítása – K. É. – 10490/2008)
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Idõszakos tájékoztató – egyes ágazatokban

Zala Volán Rt. (1 távolsági és 1 helyközi szóló autó-
busz beszerzése – K. É. – 10693/2008)

Tervpályázati kiírás

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(szombathelyi Weöres Sándor színház új épülete- öt-
let-pályázat – K. É. – 10281/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (Flottakezelés/2008. –
K. É. – 10524/2008)

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (csípõ-
térdprotézis 2008-2009. – K. É. – 10047/2008)

Balassi Intézet (PR tevékenység – K. É. – 10509/2008)
Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény (Békés-

csaba X. – tájékoztató az eljárás eredményérõlõ TED –
K. É. – 10336/2008)

Budapest XVIII. kerület Városüzemeltetõ Kht. (Buda-
pest XVIII. kerület közút- és járdahálózatának építési,
felújítási és karbantartási munkái – K. É. –
10479/2008)

ÉARFÛ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség Kht. (az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügy-
nökségnél bevezetett ún. kafetéria rendszeren belüli
juttatások keretében, étkezési utalvány és ajándék
utalvány szállítása – K. É. – 9974/2008)

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság (Az Üröm-Csókavár gáztisztító massza ve-
szélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregé-
nek mentesítése projekt kivitelezési munkáinak elvég-
zése – K. É. – 10314/2008)

MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgál-
tató Egység (különféle festékek, hígitók, tapaszok és
egyéb festési anyagok beszerzése – K. É. – 9960/2008)

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (ajánlatké-
rõ budapesti székhelyén, telephelyén, valamint a
19 megyeszékhelyen mûködõ kirendeltségén 60 000 óra
diákmunka biztosítására vállalkozói szerzõdés megkö-
tése adminisztrációs, irodai kisegítõ munka végzésére –
K. É. – 10052/2008)

Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-köz-
pont (tájékoztató a 12 db BEA (vagy azzal egyenértékû)
licenc beszerzése, 2009. március 14-ig szóló szoftverkö-
vetéssel és first line supporttal, valamint 4 db meglévõ,
korábban beszerzett BEA-licenc supportjának megújí-
tása tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. – 10504/2008)

Monor Város Önkormányzata (közétkeztetés – K. É. –
10284/2008) Nyírfruct Szövetkezet (hûtõkamion, kiste-
herautók beszerzése – K. É. – 10146/2008)

Nyírfruct Szövetkezet (mûanyag tároló edények, lá-
dák beszerzése – K. É. – 10292/2008)

Pannon Egyetem (Pannon Egyetem vagyonvédelem-
tájékoztató eljárás eredményérõl – K. É. – 10335/2008)

PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelõ Zrt. (par-
fenntartás, köztisztaság – K. É. – 9423/2008)

Regia Civitas Szálloda és Fürdõ Beruházó és Üzemelte-
tõ Kft. (TED tájékoztató elj. eredm. Regia Civitas –
Auditor – K. É. – 10365/2008)

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (Sal-
gótarján – keretmegállapodás – Táj.EU – K. É. –
10227/2008)

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hõszolgáltató Zrt.
(üzemanyagkártyás üzemanyag beszerzése- tájékoz-
tató eljárás eredményérõl – K. É. – 10275/2008)

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok
Megyei Jogú Város belterületi burkolt és burkolatlan
útjainak, kerékpárútjainak, járdáinak fenntartása,
fejlesztése, útpadka- és árokrendezések, ezen munkák-
hoz kapcsolódóan közmûhálózat fejlesztése vállalkozá-
si szerzõdés keretében. – K. É. – 10666/2008)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Szombathely, 4 db lakóépületben felvonó felújítás ki-
vitelezési munkák megvalósítása – K. É. – 10840/2008)

Törökszentmiklósi Mezõgazdasági Zrt. (trágyakeze-
léshez kapcsolódó gépek beszerzése – K. É. –
10049/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága Gaz-
dasági Fõosztály (Tájékoztató a CDTA/NO továbbfej-
lesztése, karbantartása tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményérõl – K. É. – 10056/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága Gaz-
dasági Fõosztály (fordítás, tomácsolás EH – TED – K. É.
– 10262/2008)

Varázskorona Óvoda (közétkeztetés – K. É. –
9759/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágazatok-
ban

Bács Volán Zrt. (a Bács, a Gemenc, a Kapos, a Pan-
non, a Zala Volán Zrt. és a Pécsi Közlekedési Zrt részé-
re gázolaj beszerzése – K. É. – 10149/2008)

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest, V. ker. Ká-
rolyi Mihály utca – Kecskeméti utca; Ferenciek tere –
Múzeum krt. közötti szakaszán (hrsz.: 24016) gázelosz-
tó vezeték létesítése – K. É. – 10692/2008)

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest, V. ker.
Szerb utca; Kecskeméti utca – Veres Pálné utca közötti
szakaszán (hrsz.: 24039) gázelosztó vezeték létesítése –
K. É. – 10698/2008)

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest XX. ker.,
Mártírok útja – Kulcsár utcai körzeti nyomásszabályo-
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zó (hrsz.: 175624/1) rekonstrukciójához bekötõvezeté-
kek létesítése – K. É. – 10703/2008)

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest XVII. ker.,
Összefogás utcai körzeti nyomásszabályozó (hrsz.:
121540/9 ) rekonstrukciójához bekötõvezetékek létesí-
tése – K. É. – 10710/2008)

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest XII. ker.,
Lelesz utca; Hadik András utca – Alsó Svábhegyi út
közötti szakaszán (hrsz.: 10367/2) gázelosztó vezeték
létesítése – K. É. – 10716/2008)

Módosítás

Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (az Európai Unió
Hivatalos Lapjához 2008. június 16-án, K. É. –
9418/2008 számmal feladott ajánlati felhívás módosítá-
sa – K. É. – 10302/2008)

Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság (az Európai Unió
Hivatalos Lapjához 2008. június 13-án, K. É. –
8723/2008 számmal feladott ajánlati felhívás módosítá-
sa – K. É. – 10361/2008)

Visszavonás

Budapest Fõváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat
(Budapest fõváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata
tulajdonában álló Zuglói Lapok megnevezésû nyomdai
lap nyomdai munkái – K. É. – 10510/2008)

Országos Mentõszolgálat (az Európai Unió Hivatalos
Lapjához 2008.június 4-én, K. É. – 8087/2008 számmal
feladott részvételi felhívás visszavonása – K. É. –
10287/2008)

Helyesbítés

Bakony Volán Zrt. (az Európai Unió Hivatalos Lapjá-
hoz K. É. – 8795/2008 számon, 2008. június 5-én fel-
adott ajánlati felhívás egyes ágazatokban helyesbítése –
K. É. – 9204/2008)

Magyar Közút Kht. (az Európai Unió Hivatalos Lap-
jához K. É. – 8741/2008 számon 2008. június 4-én fel-
adott ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 9266/2008)

Magyar Közút Kht. (az Európai Unió Hivatalos Lap-
jához K. É. – 8922/2008 számon 2008. június 11-én
megküldött ajánlati felhívás helyesbítése (elektroni-
kus) – K. É. – 9817/2008)

MÁV Vagyonkezelõ Zrt. (az Európai Unió Hivatalos
Lapjához K. É. – 7688/2008 számon 2008. június 2-án
feladott részvételi felhívás helyesbítése – K. É. –
9640/2008)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módo-
sításáról

Duna–Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás (a Közbeszerzési Értesítõ 2008.június 30-i,
74. számában K. É. – 9228/2008 számon megjelent egy-
szerû eljárás visszavonása – K. É. – 11373/2008)

Fríz-Tej Mezõgazdasági ZRt. (a Közbeszerzési Értesí-
tõ 64. számában K. É. – 7894/2008 számon 2008.
06.06-án megjelent ajánlati felhívás módosítása – K. É.
– 11259/2008)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzat (szolgáltatási
szerzõdés Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzatá-
nak fenntartásában levõ oktatási intézmények gyer-
mek- és diákétkeztetése valamint alkalmazottai részére
közétkeztetés biztosítására – K. É. – 11061/2008)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kapos-
vár Nyílászárók 2. módosítás – K. É. – 11122/2008)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kapos-
vár Nyílászáró 3. módosítás - K. É. – 11125/2008)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kapos-
vár – HPV oltás – módosítás – K. É. – 11163/2008)

Részvételi felhívás

Kisújszállás Város Önkormányzata (bankszámla-szer-
zõdés – K. É. – 10393/2008)

Az egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (Rendezvények/2008 –
K. É. – 11222/2008)

Észak-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgató-
ság (vagyonvédelmi szolgáltatás az Igazgatóság debre-
ceni és nyíregyházi mûködési helyén – K. É. –
10996/2008)

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (Õr-
zés-védelmi feladatok ellátása – K. É. – 10938/2008)

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (Központi
Orvosi Ügyelet feladatainak ellátása – K. É. –
10539/2008)

Madaras Község Önkormányzata (ajánlatkérõ intéz-
ményeiben az iskolai konyha üzemeltetésével történõ
közétkeztetés biztosítása – K. É. – 10728/2008)

Pannon Egyetem (Kollégiumi férõhely szolgáltatás –
K. É. – 10610/2008)

Szany Nagyközség Önkormányzata (Szany Nagyköz-
ség iskolai, óvodai, szociális étkeztetés biztosítására
irányuló vállalkozási szerzõdés – K. É. – 10391/2008)
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Az egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (Szekszárd –
nyílászárócsere és klimatizálás – K. É. – 10549/2008)

Bátya Község Önkormányzata (Bátya Község terüle-
tén belterületi útak építése – K. É. – 9628/2008)

Bodajk Város Önkormányzata (MFB-ÖKIF 4. intéz-
kedés – hitelfelvétel – K. É. – 10895/2008)

Bük Város Önkormányzata (Bük-Bõ-Gór állandó vizû
tározó engedélyezési terveinek elkészítése – K. É. –
10633/2008)

Darnózseli Agrár Zrt. (szarvasmarhatelep bõvítése –
AF – K. É. – 11236/2008)

Heves Megyei Önkormányzat Idõsek Otthona (élelmi-
szerek szállítási szerzõdése 2008. – K. É. – 10627/2008)

Kelet-Grain Kft. (mûködõ állattartó telepen trágyatá-
roló, csurgalékvíz gyûjtõ akna és út aszfaltozási mun-
kák – K. É. – 10695/2008)

Nemzeti Színház Rt. (a Nemzeti Színház Zrt. részére
közterületi média vásárlása – K. É. – 11233/2008)

Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Kht.
(Felújítás, karbantartás – K. É. – 11051/2008)

Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
(a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégi-
um számára mezõgazdasági gépek beszerzése – K. É. –
10901/2008)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (közutak felújí-
tásához nyújtott önkormányzati infrastruktúrafejlesz-
tési hitelszerzõdés – K. É. – 10983/2008)

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (írottsaj-
tó-kiadvány – Sopron – K. É. – 10430/2008)

Szõdliget Község Önkormányzata (élelmiszerek be-
szerzése – K. É. – 10261/2008)

Vác Város Önkormányzata (Katona Lajos Könyvtár
(Vác, Budapesti fõút 37.) homlokzatfelújítási munkála-
tai – K. É. – 10389/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Dél-alföldi Regionális Parancs-
noksága (a VPDARP illetékességi területén tûzoltó ké-
szülékek és berendezések karbantartása, javítása és
idõszakos felülvizsgálata – K. É. – 11008/2008)

Ajánlati felhívás

Bácsbokodi Aranykalász Mezõgazdasági Szövetkezet
(ajánlatkérõ sertés- és szarvasmarhatelepén trágyake-
zelés korszerûsítése és bõvítése – K. É. – 10954/2008)

Bajai Kórház (4357/Baja/08, egyszerhasználatos nem
szõtt mûtéti textília – K. É. – 10631/2008)

Budapest Fõváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata
(XIV. kerület Szobránc utca útburkolatának felújítása
az Egressy út és a Besnyõi utca közötti szakaszon –
K. É. – 10383/2008)

Budapest Fõváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata
(Budapest XIV. kerületben 2 helyszínen komplex köz-
területi rehabilitáció – K. É. – 10385/2008)

Budapesti Történeti Múzeum (felújítási munkálatok
végzése – K. É. – 8847/2008)

Congregatio Jesu (Angolkisasszonyok szerzetesrend)
(Ward Mária Általános Iskola és Gyakorló Gimná-
zium átalakítása és bõvítése – K. É. – 8505/2008)

ESZA Kht. (ajánlatkérõ humánerõforrás kapacitá-
sát meghaladó adminisztratív feladatok ellátása az
ajánlatkérõ által kezelt pályázatok tekintetében – K. É.
– 10625/2008)

Hajdúhadház Város Önkormányzata (Hajdúhadház,
Béke útja rehabilitációja az 1+910-2+665 km szelvé-
nyek között – K. É. – 9918/2008)

Makó Város Önkormányzata (Hitelszerzõdés a „Sike-
res Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktú-
ra-fejlesztési Hitelprogram keretében, a „Panel Plusz”
Hitelprogram célok keret terhére – K. É. – 10864/2008)

Marcali Város Önkormányzata (1. rész: Marcali útfel-
újítás 2008., 2. rész: Marcali járda, parkoló és útépítés,
járda és útfelújítás 2008. – K. É. – 11220/2008)

Mórahalom Város Önkormányzata (mórahalomi geo-
termikus kaszkádrendszer kivitelezése- termelõ és
visszasajtoló kútpár és összekötõ vezetékpár, hõköz-
ponti kialakítások, vezérlõrendszer építése – K. É. –
10319/2008)

Nagytarcsa Község Önkormányzata (Nagytarcsa Csil-
lagszem óvodaépítési beruházásra irányuló közbeszer-
zése – K. É. – 10624/2008)

Nyergesújfalu Város Önkormányzata (Nyergesújfalu–
Bajót közötti kerékpárút és a Luka-patak feletti kerék-
párúthíd építés kivitelezése – K. É. – 10629/2008)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Nyíregyháza-Sóstóhegy, – Borbánya, – Ady Endre ut-
ca térsége és Belváros III. ütem útjainak burkolatfel-
újítása. – K. É. – 10375/2008)

Pankota-Kórógy Kft. (sertéstelep tartástechnológiai
korszerûsítése – K. É. – 10457/2008)

PARK 95 Kft. (Gépek beszerzése az EMVA állattartó
telepek korszerûsítése program keretén belül – K. É. –
11229/2008)

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Debreceni Javí-
tóintézete (kenyér, pékáru beszerzése ajánlatkérõ szá-
mára – 2008 – K. É. – 10392/2008)

Tiszafüred Város Önkormányzata (Tiszafüred, Dózsa
György és Kiss Pál utcák felújítása – K. É. – 9662/2008)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban

Jászkun Volán Rt. (dinamikus megállóhelyi utastájé-
koztatási táblák beszerzése és kiépítése – K. É. –
11068/2008)
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Elõzetes összesített tájékoztató

Nagykõrös Város Önkormányzata (projekt-könyvvizs-
gálói feladatok ellátása, fejlesztési célú hitel, termálvíz
kút fúrás.... – K. É. – 10417/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M3 ap. burkolat- és
hídfelújítás-2/2008 – K. É. – 11228/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Almásfüzitõ Község Önkormányzata (Almásfüzitõ,
Petõfi Sándur utca 7. Sün Balázs Óvoda bõvítése és bel-
sõ átalakítása – K. É. – 8700/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (folyószámlahitel
szerzõdés megkötése, 1 milliárd Ft-os hitelkeretre
2008. 06. 01-jétõl 2009. 05. 31-ig – K. É. – 8533/2008)

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (csípõ-
térdprotézis 2008–2009 – K. É. – 9480/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Balassi Intézet (a Római Magyar Akadémia Palazzo
épülete építésszerelési munkáinak kivitelezése – K. É. –
10032/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Belváros-Lipótváros Budapest Fõváros V. kerület Ön-
kormányzata (az Önkormányzat fenntartásában mûkö-
dõ intézmények gyermek- és szociális étkeztetése, vala-
mint alkalmazottai, nyugdíjasai számára közétkeztetés
biztosítása, a szerzõdés megkötésétõl számított határo-
zatlan idõre kötött vállalkozási szerzõdés keretében –
K. É. – 8411/2008)

Belváros-Lipótváros Budapest Fõváros V. kerület Ön-
kormányzata (Deák Ferenc tér 496 m2, Miatyánk utca
725 m2 díszburkolat, köztéri világítás stb. munkák re-
konstrukciójának elvégzése – K. É. – 8481/2008)

Budaörs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
(Étkeztetés – K. É. – 11200/2008)

Budapest Fõváros Önkormányzata (Független hivata-
los közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása az
M3 autópálya bevezetõ szakasz XIV–XV. ker. lakóte-
rületei zaj elleni védelemének megvalósításához kap-

csolódó közbeszerzési eljárások befejezéséig – K. É. –
9208/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Budapest Fõváros XIII. kerület Önkormányzata (Buda-
pest XIII., Kresz Géza utca (Victor Hugó u. – Csanády
u. között), Dévai utca (Lehel u.-Szabolcs u. között),Võ-
legény utca (Gyöngyösi u.-rákospalotai út között), az
út- és járda burkolatszerkezeteinek átépítése – K. É. –
9275/2008)

Budapest Fõváros XVI. kerületi Önkormányzat (Buda-
pest XVI. kerületi önerõs útépítések III. – eljárás ered-
ménye – K. É. – 11096/2008)

Budapest Galéria (Budapest XI., Gellért-hegy, Cita-
della sétány hrsz: 5412. támfal mellvéd megerõsíté-
se,mészkõ elemek készítése, öntöttvas korlát gyártása,
szállítása, felszerelése – K. É. – 9464/2008)

Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat Gazdasági,
Mûszaki Ellátó Szolgálata (kémény-karbantartási mun-
kák (2008/II. negyedév) – K. É. – 10815/2008)

Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat Gazdasági,
Mûszaki Ellátó Szolgálata (lakások karbahelyezése, kar-
bantartása (2008/II. negyedév) – K. É. – 10828/2008)

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME Martos Flóra Kollégium, WC-blokkok felújítá-
sa. – K. É. – 9471/2008)

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(K épület esõvízcsatornáinak javítása, helyreállítása,
felújítása (külsõ homlokzaton, összesen 16 helyen) –
K. É. – 9478/2008)

Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (Mobil távközlési
(GSM alapú, hang- és adatátviteli) szolgáltatás – K. É.
– 10858/2008)

Budapesti Történeti Múzeum (a múzeum régészei által
folytatott ásatások mûszaki ellenõri feladatainak ellá-
tása a 2008-2010. évben – K. É. – 9304/2008)

Budapesti Történeti Múzeum (BTM Aquincumi Mú-
zeum rekonstrukció II. ütem. A Bp. III. ker Szentend-
rei út 135. sz. alatti volt ELMÛ Kirendeltség mûemléki
épülete felújításának és belsõ átalakításának II. üteme
– K. É. – 9306/2008)

Dabas Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala
(Dabas, útépítési keretmegállapodás – tájékoztató a ke-
retmegállapodásos eljárás második részének eredmé-
nyérõl (2008. II. ne) – K. É. – 10670/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Dabas Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala
(pályázatírásra vonatkozó keretmegállapodás – tájé-
koztató ‘61 keretmegállapodásos eljárás második ré-
szeinek eredményeirõl (KÉ, 2008. II. ne.) – K. É. –
10756/2008)
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Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi
Centrum (EM-236 – épületek tetõjavítása, karbantartá-
sa – K. É. – 9310/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Dunavarsány Város Önkormányzata (mûvelõdési ház
rekonstrukció – K. É. – 9472/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Bp. II. ker. Bem József
utca; Horváth utca – Fõ utca közötti szakaszán
(hrsz:13542) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
9326/2008)

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (a Bp. V. kerület, Ká-
roly krt. – Múzeum krt. – Rákóczi út keresztezõdésé-
ben (hrsz:34566) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
9328/2008)

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Bp. V. ker. Alkotmány
utca; Kossuth tér – Bajcsy-Zsilinszky út közötti szaka-
szán (hrsz:24892) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
9329/2008)

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Bp. IV. ker. Baross ut-
ca; Janda Vilmos utca – Izzó utca közötti szakaszán
(hrsz:75487/4) gázelosztó vezeték csõbélelése – K. É. –
9330/2008)

Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (keretszerzõdés „Haemodinamika egész-
ségügyi anyagai” szállítására. – K. É. – 10550/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Józsai Tész Zöldség-, Gyümölcstermelõ és Értékesítõ
Szövetkezet (hûtõházi ingatlan adásvétel II – 2008 –
Debrecen és Debrecen – K. É. – 9564/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kapos-
vár – üzletrészvásárlás – táj. nemzeti – K. É. –
10846/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kapos-
vár – hulladéklerakó-bõvítés – Táj. nemzeti. – K. É. –
10971/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ét-
keztetési utalványok beszerzése (SG-395) – K. É. –
10872/2008)

Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete (az
M6-os autópálya déli szakasza régészeti feltárásaihoz
kapcsolódó szakmai feladatok ellátása – K. É. –
9267/2008)

Magyar Turizmus Zártkörûen Mûködõ Részvénytársa-
ság (ajánlatkérõ vendégeinek, újságíróknak, forgató-
csoportoknak, idegenforgalmi szakembereknek szállo-
dában történõ elhelyezése és igény szerint egyéb kap-
csolódó szolgáltatások biztosítása – K. É. – 8207/2008)

Mátrai Erõmû ZRt. (ME ZRt 19/2008 – K. É. –
9496/2008)

MÁV Cargo Árufuvarozási ZRt. (Záhony átrakó kör-
zetben átrakási tevékenységek – K. É. – 10399/2008)

MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgál-
tató Egység (a MÁV Zrt. 2008. évi hálózati szintû
egyen- és formaruházatának körébe tartozó felsõruhá-
zati termékek beszerzése – K. É. – 9270/2008)

MECSEK-ÖKO Zrt. (IIIA meddõhányó és löszbánya
tájrendezése TÉJÉK ER(nemz) – K. É. – 10668/2008)

Megyei és Városi Könyvtár Kaposvár (magyarországi
forgalomban megjelenõ újságok és folyóiratok beszer-
zése ajánlatkérõ részére – K. É. – 9420/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Miskolci Városgazda Városgazdálkodási Közhasznú
Társaság (Miskolc Megyei Jogú Város közterületein ta-
lálható faállomány gondozási tevékenységének (gallya-
zás, fakivágás) ellátása – eredménytájékoztató – K. É. –
11260/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet
(felügyelt digitális hálózat elérési szolgáltatás biztosítá-
sa – K. É. – 10525/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (VK003_táj.
eredményrõl. 47. sz. fõút 110+650–122+113 km szelvé-
nyek közötti Mezõberény-Békéscsaba közötti szakasz
engedélytervének módosítása és kiviteli terv elkészítése
– K. É. – 10512/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
Debrecen –Vágóhíd, Hét vezér utcák – jelzõlámpás cso-
móponttá történõ átépítése tárgyú közbeszerzési eljá-
rás eredményérõl – K. É. – 10519/2008)

Pest Megyei Önkormányzat (Közétkeztetés – Tájékoz-
tató az eljárás eredményérõl – K. É. – 10968/2008)

Sajókaza Községi Önkormányzat (Sajókaza Községi
Önkormányzat tájékoztatója az eljárás eredményérõl
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közétkeztetési szolgáltatás ellátására lefolytatott köz-
beszerzési eljárásban – K. É. – 10665/2008)

Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem részére
gyógyszertár kialakítása (K. É. – s tájékoztató) – K. É.
– 10447/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Tamási Város Önkormányzata (kerékpárútépítése Ta-
mási – Pári közötti nyomvonalon – K. É. – 8954/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Tamási Városkörnyéki Önkormányzatok Általános Is-
kolai Társulása (970 fõ (250 óvodai és 720 általános isko-
lai) közétkeztetésének biztosítása 5 éven keresztül –
K. É. – 8955/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Vértesi Erõmû ZRt. (CO szûrös menekülõkészülékek
beszerzése – Eredménytáj. – K. É. – 10506/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
(Kamond, Mezõlak, Noszlop települések vízellátásának
javítása – K. É. – 9264/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság (az MRFK hõszol-
gáltatásának korszerûsítése és hosszú távú üzemelteté-
se – K. É. – 9415/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (építé-
si-bontási hulladékfeldolgozó rendszer üzemeltetése. –
K. É. – 11142/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (Biztonságtech-
nikai fejlesztések 11 helyszínen. – K. É. – 11187/2008)

AGRICOLA Mezõgazdasági és Ipari Szövetkezeti Zrt.
(tájékoztató a Rakodógépek beszerzése tárgyú eljárás
eredményeként kötött szállítási szerzõdés teljesítésérõl
– K. É. – 10328/2008)

Ajka Város Önkormányzata (2007. évi iparosított
technológiával épült lakóépületek (I. csoport) energia-
takarékos korszerûsítése és felújítása III. részfeladat:
Alkotmány u. 2. – K. É. – 8808/2008)

Ajka Város Önkormányzata (2007. évi iparosított
technológiával épült lakóépületek ( II. csoport) ener-
giatakarékos korszerûsítése és felújítása (V-VIIVIII-
XII-XIX-XXI részfeladat) – K. É. – 8809/2008)

Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igaz-
gatóság (telefon alközpontok beszerzése – K. É. –
8542/2008)

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (12 havi
sebészeti varróanyag beszerzése II. Nem felszívódó
varróanyag, IX, Varróanyag ínvarráshoz, X. Varró-
anyag hasfalzáráshoz 33.860 db., – B.Braun Medical –
K. É. – 8543/2008)

Biatorbágy Város Önkormányzata (Biatorbágy nagy-
község tulajdonában és kezelésében lévõ parkok, zöld-
területek éves parkfenntartási, tisztántartási munkái,
parkok területén járdák, gyalogutak, utak hóeltakarí-
tási és sikosságmentesítési munkái 2007-2011 között –
K. É. – 8805/2008)

Bóly Város Önkormányzata (Mohácsi és a Pécsváradi
kistérségekben kialakítandó állati hulladék feldolgozó
rendszerhez kapcsolódó gépjármûbeszerzés – K. É. –
9004/2008)

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház (laborkémiai reagensek + ION mind-
összesen 1.137.600 vizsgálat/év, – K. É. – 8709/2008)

BOTÉSZ Bodzatermelõk Értékesítõ Szövetkezete
(gépjármûvek és pótkocsik mûszaki specifikáció sze-
rint történõ beszerzése, szállítása, beüzemelése – K. É.
– 9026/2008)

Budapest Fõváros Levéltára (Budapest Fõváros Levél-
tára C technológiai épületrész klimatizálásának teljes-
körû megvalósítása IV. ütemben (a járulékos szakipari
munkákkal) – K. É. – 8712/2008)

Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hi-
vatal (a Budapest II. kerület Hûvösvölgyi úti gyûjtõcsa-
torna kivitelezési munkái – K. É. – 8701/2008)

Budapest Fõváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata
(elektronikus önkormányzati szolgáltatások fejleszté-
se, önkormányzati e-közigazgatási informatikai szofrt-
verrendszer fejlesztése, az e-közigazgatás feltételeinek
megteremtése – K. É. – 8640/2008)

Budapesti Közlekedési ZRt. (jegykiadó automaták
üzemeltetése, a bevétel begyûjtése, feldolgozása és be-
szolgáltatása,az utomaták rendszeres ellenõrzése, a
szükséges karbantartások és javítások elvégzése – K. É.
– 8830/2008)

Budapesti Közlekedési ZRt. Mûszaki Igazgatóság, Lo-
gisztikai Fõosztály (különbözõ típusú fénymásológépek
üzemben tartása – Colorsprectum Kft. – K. É. –
8639/2008)
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Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME Bercsényi 28-30. kollégium férfi WC-zuhany sor
felújítási munkáinak elvégzése (150 m2 területen) –
K. É. – 8386/2008)

Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti fel-
tárás kézi földmunkájának elvégzése, Budapest, XI,
Horogszegi út – Határsor (I. ütem) – K. É. – 8532/2008)

Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti fel-
tárás kézi földmunkájának elvégzése, Budapest, XI,
Horogszegi út – Határsor (II. ütem) – K. É. –
8535/2008)

Budapesti Történeti Múzeum (régészeti feltárásokból
származó leletanyagok restaurálása, Budapest III.,
Bécsi út 66. (225 db fémtárgy) – K. É. – 8850/2008)

Budapesti Történeti Múzeum (régészeti feltárásokból
származó leletanyagok restaurálása, Budapest III.,
Kenyeres u. 9. (32 db M30 láda kerámia, 2 db M30 láda
állati csont, 3 db emberi csontváz – K. É. – 8852/2008)

Csonka János Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola
(tanmûhely felújítási mukálatai III. – K. É. –
8825/2008)

Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás
(16 fõs speciális gyermekotthon felépítésére és berende-
zésére kiviteli tervezés – K. É. – 8638/2008)

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság (ÉDUKÖVIZIG épületei: gyõrzámolyi szivattyú-
telep, dunaremetei gátõrház, nagybajcsi gátõrház, tár-
nokréti szivattyútelep, pápóci gátõrház munkái – K. É.
– 10673/2008)

Felsõ-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igaz-
gatóság (rendezési és fejlesztési terv elkészítése Csegöld
– Csengersima Ökopark vonatkozásában tárgyú vál-
lalkozási szerzõdés teljesítése – K. É. – 10632/2008)

Fényeslitke Község Önkormányzata (Fényeslitke–
Döge települések közös szennyvízcsatornázása I. ütem
és szennyvíztisztító telep tervezése és kivitelezése – K.
É. – 8626/2008)

Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdo-
nú 1098, Budapest, Toronyház u. 5. III. lh. II. em. 1. sz.
alatti 38,28 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K.
É. – 8443/2008)

Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdo-
nú, 1077 Budapest, Bethlen G. u. 3. III. em. 28. szám
alatti 47 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. –
8445/2008)

Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdo-
nú 1094 Budapest, Balázs B. u. 32/B III. 33. szám alatti
26,10 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. –
8446/2008)

Ferencvárosi Önkormányzat (a Ferencvárosi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala elhelyezését biztosító
épületek és irodák takarítása – K. É. – 8753/2008)

Ferencvárosi Önkormányzat (a Polgármesteri Hivatal
épületeiben végzendõ személy- és vagyonvédelmi tevé-

kenység, recepciós és portaszolgálati feladatok elvégzé-
se – K. É. – 8754/2008)

Ferencvárosi Önkormányzat (Budapest IX. kerület,
Drégely u. 16. szám alatti lakóépület életveszélyes ké-
ményeinek helyreállítása – K. É. – 8755/2008)

Ferencvárosi Önkormányzat (Budapest IX. kerület,
Drégely u. 9. szám alatti lakóépület életveszélyes kémé-
nyeinek helyreállítása – K. É. – 8756/2008)

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (VIII., Sárkány u.
csatornarekonstrukció tervezése (Orczy u. – Diószegi
u. között) – K. É. – 8727/2008)

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (I., Fenyõ u. csator-
narekonstrukció tervezése (Lisznyai u. – Fenyõ u. 7.
között) – K. É. – 8729/2008)

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (I., Markovits u.
csatornarekonstrukció tervezése (Iskola u – Fõ u. kö-
zött) – K. É. – 8730/2008)

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (I., Ág u. csatorna-
rekonstrukció tervezése (Mészáros u. – Tigris u. kö-
zött) – K. É. – 8731/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház
(összesen 25768 m2 takarítandó felület, továbbá
9741 m2 ablakfelület takarítása – K. É. – 8512/2008)

Hajdúhadház Város Önkormányzata (ajánlatkérõ bel-
területén a Téglási és Vásártér utcákon szilárd útbur-
kolat- és csapadékvíz- elvezetõ hálózat kiépítése – K. É.
– 8823/2008)

Hajdúhadház Város Önkormányzata (Galambos,
Kinizsi, Táncsics és Városkert utcákon szilárd út-
burkolat- és csapadékvíz- elvezetõ hálózat kiépítése
(67 188 000 Ft) – K. É. – 8824/2008)

HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht. (az aján-
latkérõ megrendelése alapján a honvédelmi biztonság-
politikáról és a Magyar Honvédség feladatellátásáról,
valamint aktuális biztonsági kérdésekrõl alkotott la-
kossági vélemények vizsgálata és az ahhoz kapcsolódó
szolgáltatások ellátása – K. É. – 8713/2008)

Komárom Város Önkormányzata (Komárom város út-
beruiházásainak kivitelezése – 1.rész: Igmándi úton
2 parkoló építése, 2.rész: Jókai kávéház mögötti parko-
lófelújítás, 5.rész: Kállay T, József a., Kelemen L. Szél-
sõ utca burkolat felújítása – K. É. – 8708/2008)

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (Angol
nyelv oktatása, vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás
– K. É. – 10999/2008)

Közép-Békési Települések Vízvédelmi Egyesülete
(Élõvíz-csatorna ökológiai, turisztikai állapotának ja-
vítása keretében vízpótló mûtárgy, uszadékkiszedõ he-
lyek és csónakátemelõk, gerebtisztító mûtárgy, torko-
lati stabil szivattyútelep építése – K. É. – 8803/2008)

Legfõbb Ügyészség (Fõvárosi Fõügyészség irodaháza
földszintjének és I. emeletének 8 ütemben történõ belsõ
felújítása. 2400 m2 – 29 111 681 Ft – LINTERS Kft. –
K. É. – 8711/2008)
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Magyar Posta ZRt. (Sárvár 1. sz. posta rekonstrukció
építési és kapcsolódó munkáinak elvégzése – K. É. –
8773/2008)

Magyar Televízió Zrt. Beszerzés és Logisztika (va-
gyon- és felelõsségbiztosítás – tájékoztató az eljárás
eredményérõl 1. – K. É. – 11076/2008)

Mezõkövesd Város Önkormányzata (200 000 000 Ft
összegû folyószámla hitelkeret biztosítása – K. É. –
8540/2008)

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság (IT üzemeltetés támogatás. – K. É. –
11144/2008)

Országos Állategészségügyi Intézet (diagnosztikumok
beszerzése – 6. részteljesítés: Aujeszky-betegség ellen-
anyag (teljes/gB) kimutatása – Diavet Kft. – K. É. –
8631/2008)

Országos Állategészségügyi Intézet (diagnosztikumok
beszerzéserészteljesítések: sertések reprodukciós zava-
rokkal és légzõszervi tümetekkel járó szindrómája.... –
Izinta Kft. – K. É. – 8632/2008)

Országos Állategészségügyi Intézet (diagnosztikumok
beszerzéserészteljesítések: szarvasmarha enzootiás le-
ukózis ellenanyag (vér/tej) kimutatás.... – Rhone Vet
Kft. – K. É. – 8633/2008)

Országos Mentõszolgálat (Mentõgépjármûvekben
használt különféle orvosi eszközök beszerzése – K. É. –
10258/2008)

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság (24 db sze-
mélygépkocsi, variálható utasterû gépjármûvek, és
9 db mikrobusz beszerzése – Duna autó Zrt. –
132 761 362 Ft – K. É. – 8550/2008)

Pápa Város Önkormányzata (Pápa, mûfüves pálya épí-
tése – K. É. – 9477/2008)

Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit
Kft. (Paksi Atomerõmû elõzetes leszerelési tervének fe-
lülvizsgálata – K. É. – 9007/2008)

Semmelweis Egyetem (SE NET tûzjelzõ beszerzése –
Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl – K. É. –
7902/2008)

Tököl Város Önkormányzata (városi uszoda üzemelte-
tése – K. É. – 8908/2008)

Törtel Község Önkormányzata (a volt gõzmalom re-
konstrukciója multifunkcionális kulturális központ ki-
alakítása céljából, helytörténi múzeum, faluház, tele-
ház, könyvtár, mûvelõdési ház rekonstrukció mûszaki
ellenõrzése – 2 630 000 Ft MAKETT – K. É. –
8893/2008)

Törtel Község Önkormányzata (a volt gõzmalom re-
konstrukciója multifunkcionális kulturális központ ki-
alakítása céljából, helytörténi múzeum, faluház, tele-
ház, könyvtár, mûvelõdési ház rekonstrukciója, vizes-
blokk kilakaítása a kiviteli terveknek megfelelõen.
237 930 833 Ft KÉK LÁNG – K. É. – 8895/2008)

Törtel Község Önkormányzata (a volt gõzmalom re-
konstrukciója multifunkcionális kulturális központ ki-

alakítása céljából, helytörténi múzeum, faluház, tele-
ház, könyvtár,mûvelõdési ház rekonstrukció beruhá-
zás kiviteli terveinek elkészítése. 9 600 000 Ft – Jánossy
Építész Stúdió – K. É. – 8896/2008)

Törtel Község Önkormányzata (a volt gõzmalom re-
konstrukciója multifunkcionális kulturális központ ki-
alakítása céljából, helytörténi múzeum, faluház, tele-
ház, könyvtár, mûvelõdési ház rekonstrukció beruhá-
záshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolítá-
sa – 8 000 000 Ft KPG Cons – K. É. – 8897/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

AGRICOLA Mezõgazdasági és Ipari Szövetkezeti Zrt.
(Tájékoztató az Agricola Zrt. szigetelt betonaljzatú fe-
dett trágya tároló...kivitelezése tárgyú közbeszerzési el-
járásának eredményeként megkötött vállalkozási szer-
zõdés módosítása tárgyában – K. É. – 11089/2008)

Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium (a Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Álta-
lános Iskola és Gimnázium sportudvarának kialakítási
feladatai. – K. É. – 10620/2008)

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapít-
vány (tájékoztató a szerzõdés módosításáról – K. É. –
10682/2008)

Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (tájékoz-
tató a szerzõdés módosításáról – Balatonöszöd, 2 db
személyfelvonó cseréje. – K. É. – 10832/2008)

Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (Hálóza-
ti aktív eszközök KM módosítása – K. É. – 10867/2008)

Mûemlékek Nemzeti Gondnoksága (edelényi L’Huilli-
er-Coburg kastély helyreállítási munkái engedélyezési
tervének elkészítése – K. É. – 8385/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
Bagod (kiz)- Zalaegerszegi deltavágány (kiz) vonalsza-
kasz al- és felépítményi munkái tárgyú szerzõdés mó-
dosításáról – K. É. – 10242/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékozató a
Kecskemét, Nyugati krt. – 5218. j. út közúti csomópont
átépítése tárgyú szerzõdés módosításáról – K. É. –
10518/2008)

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Ön-
kormányzati Társulás (vállalkozási szerzõdés a FIDIC
sárga könyve (magyar nyelvû kiadás 2001) alapján a
Sajó–Bódva-völgyi regionális szilárd hulladékkezelési
program Szuhakálló-Múcsony elkerülõ út, Ózd átrakó
állomás, hulladékgyûjtõ udvar és közúti csatlakozás
építésére – K. É. – 9649/2008)

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat (ajánlatké-
rõ belterületén a Híd utcai csatorna kapacitásbõvítésé-
nek, az 1-0-0 sz. fõgyûjtõ bújtatójának átépítése... –
K. É. – 7470/2008)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer fejlesztése
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Kohéziós Alap projekt pénzmaradvány felhasználásá-
hoz szükséges elõkészítési feladatok elvégzése – K. É. –
8390/2008)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. (Bicske 120/20 kV-os
transzformátor állomás bõvítése – K. É. – 10513/2008)

Helyesbítés

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Semmel-
weis Kórház Rendelõintézete (a Közbeszerzési Értesítõ
2008. július 07-i, 077. számában, K. É. – 8016/2008 szá-
mon megjelent tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
hirdetmény helyesbítése – K. É. – 11267/2008)

Szendrõlád Községi Önkormányzat (a Közbeszerzési
Értesítõ 2008.július 7-i, 77.számában K. É. –
10651/2008 számon megjelent módosítás helyesbítése –
K. É. – 11282/2008)

Éves statisztikai összegezés

Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igaz-
gatóság (éves statisztikai összegzés – K. É. – 7348/2008)

A Közbeszerzési Döntõbizottság határozatai

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Észak-magyarországi Regionális Köz-
igazgatási Hivatal kezdeményezése Heves Város Ön-
kormányzata ellen – Ügyiratszám – D.190/10 /2008)
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A Cégközlöny 28. számában (2008. július 10.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-002785/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KOLIBRI 969 Kereskedelmi és
Szolgáltató Közkereseti társaság „végelszámolás alatt”
(1203 Budapest, Hársfa sétány 19. IX. 52.; cégjegyzékszá-
ma: 01 03 021213; adószáma: 28351113-2-43) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KOLIBRI 969 Kereskedelmi és Szolgáltató Közkerese-

ti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. Lev.
cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-001121/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Daiana és Társa Kereskedelmi Köz-

kereseti Társaság „végelszámolás alatt” (1163 Buda-
pest, Kolozs út 25.; cégjegyzékszáma: 01 03 025632; adó-
száma: 20542579-1-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Daiana és Társa Kereskedelmi Közkereseti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9970 Szentgotthárd, Széchenyi utca 11.
9970 Szentgotthárd, Móricz Zs. u 5.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-08-001649/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MOHAMED Kereskedelmi Betéti
Társaság (1097 Budapest, Lónyay u 39/A fszt. 2.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 015106; adószáma: 28113366-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. Lev.
cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.



A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-001991/20. 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) MESEHAB Kereskedelmi és Ven-
déglátó Betéti Társaság (1173 Budapest, Pesti út 154.
fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 01 06 114498; adószáma:
28233897-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1121 Budapest, Mese u. 2.
1132 Budapest, Csanády u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3. Lev.
cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-002171/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KOVY DESIGN Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1137
Budapest, Szent István krt 28. 2. em. 14.; cégjegyzékszá-
ma: 01 06 116450; adószáma: 28263784-2-41) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BE-KECS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
EDDYFIC Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
KOVY DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1118 Budapest, Torbágy u. 14. V. 20.
1154 Budapest, Bezerédi u. 136.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-001385/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) AND-ÉV Adó és Pénzügyi Tanács-
adó Könyvelõ Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1118 Budapest, Frankhegy u. 7. V/19.; cégjegyzékszáma:

01 06 510017; adószáma: 29051823-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AND-ÉV Adó és Pénzügyi Tanácsadó Könyvelõ Betéti

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
25.Fpk.01-08-002532/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ALM-PA Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1095
Budapest, Mester u. 73. III. 15; cégjegyzékszáma:
01 06 510455; adószáma: 29055535-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ALM-PA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-08-000884/8. 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) UNIMARKHOT Információs és
Kereskedelmi Betéti Társaság (1201 Budapest, Akácfa
u. 36; cégjegyzékszáma: 01 06 614822; adószáma:
29099023-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3. Lev.
cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-06-002445/31. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 12. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) NOVA MBX Építõipari Betéti Tár-
saság (1214 Budapest, Kossuth L. u. 142.; cégjegyzékszá-
ma: 01 06 717186; adószáma: 24617693-2-43) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NOVA-MBX-REX Építõipari Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2335 Taksony, Fõ u. 70.1201 Budapest, Vágóhíd u. 21
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-08-001816/6. 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) Landormed Szolgáltató Betéti Tár-
saság (1123 Budapest, Schwartzer Ferenc u. 3.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 718013; adószáma: 20175818-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-08-000490/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Nosztalgia Fotó Fotószolgáltató és
Kereskedelmi Betéti társaság (1051 Budapest, Váci
u. 79.; cégjegyzékszáma: 01 06 724644; adószáma:
20343772-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-
FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
utca 29.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-000069/6. 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) KO-MI 2000 Szolgáltató Betéti Tár-
saság (1135 Budapest, Zsinór u. 37.; cégjegyzékszáma:

01 06 726694; adószáma: 20394369-3-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1171 Budapest, Császárfa u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-006480/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KÓSZA IMRE Utódai Ipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1225 Budapest,
Kassai u. 14.; cégjegyzékszáma: 01 06 739104; adószáma:
20937078-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-
rec-L Könyvszakértõi, Auditálási Könyvelési és Adószak-
tanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, levele-
zési cím: 1537 Budapest 114, Pf. 453/449.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-006964/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PATRIA Bau 2001 Épitõipari Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Bt. (1077 Budapest, Dohány
utca 26. 2. em. 35.; cégjegyzékszáma: 01 06 739418; adó-
száma: 20946038-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp.,
Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-07-006481/7. 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) TI-PI Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (1224 Budapest, XV. u. 15.; cégjegyzék-
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száma: 01 06 739845; adószáma: 20958462-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-06-006938/9. 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) PURPLES SECURITY Vagyonvé-
delmi és Biztonságtechnikai Szolgáltató Betéti Társa-
ság „végelszámolás alatt” (1043 Budapest, Berda József
u. 46. 4. em. 23.; cégjegyzékszáma: 01 06 740788; adószá-
ma: 20982889-2-41) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PURPLES SECURITY Vagyonvédelmi és Biztonság-

technikai Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. Lev.
cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-002119/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ÁRAM-ERÕ Elektromos, Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (rövidített elnevezése: ÁRAM-ERÕ Bt. „végel-
számolás alatt”) (1181 Budapest, Havanna utca 33.
1. em. 2.; cégjegyzékszáma: 01 06 741376; adószáma:
20998176-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-000727/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelke-

dett végzésével a(z) MELI-MODE 33 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1038 Budapest, Perje u. 19.
A cég telephelye: 1039 Bp., Zsirai M. u. 1.; cégjegyzék-
száma: 01 06 742471; adószáma: 21028771-1-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1039 Budapest, Bebó Károly u. 9. 3. em. 14.
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
24.Fpk.01-07-006067/11. 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) RICHÁRD Építõipari, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (rövidített elnevezé-
se: RICHÁRD BT.) (1212 Budapest, Betû u. 4/A; cég-
jegyzékszáma: 01 06 745072; adószáma: 21099232-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Mik-
lós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-06-006305/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) XXL Vendéglátóipari Szolgáltató
Betéti Társaság (1104 Budapest, Kada u. 133.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 748305; adószáma: 21182666-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 140.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgaz-

dász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., levelezési cím:
1364 Budapest, Pf. 87.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-002573/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 17. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) HABI-PA Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1105 Buda-
pest, Maláta utca 17.; cégjegyzékszáma: 01 06 758877;
adószáma: 24608169-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Biró és Társa Épitési Szak-, és Szerelõipari Betéti Tár-

saság
HABI-PA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2310 Szigetszentmiklós, Eperfa u. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-003094/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KÉT EGYED Építõipari Szolgálta-
tó és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1135 Budapest, Szent László u. 26. 3. em. 24.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 760190; adószáma: 21832866-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KÉT EGYED Építõipari Szolgáltató és Kereskedelmi

Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-003891/16. 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) ASINEL ’04 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (rövidített elnevezése: ASINEL
’04 Bt.) (1046 Budapest, Szent Imre út 1.; cégjegyzékszá-
ma: 01 06 764445; adószáma: 21945614-2-41) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A+P MÓDSZER
Gazdasági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Budafoki út 16.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-004714/10. 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) Füzeséri és Társa Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (1045 Budapest, Tungsram
utca 51. 3. em. 19.; cégjegyzékszáma: 01 06 766571; adó-
száma: 22098753-2-41) 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.01-07-005831/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TUSNÁK ÉS TÁRSA Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (1062 Budapest, Lehel
u. 3/B; cégjegyzékszáma: 01 06 766854; adószáma:
22106094-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO-L
2008. Gazdasági Tanácsadó Kft., 1121 Budapest, Zuglige-
ti út 6.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-006209/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Tandem-Bau Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (rövidített elnevezése: Tandem-Bau Bt. „v. a.”)
(1045 Budapest, Virág u. 9. III. em. 4.; cégjegyzékszáma:
01 06 769451; adószáma: 21140345-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VIENNA CON-
SULT Gazdasági és Adótanácsadó Kft., 1119 Budapest,
Petzvál József u. 56. fszt. 4–5.
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A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-07-006392/7. 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) Csikó-Transz Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság (1094 Budapest, Viola
utca 20–24. B ép. I. em. 2.; cégjegyzékszáma:
01 06 774826; adószáma: 20673488-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-
moló és Csõdmenedzser Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-07-000725/14. 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) PRESS-ING Vagyonkezelõ, Va-
gyonvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1108 Budapest, Jászberényi út 55.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 068167; adószáma: 10382051-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PRESS-ING Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
2890 Tata, Kocsi u. 18.
1054 Budapest, Kozma F. u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1134 Budapest, Apály
u. 4. B ép. 4/17.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-002378/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PRO- A. S. K. Kereskedelmi Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (rövi-
dített elnevezése: PRO- A. S. K. Kft. „v. a.”) (1022 Bu-
dapest, Bimbó út 96/B; cégjegyzékszáma: 01 09 072913;
adószáma: 10390209-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-001154/5. 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) YU SHUN Export-Import Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1102 Budapest, Liget u. 35/A; cégjegyzékszáma:
01 09 364412; adószáma: 10971637-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
YU SHUN Export-Import Kereskedelmi Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-006977/8. 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) MIRAGE ’55 Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1037 Budapest, Tarhos
u. 19.; cégjegyzékszáma: 01 09 460505; adószáma:
12069457-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1055 Budapest, Jászai Mari téri gyalogos-aluljáró
1018. sz. bolt
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-002170/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) RONG XIAO Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (1149 Budapest, Egressy út 23–25.; cégjegyzékszá-
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ma: 01 09 567715; adószáma: 12225781-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-006975/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Kõbányai Beruházási és Fõvállal-
kozó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1102 Budapest,
Hölgy u. 27. I. em. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 568004;
adószáma: 12240337-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-
SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-003083/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Medicine Exchange Informatikai
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(1118 Budapest, Ménesi út 33.; cégjegyzékszáma:
01 09 568833; adószáma: 12249879-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Medicine Exchange Informatikai Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1027 Budapest, Szász K. u. 1.
1065 Budapest, Nagymezõ u. 68.
1044 Budapest, Megyeri út 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. Lev.
cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-002228/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 4. napján jogerõre emelke-

dett végzésével a(z) DANCORD Kereskedelmi, Gyártó,
Szolgáltató és Szállitmányozó Korlátolt Felelõsségû
Társaság „végelszámolás alatt” (1143 Budapest, Kõrösi
Csoma sétány 10. 4. em. 14.; cégjegyzékszáma:
01 09 672510; adószáma: 12379701-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DANCORD Kereskedelmi, Gyártó, Szolgáltató és Szál-

litmányozó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1075 Budapest, Asbóth u. 17. I/1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING

TANÁCSADó Kft, 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7.
B ép. II. em. 21.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-07-005438/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Business Consulting Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1157 Budapest, Nyírpalota u. 5.; cégjegyzékszáma:
01 09 676223; adószáma: 11777656-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-
SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonér-
tékelõ Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., 1576 Budapest,
Pf. 52.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-006436/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HOPE WORLD (HUNGARY) Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Kft. (1071 Budapest, Dózsa
Gy. út 80. fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 676414; adó-
száma: 11780892-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1108 Budapest, Dombtetõ u. 16. 2. em. 10.
1195 Budapest, Petõfi u. 17/A 4. em. 10.
1194 Budapest, Háromszék utca 73. fszt. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági

Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7.
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A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-006142/7. 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) MANGROVE Bútorasztalos és
Kereskedelmi Kft. (1213 Budapest, Iszalag u. 20.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 677649; adószáma: 11806453-2-43)
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
27.Fpk.01-07-003890/8. 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) WE-GO Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (1162 Budapest, Cserhida u. 5.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 677865; adószáma: 11811251-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):

1162 Budapest, Szilaj u. 42.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-
ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-000983/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Holiday 99 Általános Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszá-
molás alatt (1037 Budapest, Bécsi út 81.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 678943; adószáma: 11833048-2-41) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp.,
Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-001080/9. 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) IMHOTEP A Régiófejlesztõ Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(1013 Budapest, Lánchíd utca 7–9.; cégjegyzékszáma:
01 09 680239; adószáma: 11862240-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkeze-
lõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., 1276 Buda-
pest, Pf. 77.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-005381/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) RISONEX 2007 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1143 Buda-
pest, Zászlós u. 54.; cégjegyzékszáma: 01 09 685113; adó-
száma: 11956417-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
RISON 2K Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1138 Budapest, Népfürdõ u. 17.
1037 Budapest, Bécsi út 52.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgaz-

dász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., levelezési cím:
1364 Budapest, Pf. 87.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-002789/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Parkett-Floor Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (1171 Budapest, Kaszáló u. 113. fszt. 2.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 689108; adószáma: 12494794-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Parkett-Floor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
1171 Budapest, Lemberg u. 32.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. Lev.
cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-006285/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MIT CSINÁLJAK Piackutató,
Marketing, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (1063 Budapest, Szinyei Merse u. 1.
fszt. 9.; cégjegyzékszáma: 01 09 691907; adószáma:
12546028-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-
ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. 17., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-06-006692/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZÁZAS-KER Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1115
Budapest, Allende park 15. fszt. 3.; cégjegyzékszáma:
01 09 691954; adószáma: 12546516-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1041 Budapest, Templom utca 9.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1118 Budapest, Higany utca 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VA-

GYONKEZELÕ Felszámoló Tanácsadói Kft., 1025 Buda-
pest, Szépvölgyi út 52.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-001292/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TERMINAL PLUS Kereskedelmi

és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végel-
számolás alatt” (rövidített elnevezése: „TERMINAL
PLUS” KFT. „v. a.”) (1157 Budapest, Nyírpalota út 5.;
cégjegyzékszáma: 01 09 694540; adószáma:
12604137-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. Lev.
cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-006338/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SHAREWARE Kereskedelmi,
Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelõségû Társa-
ság (1214 Budapest, Cservenka M. u. 26. I. em. 1.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 698319; adószáma: 12682508-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AGP HOLDING Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanács-

adó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1132 Budapest, Csanády u. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., levelezési cím: 1581 Bp., Pf. 108.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-004359/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 20. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NH DESIGN Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1097 Budapest,
Gyáli út 15/B; cégjegyzékszáma: 01 09 698656; adószá-
ma: 12689873-2-43) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO-L
2008. Gazdasági Tanácsadó Kft., 1121 Budapest, Zuglige-
ti út 6.
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A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-005269/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) E-S Építõ Beruházó és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1211 Budapest, Acélcsõ
utca 2–22.; cégjegyzékszáma: 01 09 699625; adószáma:
12709854-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
P. S. I. ÉPÍTÕ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1143 Budapest, Hungária krt. 83.
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
12.Fpk.01-06-005138/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VG MODELLBAU Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1141 Budapest, Csernyus u. 1/A; cégjegyzékszáma:
01 09 700659; adószáma: 12730113-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1173 Budapest, Borsó utca 58. 2. em. 6.
Telephelye(i):
1065 Budapest, Hajós u. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgaz-

dász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., levelezési cím:
1364 Budapest, Pf. 87.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-004964/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Black or White Marketing és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1140 Buda-
pest, Dózsa Gy. u. 9. 2. em. 10.; cégjegyzékszáma:
01 09 703174; adószáma: 12781535-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

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
3.Fpk.01-07-004615/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KRISZ MOTOR Gépjármû-keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1037 Buda-
pest, Seregély köz 16. 1. em.; cégjegyzékszáma:
01 09 704177; adószáma: 12803154-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-004937/15. 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) BIG-TEX Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített elneve-
zése: BIG-TEX Kft.) (1138 Budapest, Váci út 134/A
8. em. 37.; cégjegyzékszáma: 01 09 704589; adószáma:
12811450-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-
kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-006720/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Valázsik Lajos és Társa Ügynökségi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1061 Budapest, Káldy
Gy. u. 6. 2. em. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 705969; adó-
száma: 12839717-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG Felügyelet Fel-
számoló, Végelszámoló Vagyonrendezõ és Csõdkezelõ
Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. 5. em. 2.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-000905/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GOLD BUSINESS CLUB Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1073 Budapest, Er-
zsébet krt. 58.; cégjegyzékszáma: 01 09 708906; adószá-
ma: 12898600-2-42) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1161 Budapest, Paulay Ede u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-001175/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ARISZTOKRATA TRADE Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (1052 Budapest, Haris köz 6.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 709307; adószáma: 12796773-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ARISZTOKRATA TRADE Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaásg
Elõzõ székhelye(i):
2360 Gyál, Pesti út 92.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. Lev.
cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-001710/5. 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) LONGHILL GOODS Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
(1024 Budapest, Margit krt. 43–45. 7. em. 8.; cégjegyzék-
száma: 01 09 711918; adószáma: 12957260-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
LONGHILL GOODS Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., levelezési cím: 1581 Bp., Pf. 108.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-000746/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) R & S Nemzetközi Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(1107 Budapest, Somfa köz 15. fszt. 3.; cégjegyzékszáma:
01 09 712442; adószáma: 12968277-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. Lev.
cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-003734/12. 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) TEXOIL TRADING HUNGARY
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1068 Budapest, Benczúr u. 6.; cégjegyzékszáma:
01 09 715214; adószáma: 13027081-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TEXOIL TRANDING HUNGARY Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1064 Budapest, Rózsa u. 95.
1056 Budapest, Váci u. 86.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp., Pf. 701/313.
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A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-004785/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NEW BALANCE Produkciós Iroda
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1083 Budapest, Lósy
Imre u. 3. 2. em. 18.; cégjegyzékszáma: 01 09 722145;
adószáma: 13172208-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-
ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. 17., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-003149/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FRUTTA-BAU-KING Szolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság [1115
Budapest, Bartók Béla út 95/A, a cég fióktelepe: 5100
Újerdõ (Jászberény) Neszûr u. 9.; cégjegyzékszáma:
01 09 724566; adószáma: 13226510-2-43] adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó és Pénz-
ügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-005856/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) M & M SZIN-TÉR Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Kft. (1143 Budapest, Tábor-
nok u. 11/A; cégjegyzékszáma: 01 09 724917; adószáma:
13233358-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
4.Fpk.01-08-001411/5. 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) GOLD-BERN Építõipari és Keres-
kedelmi Kft. „végelszámolás alatt” (1067 Budapest,
Csengeri u. 66. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 725193;
adószáma: 10813748-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MTP-PLUSZ Magyar Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
MTP PLUSZ Kereskedelmi és Könyvvezetõ Korlátolt

Felelõsségû Társaság
MTP PLUSZ Kereskedelmi Kft.GOLD-BERN Építõ-

ipari és Kereskedelmi Kft
Nem bejegyzett elnevezése(i):
M. T. P. Hungarian Trading Kereskedelmi Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
M. T. P.-PLUS Hungarian Trading Magyar Kereskedel-

mi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1112 Budapest, Menyecske u. 21. fszt. 4.
2164 Váchartyán, Fõ u. 85.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. Lev.
cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-005159/16. 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) FÕNIX INGATLAN Építõipari,
Értékesítõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (1108 Budapest, Újhegyi utca 4. A. ép. B. lház. VII.
em. 709.; cégjegyzékszáma: 01 09 727680; adószáma:
12563597-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
4026 Debrecen, Mester u. 1.
1122 Budapest, Maros u. 29.
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 104. fszt. 2.
1108 Budapest, Újhegyi u. 4. A ép. B lház. 7. em. 709.
1092 Budapest, Erkel Ferenc utca 14/A fszt. 10.
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.
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A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-002269/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Barracuda Team Kommunikációs
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1191 Budapest, Széche-
nyi u. 4. 6. em. 18.; cégjegyzékszáma: 01 09 729290; adó-
száma: 13321512-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazda-
ság-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest, Ró-
zsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-007048/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PROFÁTÓ BÚTOR Gyártó és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1046
Budapest, Vértes Marcell u. 7.; cégjegyzékszáma:
01 09 729864; adószáma: 13332392-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-
ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-006318/8. 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) AKRED Könyvelõ Tanácsadó Iro-
da Korlátolt Felelõsségû Társaság (1162 Budapest, Rá-
kosi út 188.; cégjegyzékszáma: 01 09 729997; adószáma:
13335694-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
AKRED Könyvelõ és Pénzügyi Tanácsadó Iroda Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ECONOMIX Köz-

gazdász Egyetemi Zrt., 1115 Budapest, Ildikó utca 21.
1518 Bp., Pf. 14.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-006779/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CORATA INVEST Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1161
Budapest, Rákos út 57.; cégjegyzékszáma: 01 09 733542;
adószáma: 12700082-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

CEASAR INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):

2151 Fót, Tanács J. u. 10/B

9700 Szombathely, Szent Flórián u. 23. II. em. 9.

9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 23.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-005685/7. 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) GIGI INVEST Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1158
Budapest, Neptun u. 110. 1. em. 4.; cégjegyzékszáma:
01 09 733545; adószáma: 12711037-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

AVANCE CONTACT Kereskedelmi, Szolgáltató és
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság

Slukk és fia Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):

2151 Fót, Madách utca 71.

1067 Budapest, Csengery utca 62/B fszt. 3.

9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 23. 2. em. 9.

Nem bejegyzett székhelye(i):

7838 Vajszló, Dráva utca 32.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-
ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.
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A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-002669/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) NEMESBÁNYA Bányászati és
Betonipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (1016 Buda-
pest, Sánc u. 9., elõzõ telephelye: 1221 Budapest, Kõér-
berki út 28., elõzõ fióktelepei: 2347 Bugyi, Külterület
01630/48., 2347 Bugyi, Külterület 01630/47. hrsz.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 735608; adószáma: 13446385-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FODINA Kavics, Bányászati és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
FODINA Bányászati és Kereskedelmi Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1116 Budapest, Kardhegy utca 5.
Fióktelepe(i):
2347 Bugyi, külterület 01605/28.
2347 Bugyi, külterület 01605/29.
2347 Bugyi, külterület 01621/7.
2040 Budaörs, Ady Endre utca 43.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3. Lev.
cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-006485/11. 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) LOBENGULA 2003 Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1239
Budapest, Pályaudvar sor 3. fszt. 1.; cégjegyzékszáma:
01 09 736401; adószáma: 13058986-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1103 Budapest, Gyömrõi út 76–80. I. em. 112.
1213 Budapest, Gyepsor utca 1.
2193 Galgahévíz, Arany János utca 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-07-003776/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LEO SECURITY Személy- és Va-
gyonvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (1137 Budapest, Radnóti u. 6.; cégjegyzékszáma:
01 09 739461; adószáma: 10861246-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TOMA & Dudok Kereskedelmi, Vendéglátóipari és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
ANDRÁSI PARTY SERVICE Kereskedelmi, Vendég-

látóipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2092 Budakeszi, Rákóczi u. 132.
1026 Budapest, Riadó utca 6/A
2045 Törökbálint, Rövid utca 20.
3961 Vajdácska, Petõfi utca 1/B
Telephelye(i):
1164 Budapest, Csömöri út 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1134 Budapest, Apály
u. 4. B ép. 4/17.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-001821/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) L AND L Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság Végelszámolás
alatt. (1037 Budapest, Fehéregyházi út 23.; cégjegyzék-
száma: 01 09 862003; adószáma: 12563016-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
L AND L Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2021 Tahitótfalu, Semmelweis u. 6/3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. Lev.
cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-007023/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 5. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) COGITO PARTNER Vagyonvédel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1083 Budapest, Fü-
vészkert u. 9. 2. em. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 862376;
adószáma: 13574844-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
COGITO SYSTEM 2000 Vagyonvédelmi Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyon-

kezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-000458/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DANKA-BAU Építõipari Kivitelezõ
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidí-
tett elnevezése: DANKA-BAU Kft.) (1172 Budapest,
Nagyréde u. 57.; cégjegyzékszáma: 01 09 862867; adószá-
ma: 13584472-2-42) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénz-
ügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-006756/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BATHER Építõipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1139 Budapest, Üteg
u. 31.; cégjegyzékszáma: 01 09 867431; adószáma:
13675945-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénz-
ügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-000916/18. 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) HANGYA BALANCE Szol-

gáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1106 Budapest, Jászberényi u 29.; cégjegyzékszáma:
01 09 874513; adószáma: 12613087-3-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MÉRLEG AUDIT 2001 Pénzügyi, Számviteli, Tanács-

adó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelõsségû Társaság
MÉRLEG AUDIT 2001 Termelõ és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Indóház u. 9. 4. em. 19.
5000 Szolnok, Dr. Szana A. u. 22. fszt. 1.
5000 Szolnok, Pacsirta u. 20.
5300 Karcag, Kórház út 13/A
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
4.Fpk.01-07-006214/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FERRO-CHROM Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1046
Budapest, Szabolcsi B. tér 4. 7. em. 20.; cégjegyzékszáma:
01 09 880542; adószáma: 12860117-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2000 Szentendre, Kossuth L. utca 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-005440/9. 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) GRÁNIT-SZOLNOK Vállalkozási
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1123 Budapest, Bán utca 1. B ép.; cégjegyzékszáma:
01 09 881690; adószáma: 11276368-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
RENOVÁLMAX Vállalkozási és Kereskedelmi Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Ady E. u. 2. III/15.
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5000 Szolnok, Verseghy út 7.
5000 Szolnok, Batthyány út 54.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-004999/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HUNGAROMEDICAL Kereske-
delmi Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (1047
Budapest, Szabadkai utca 9.; cégjegyzékszáma:
01 10 043904; adószáma: 12398540-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HUNGAROMEDICAL Gyógyszer-nagykereskedelmi

és Külkereskedelmi Részvénytársaság
HUNGAROMEDICAL Kereskedelmi Részvénytár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
1117 Budapest, Budafoki út 70.
Jogelõd(ök):
HUNGAROMEDICAL Gyógyszer-nagykereskedelmi

és Külkereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Vadász & Partners

Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft., 1112
Budapest, Neszmélyi u. 44.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-07-006994/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CARAT Marketing Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság végelszámolás alatt (1078
Budapest, Hernád u. 35. fszt. 4.; cégjegyzékszáma:
01 10 044957; adószáma: 10969186-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40. 6/3.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000347/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) JASKO-TRADE Kereskedelmi,
Gyártó és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszá-
ma: 02 06 065183) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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.02-08-000109/15. sz. végzése

felszámolás megindításának
közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NAGY és ZSOLA Építõipari Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (7626 Pécs, Felsõvámház
u. 73. IV/3; cégjegyzékszáma: 02 09 063378; adószáma:
11360353-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Hol-
ding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 63., cégjegyzékszáma:
06 09 002839.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000030/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TERVO-CONTROLL Építõipari,-
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (7700 Mohács, Ete János utca 7/A II. em. 10.; cég-
jegyzékszáma: 02 09 065481; adószáma: 11549482-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Tinamu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7700 Mohács, Kórház u. l–3.
7700 Mohács, Bartók B. utca 28.
7700 Mohács, Kigyó utca 8.
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Nem bejegyzett székhelye(i):
8800 Nagykanizsa, Huszti tér 1–2. 1. em. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Hol-

ding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 63., cégjegyzékszáma:
06 09 002839.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000223/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Sütikér Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (7677 Orfû, Tavasz utca
21.; cégjegyzékszáma: 02 09 066050; adószáma:
11564344-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
7633 Pécs, Esztergár Lajos u. 1/1.
7630 Pécs, Fürj utca 13.
7630 Pécs, Bor utca 102.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-

adó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 886496.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000573/18. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Kuttig Logisztikai Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (7634 Pécs, Csalogány dûlõ 2.; cégjegy-
zékszáma: 02 09 069766; adószáma: 13388290-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KUTTIG & PREISZ Logisztikai Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7630 Pécs, Bajor utca 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-

gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1146 Budapest,
Thököly u. 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000154/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 20. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GLOBCARGO Nemzetközi Szállít-
mányozási és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (7761 Kozármisleny, Orgona u. 16/1.; cégjegyzék-
száma: 02 09 071224; adószáma: 13877934-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lház. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi
kirendeltség címe: 7621 Pécs, Mátyás Király u. 21., levél-
cím: 7601 Pécs, Pf. 378.)

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000188/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TransJosef Fuvarozó és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (7621 Pécs, Teréz
utca 9/7.; cégjegyzékszáma: 02 09 071268; adószáma:
13888659-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000240/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VEZSENYI Szolgáltató Ügynöki,
Kisipari, Termeltetõ és Menedzser Betéti Társaság
(6000 Kecskemét, Radnóti Miklós u. 8. I/1.; cégjegyzék-
száma: 03 06 100018; adószáma: 20436216-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Bagi László u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
u. 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000121/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZÉL-KER ÉPÍTÕ Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (6050 Lajosmizse, Dózsa
Gy. utca 138/1.; cégjegyzékszáma: 03 06 105825; adószá-
ma: 20499873-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„SZÉL” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6050 Lajosmizse, Juhász Gy. u. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsé-
nyi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000274/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Családi Csemege Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(6000 Kecskemét, Kaszap u. 9; cégjegyzékszáma:
03 06 106140; adószáma: 20502762-2-03) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Családi Csemege Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-

zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi u. 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000012/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BA-BO Teherfuvarozó és Szál-
lítmányozó Betéti Társaság (6000 Kecskemét, Futár
út 39.; cégjegyzékszáma: 03 06 108372; adószáma:
20168283-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING
Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000247/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TÜCSÖK és Társa Mûvészeti
és Szolgáltató Betéti Társaság (6000 Kecskemét, Balai
utca 1/A; cégjegyzékszáma: 03 06 110369; adószáma:
20916110-1-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsé-
nyi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000373/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MEDI-LIFE Kereskedelmi Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (6070 Izsák, Rákóczi
u. 21.; cégjegyzékszáma: 03 06 110480; adószáma:
20949945-1-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MEDI-LIFE Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000237/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 20. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Al-Föld Kereskedelmi és Szolgálta-
tó Betéti Társaság (6500 Baja, Pásztor u. 44.; cégjegy-
zékszáma: 03 06 112909; adószáma: 21900297-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
„ANTAL INVEST” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6500 Baja, Bara u. 4. 3. em. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING

Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000303/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KUNFA Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6100 Kiskunfél-
egyháza, Tulipán u. 1.; cégjegyzékszáma: 03 09 103924;
adószáma: 11374868-2-03) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„DU-PAPÍR” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6100 Kiskunfélegyháza, Lugas u. 18/3.
6100 Kiskunfélegyháza, III. kerület 187/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsé-
nyi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000184/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) 3 B SZÕNYEG Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (6500 Baja, Dózsa Gy.
u. 97.; cégjegyzékszáma: 03 09 110128; adószáma:
12920280-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DIEGO-BAJA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
BABAI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Jogelõd(ök):
DIEGO-BAJA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000153/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PRÍM Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (6112 Pálmonostora,
Postaházi dûlõ 143.; cégjegyzékszáma: 03 09 110577;
adószáma: 12685336-2-03) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
EURO-FRONT Építõipari Szolgáltató és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4025 Debrecen, Hatvan u. 1/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
u. 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000254/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SULI-FORM Ipari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (6300 Kalocsa, Szenthá-
romság tér 4.; cégjegyzékszáma: 03 09 111659; adószáma:
11428424-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Beethoven u. 43.
1067 Budapest, Teréz krt. 21.
1056 Budapest, Váci u. 63. 2. em. 1.
1073 Budapest, Erzsébet krt. 21. 3. em. 18.
1025 Budapest, Felhévízi u. 31.
6300 Kalocsa, Szent István u. 61.
Nem bejegyzett székhelye(i):
6300 Kalocsa, Szentháromság tér 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000236/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 20. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Arboker Kereskedelmi és Szolgálta-
tó Korlátolt Felelõsségû Társaság (6200 Kiskõrös, Baj-
társ utca 2.; cégjegyzékszáma: 03 09 115348; adószáma:
11969866-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
Arbotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1204 Budapest, Szent Imre herceg u. 55.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsé-
nyi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000147/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) S. R. S. Ingatlanforgalmazó és Pénz-
ügyi Tanácsadó Zártkörûen mûködõ Részvénytársa-
ság „végelszámolás alatt” (6000 Kecskemét, Horváth
Döme körút 8.; cégjegyzékszáma: 03 10 100359; adószá-
ma: 13631615-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
S. R. S. Ingatlanforgalmazó és Pénzügyi Tanácsadó

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Nemzetközi Vállalkozásfejlesztési és Kockázati Tõke

Beruházó Zártkörû Részvénytársaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
3012 Nagykökényes, Szabadság út 22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000116/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GAVRILA és TÁRSAI Szolgáltató

és Kereskedelmi Betéti Társaság (5600 Békéscsaba, Lo-
rántffy u. 16.; cégjegyzékszáma: 04 06 005952; adószáma:
20585176-1-04) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Buda-
pest, Hárshegyi u. 5–7. B/II/21., cégjegyzékszáma: 03 09
109743.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000119/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Ép-Tetõ Plusz Szolgáltató és Keres-
kedelmi Betéti Társaság (5672 Murony, Duna u. 1.; cég-
jegyzékszáma: 04 06 008291; adószáma: 22262448-2-04)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Hol-
ding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 63., cégjegyzékszáma:
06 09 002839.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-07-000638/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Tiszatér Értékesítõ és Szolgáltató
Szövetkezet (3955 Kenézlõ, Aradi u. 49.; cégjegyzékszá-
ma: 05 02 000687; adószáma: 12519024-2-05) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042854.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000155/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DAVAD Építõipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (3561 Felsõzsolca, Mó-
ricz Zs. u. 13.; cégjegyzékszáma: 05 06 014096; adószá-
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ma: 21826469-2-05) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042854.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000107/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SOK-HÁZ-BAU Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Bt. (3432 Emõd, Ady E. u. 4.; cég-
jegyzékszáma: 05 06 015860; adószáma: 22282501-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-08-000228/5. 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) CONTACT COMPUTER Számí-
tástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (3521 Mis-
kolc, Berekkert u. 46 szám; cégjegyzékszáma:
05 09 006636; adószáma: 11584476-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CONTACT COMPUTER Számitástechnikai, Kereske-

delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043611.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000159/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HERNÁDKERÍTÉS Kereskedelmi

és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3564
Hernádnémeti, Munkácsy út 8.; cégjegyzékszáma:
05 09 010356; adószáma: 13033914-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042854.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000156/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KirK. É. –car Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3534 Miskolc,
Gõz u. 4.; cégjegyzékszáma: 05 09 012024; adószáma:
13160489-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Zenit-Computer Számítástechnikai, Építõipari, Keres-

kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1142 Budapest, Ungvár u. 41.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042854.

A Csongrád Megyei Bíróság
12.Fpk.06-08-000341/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) G. otika Kereskedelmi és Szolgálta-
tó Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6721 Szeged,
Maros u. 30.; cégjegyzékszáma: 06 06 014608; adószáma:
21984114-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
G. otika Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG FELÜGYE-

LET Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonr. és Csõdke-
zelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. V. em. 2., cég-
jegyzékszáma: 01 09 566915. (A helyi kirendeltség címe:
6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)
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A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000310/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DELTA-THERM 2002 Patentív-
gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (6723 Szeged,
Szamos u. 14. A ép.; cégjegyzékszáma: 06 09 008147;
adószáma: 12903687-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cég-
jegyzékszáma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe:
6720 Szeged, Roosevelt tér 14. fszt. 2.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000701/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MIZSEVET Állategészségügyi
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (6723 Szeged, Bihari u. 25/B 5. em. 15.; cég-
jegyzékszáma: 06 09 009366; adószáma: 12992618-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MIZSEVET Állategészségügyi Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
MIZSEVET Állategészségügyi Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság „felszámolás alatt”
MIZSEVET Állategészségügyi Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6050 Lajosmizse, Dózsa György utca 47.
Nem bejegyzett székhelye(i):
6000 Kecskemét, Dsida Jenõ utca 6.
Jogelõd(ök):
MIZSEVET Állategészségügyi Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: BAREX Gazdasági

Tanácsadó, Kereskedõ és Szolgáltató Kft., 5540 Szarvas,
Kossuth u. 18., cégjegyzékszáma: 04 09 000901. (A helyi
kirendeltség címe: 6722 Szeged, Jósika u. 29. I. em. 5.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000337/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Happy Kids Financial Services Biz-

tosításközvetítõ Kft. „végelszámolás alatt” (6792 Zsom-
bó, Kossuth u. 75.; cégjegyzékszáma: 06 09 009539; adó-
száma: 13374503-2-06) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Happy Kids Financial Services Biztosításközvetítõ Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazin-
czy u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789. (A helyi
kirendeltség címe: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/1.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000134/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BUNDULA ÉS TÁRSA Mezõgaz-
dasági Termény, Termék, Élõállat Felvásárló és Érté-
kesítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (6725 Szeged,
Galamb u. 10/B fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 06 09 010517;
adószáma: 12595974-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6421 Kisszállás, Rákóczi u. 32.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkeze-

lõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzék-
száma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 6722
Szeged, Jósika u. 41., 6701 Pf. 1205)

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000206/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „ILDRO” Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár, Kégl Gy.
u. 11.; cégjegyzékszáma: 07 06 011239; adószáma:
21376696-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Buda-
pest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II. em. 21., cégjegyzékszá-
ma: 03 09 109743.
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A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000624/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „KOVI-ROLL’ 2003” Szolgáltató
és Kereskedelmi Betéti Társaság (2454 Iváncsa, Vörös-
marty út 49.; cégjegyzékszáma: 07 06 012299; adószáma:
21804160-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

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
1.Fpk.07-08-000050/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Alba Márvány Kereskedelmi
Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár, Beregszászi
út 46–48.; cégjegyzékszáma: 07 06 014099; adószáma:
22313245-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Alba Sped Szolgáltató Betéti Társaság
Alba Sped 2 Szolgáltató Betéti 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.07-08-000086/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ALBA-KARTON Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (8000 Székesfehérvár, Vajda sor 12.; cégjegyzékszá-
ma: 07 09 010334; adószáma: 13272188-2-07) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
FEHÉRVÁR TAXI Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazin-
czy u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000207/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SILVER-DILER Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Szé-
kesfehérvár, József Attila út 35. 3. em. 1.; cégjegyzékszá-
ma: 07 09 010996; adószáma: 11896856-2-07) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
8184 Fûzfõgyártelep, Bugyogóforrás u. 8.
8175 Balatonfûzfõ, Bartók B. u. 7.
2483 Gárdony, Csók I. tér 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000109/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FITT CORNEXI FOODS Élelmi-
szeripari Korlátolt Felelõsségû Társaság (8130 Enying,
Rákóczi utca 39.; cégjegyzékszáma: 07 09 011782; adó-
száma: 13629755-2-07) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép. 4. em. 17., cégjegyzék-
száma: 01 09 724140.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000417/16. 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) MINI -TRANS Szállitó és Szolgálta-
tó Korlátolt Felelõsségû Társaság (9027 Gyõr, Kandó K.
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u. 17.; cégjegyzékszáma: 08 09 002311; adószáma:
10644539-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
9024 Gyõr, Mónus I. u. 47-49.
9024 Gyõr, Lajta u. 38.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT

CONTROLL Vagyonkezelõ Kft., 4625 Záhony, Szebecse
u. 4., cégjegyzékszáma: 08 09 007188.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000126/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Szigetközi 2003 Építõipari Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (9172 Gyõrzámoly, Hunyadi
utca 4. A ép.; cégjegyzékszáma: 08 09 011397; adószáma:
13081900-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegy-
zékszáma: 17 09 001262.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000138/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EURO-BAU RAAB Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (9153 Öttevény, Fõ út 158.; cégjegyzékszáma:
08 09 013913; adószáma: 13703741-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000445/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Hajdúhadház-Téglás Általános Fo-
gyasztási és Értékesítõ Szövetkezet (4242 Hajduhadház-

téglás, Mester u. 26.; cégjegyzékszáma: 09 02 000131;
adószáma: 10035962-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Hajdúhadház-Téglás Általános Fogyasztási és Értékesi-

tõ Szövetkezet
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Hajdúhadház-Téglás Általános Fogyasztási és Értékesí-

tõ Szövetkezet végelszámolás alatt
Jogelõd(ök):
Téglás Általános Fogyasztási és Értékesitõ Szövetkezet
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. Juris-Invest

Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyó-
újfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000851/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FÁMA-KER Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4033 Debrecen, Kõmûves
u. 21.; cégjegyzékszáma: 09 06 000896; adószáma:
22823586-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
4028 Debrecen, Hadházi u. 86/B
4030 Debrecen, Horgász u. 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Zrt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000444/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BALAKER Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4251 Hajdúsámson-Sámson-
kert, Huszár u. 10.; cégjegyzékszáma: 09 06 001469; adó-
száma: 22829252-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BALAKER Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
4024 Debrecen, Vígkedvü M u. 14.
4029 Debrecen, Monostor u. 10. III/10.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. Juris-Invest
Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyó-
újfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
7.Fpk.09-05-000607/37. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Közös Legelõ Mezõgazdasági Betéti
Társaság (4174 Bihartorda, Kossuth L. u. 24.; cégjegy-
zékszáma: 09 06 002548; adószáma: 22841159-1-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. Juris-Invest
Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyó-
újfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000250/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NÜNÜ és Társa Vendéglátó és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság (4026 Debrecen, Darabos
u. 14.; cégjegyzékszáma: 09 06 009666; adószáma:
20720865-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):

4254 Nyíradony-Tamásipuszta, Jázmin utca 5.

A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. Juris-Invest
Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyó-
újfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-08-000236/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Balogh és Gyepesi Kereskedelmi
Betéti Társaság (4024 Debrecen, Piac u. 39.; cégjegyzék-
száma: 09 06 011937; adószáma: 26060743-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Balogh és Gyepesi Kereskedelmi Betéti Társaság
Balogh és Gyepesi Kereskedelmi Betéti Társaság „fel-

számolás alatt”
Elõzõ székhelye(i):
5008 Szolnok, Gorkij u. 38. II/14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000498/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GO-2003 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4032 Debrecen, Akadémia
utca 34.; cégjegyzékszáma: 09 06 012187; adószáma:
21539130-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
GO-2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4033 Debrecen, Katalin utca 46. A ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000451/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DINCER Kereskedelmi Betéti Tár-
saság (4200 Hajdúszoboszló, Szik u. 10.; cégjegyzékszá-
ma: 09 06 012722; adószáma: 21834033-1-09) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DINCER Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000311/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BALLA-BOROSTYÁN Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4251 Hajdúsám-
son, Rákóczi utca 35.; cégjegyzékszáma: 09 06 013823;
adószáma: 22167233-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-
zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000360/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 27. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SÁMSON-ÉP Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4251 Hajdúsám-
son, Bocskai utca 20.; cégjegyzékszáma: 09 06 013904;
adószáma: 22183615-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SÁMSON-ÉP Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000497/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PAPP és TÖRÖK Számítástechni-
kai és Szolgáltató Betéti Társaság (4031 Debrecen, Ist-
ván út 89. fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 09 06 014550; adó-
száma: 22313764-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PAPP és TÖRÖK Számítástechnikai és Szolgáltató Be-

téti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
TIP-TOP PC Számítástechnikai 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 Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000390/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „DORI-98” Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4031 Debrecen,
Dorottya u. 59; cégjegyzékszáma: 09 09 005862; adószá-
ma: 11559917-1-09) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-
zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000181/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MORTEX Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4251 Haj-
dúsámson, Martinka Fõzõ u. 7.; cégjegyzékszáma:
09 09 009230; adószáma: 10541247-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PRONT Kereskedelmi, Szolgáltató és Áruközvetitõ

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4465 Rakamaz, Nyár u. 2.
4475 Rakamaz, Szent István u. 158.
4400 Nyíregyháza, Homok sor 9. II. em. 1.
4025 Debrecen, Vörösmarty utca 16 fszt. 1.
4030 Debrecen, Vágóhid u. 3. A ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Zrt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3.cégjegyzékszáma: 01 10
044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000217/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 17. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) FORTE-IMPORT Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4034 Deb-
recen, Gáspár E. utca 25–1.; cégjegyzékszáma:
09 09 009700; adószáma: 13046136-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GOLDEN WOOD IMPORT Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4026 Debrecen, Jókai u. 1. A ép.
4273 Hajdúbagos, Bocskai utca 28.
4273 Hajdúbagos, Sport utca 17.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1035 Budapest III, Kerék utca 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-

zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000029/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Sonnen Építõipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4220 Hajdúböször-
mény, Stromfeld A. utca 49.; cégjegyzékszáma:
09 09 011397; adószáma: 13448325-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRT., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000496/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BELGIANS’ PRIDE Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4024
Debrecen, Kossuth utca 45. 2. em. 5.; cégjegyzékszáma:
09 09 011549; adószáma: 13485438-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BELGIANS’ PRIDE Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. Juris-Invest
Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyó-
újfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000310/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Debt’91 Követeléskezelõ és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4251 Hajdúsám-
son, Rózsa Ferenc utca 50.; cégjegyzékszáma:
09 09 012019; adószáma: 12716513-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Top Quality Bróker Biztosításközvetítõ Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Masters of Sales Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Tün-Pannon Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2030 Érd, Kádár út 39.
4032 Debrecen, Komlóssy út 84. IV. em. 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-

zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000678/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) AN-VI-ÉP Ingatlanforgalmazó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4002 Debrecen,
Bayk András kert 1154/29 hrsz.; cégjegyzékszáma:
09 09 012325; adószáma: 13674126-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VIKING Italdiszkont Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsség Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
VIKING-ÉP Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4032 Debrecen, Kartács utca 2. fszt. 1.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRT., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000214/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) REAL INDEX CONSULTING Ipa-
ri, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (4002 Debrecen, Csárda út 95.; cégjegyzékszá-
ma: 09 09 013550; adószáma: 13972912-2-09) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-
zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000161/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NANO 2010 Szerszám-kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (3325 Noszvaj, Kos-
suth út 89. E. ép.; cégjegyzékszáma: 10 06 024517; adó-
száma: 21036369-2-10) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
NANO 2010 Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3325 Noszvaj, Kossuth út 70.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO

Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft., 1121 Budapest,
Zugligeti út 6.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000118/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DONÁT-BOLT Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (3300 Eger, Donát u. 4.
A ép.; cégjegyzékszáma: 10 06 025943; adószáma:

22100885-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO
Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft., 1121 Budapest,
Zugligeti út 6.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000080/9. 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) ROAD-BAU 2007. Építõipari Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (3300 Eger, Cifrakapu út 86.
A ép.; cégjegyzékszáma: 10 09 027591; adószáma:
13987992-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000252/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BATTAFIT Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3300 Eger,
Hatvanikapu utca 9. I. em. 2.; cégjegyzékszáma:
10 09 028316; adószáma: 13481410-2-13) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2440 Százhalombatta, Kertész utca 42.
2440 Százhalombatta, Borostyán utca 31.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA

Szolgáltató Rt., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11.
IV. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-08-070001/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GOLDTRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2544 Neszmély, Várhegy-
alja u. 9; cégjegyzékszáma: 11 06 005562; adószáma:
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23668029-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr utca 8. I. em. 5., cégjegyzékszáma: 01
09 268312.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-006097/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MO-BE Egészségügyi Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, elõzõ el-
nevezése: MO-BE Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
(2800 Tatabánya, Bánhidai-ltp. 403., a cég fióktelepe:
9024 Gyõr, Szent Imre u. 70., 6000 Kecskemét, Piaristák
tere 7.; cégjegyzékszáma: 11 09 012448; adószáma:
13024143-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000092/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GYORGYI Építõipari, Fafeldolgo-
zó Betéti Társaság (3152 Nemti, Honvéd út 20.; cégjegy-
zékszáma: 12 06 005168; adószáma: 22234072-2-12) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. Hetényi Géza és
Tsa Felszámoló Kft., 1137 Budapest, Szent István krt. 4.,
cégjegyzékszáma: 01 09 568162.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000105/6. 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) CATZOL 2000. Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (3177 Rimóc, Magashegyi u. 27.; cégjegy-

zékszáma: 12 09 003512; adószáma: 12501199-2-12) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CATZOL 2000. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 123. II. em. 3.
2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 17.
2660 Balassagyarmat, Ipolypart u. 49.
3170 Szécsény, Árpád út 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-08-000083/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VALENTIN PRODUKT Termelõ
és Szolgáltató Kft. (2654 Romhány, Dió u. 5.; cégjegy-
zékszáma: 12 09 003542; adószáma: 12124776-2-12) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PIROSCIPÓ-KEREKCIPÓ Kereskedelmi és Szolgálta-

tó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1151 Budapest, Töltés u. 11.
2654 Romhány, Dió u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gaz-

dasági, Mûszaki Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság, 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., cégjegyzékszáma:
01 09 160583.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000090/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LAMO-SZIG Ipari Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (3102 Salgótarján, Petõfi
út 182.; cégjegyzékszáma: 12 09 005009; adószáma:
13787833-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. Hetényi Géza és
Tsa Felszámoló Kft., 1137 Budapest, Szent István krt. 4.,
cégjegyzékszáma: 01 09 568162.
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A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-000398/5. 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) IntraNet Számítástechnikai Szol-
gáltató Betéti Társaság (2000 Szentendre, Rózsakert 8.
II/8.; cégjegyzékszáma: 13 06 025766; adószáma:
24601708-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-
zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi u. 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001194/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SWED TEAM Kereskedelmi
és Export-Import Betéti Társaság (2700 Cegléd, Szé-
chenyi u. 39.; cégjegyzékszáma: 13 06 040610; adószáma:
23251623-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
7.Fpk.13-08-000166/7. 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) PINTÉR-GROUP Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(2220 Vecsés, Ady Endre utca 51., telephelye: 2220 Ve-
csés, Fõ út 2/5., fióktelepe: 2230 Gyömrõ, Szent István
út 21.; cégjegyzékszáma: 13 06 042261; adószáma:
21096868-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-
zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi u. 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-002159/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FEKETE Fuvarozó, Szállítmányo-
zó és Kereskedelmi Betéti Társaság (2461 Tárnok, Szív
utca 3.; cégjegyzékszáma: 13 06 042908; adószáma:
21134474-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Telephelye(i):
2461 Tárnok, Névtelen utca 2684/17. hrsz. ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-000520/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BRANÁT Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (2600 Vác, Görgey u. 55.; cégjegy-
zékszáma: 13 06 044911; adószáma: 21401286-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-
moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-08-000028/6. 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) HÁROMSZÉKI DUÓ Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (2013 Pomáz, Móricz Zsig-
mond utca 5.; cégjegyzékszáma: 13 06 046395; adószáma:
21485677-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FEL-
SZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.
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A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-000502/6. 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) T. M. & T. E. Építõipari és Kereske-
delmi Betéti Társaság (2340 Kiskunlacháza, Mikes Kele-
men utca 14.; cégjegyzékszáma: 13 06 051257; adószáma:
21925386-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Fióktelepe(i):
7030 Paks, Kishegyi út 10/A
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
7.Fpk.13-07-002291/10. 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) DUNAKANYAR-TRAFO Transz-
formátor- és Villamosgépgyártó Kft. végelszámolás
alatt (2133 Szõdliget, Szabadság tér 10.; cégjegyzékszá-
ma: 13 09 068202; adószáma: 10927755-2-13) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Fel-
számoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cég-
jegyzékszáma: 11 09 002635.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-002363/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Raxer Generátor Gyártó és Fejlesz-
tõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (2011 Budakalász,
Szentendrei út 1–3.; cégjegyzékszáma: 13 09 086902;
adószáma: 10712582-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A felszámolás alatt álló idegen nyelvû elnevezései:
Raxer Generator Produktion and Development Com-

pany Limited
Raxer Generator Herstellung und Entwicklung Gesell-

schaft mit beschrankter Haftung

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
2.Fpk.13-08-000057/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ChipComp Számitás- és Híradás-
tecnikai Korlátolt Felelõsségû Társaság (2151 Fót,
Szent Benedek park 15.; cégjegyzékszáma: 13 09 087745;
adószáma: 12272972-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Fióktelepe(i):
2143 Kistarcsa, Rákóczi körút 11.
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
7.Fpk.13-07-001776/7. 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) ALGOMERCI Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2100
Gödöllõ, Gárdonyi Géza utca 13.; cégjegyzékszáma:
13 09 090743; adószáma: 12817456-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-
számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzék-
száma: 01 09 562281.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-08-000154/6. 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) AERO-ENERGIA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2360 Gyál,
Bercsényi utca 10.; cégjegyzékszáma: 13 09 096726; adó-
száma: 13149961-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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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.13-08-000169/8. 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) Concept Média 46 Tanácsadó és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2151 Fót,
Szent Benedek utca 29/A I. em. 13.; cégjegyzékszáma:
13 09 104495; adószáma: 13551915-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Telephelye(i):
2151 Fót, Szent Benedek park 37.
Fióktelepe(i):
2146 Mogyoród, Patak sor 6.
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
2.Fpk.13-06-002563/23. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BRSB-BAU Építõ és Ingatlanfor-
galmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2040 Budaörs,
Gyár u. 2.; ELÕZÕ SZÉKHELYE:1116 Budapest, Kon-
dorfa u. 18.; cégjegyzékszáma: 13 09 113331; adószáma:
13730068-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
2351 Alsónémedi, Haraszti út 104.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/1., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000169/7. 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) Z-HAVANNA Kereskedelmi és
Vendéglátó Betéti Társaság, f. a. (8853 Zákány, Május 1.
u. 34.; cégjegyzékszáma: 14 06 304459; adószáma:
20139490-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Z-HAVANNA” Kereskedelmi és Vendéglátó Betéti

Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
HAVANNA Kereskedelmi és Vendéglátó Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUNYADI Válság-

menedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145 Buda-
pest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000190/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GOLD 2005 Security Személy- és
Vagyonvédelmi Betéti Társaság, f. a. (7511 Ötvöskónyi,
Kónyi utca 65/1.; cégjegyzékszáma: 14 06 307417; adó-
száma: 22115212-2-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7541 Kutas, Petõfi S. utca 24.
7500 Nagyatád, Koch Róbert utca 3/1. A lház. 3. em. 16.
7500 Nagyatád, Jókai utca 8/D 1. em. 4/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS

Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000241/4. 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) PALOTAI Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (8675
Andocs, Árpád utca 21.; cégjegyzékszáma: 14 06 307674;
adószáma: 21026236-2-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PALOTAI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, József A. út 2/D 5. em. 2.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000286/25. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 2. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Varjas Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7500 Nagyatád, Temesvári u. 30; cégjegyzékszáma:
14 09 000975; adószáma: 10502840-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„VARJAS” Épitõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
Jogelõd(ök):
FAVORIT Építõipari Gazdasági Munkaközösség

Nagyatád
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000186/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SOMOGY-ÉPKER 2000 Építõipari
és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
f. a. (7400 Kaposvár, Baross Gábor utca 12.; cégjegyzék-
száma: 14 09 305644; adószáma: 13160331-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000522/18. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) WATERDEEP Ásványvíz Palacko-
zó és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság, f. a.
(7400 Kaposvár, Irányi D. utca 2.; cégjegyzékszáma:

14 09 306772; adószáma: 13682642-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000525/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BOVAI Mezõgazdasági, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7500 Nagyatád, Hunyadi utca 1. A ép. 1. em. 3.; cégjegy-
zékszáma: 14 09 307354; adószáma: 13956183-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
BOVA Mezõgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és

Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000634/5. 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) KEPÁN Építõipari és Terve-
zési Közkereseti Társaság „végelszámolás alatt” (4400
Nyíregyháza, Tünde u. 18.; cégjegyzékszáma:
15 03 010333; adószáma: 29391978-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KEPÁN Építõipari és Tervezési Közkereseti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Fészek u. 73.
Jogelõd(ök):
KEPÁN Épitõipari és Tervezési Gazdasági Munkakö-

zösség
A cég a Gt. 332. §-a alapján módositotta a szerzõdését.
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.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-000312/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 20. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „MÁRTIKA” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 8. III/12; cégjegyzék-
száma: 15 06 080501; adószáma: 25620399-2-15) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„MÁRTIKA” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyiregyháza, Búza tér 9
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000674/4. 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) „DÉROSZ” Építõipari, Szolgáltató
és Kereskedelmi Betéti Társaság (4235 Biri, Rákóczi
utca 12.; cégjegyzékszáma: 15 06 086030; adószáma:
25692806-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4484 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Elõd u. 51.
4400 Nyíregyháza, Erdõsor 2. 3. em. 22.
4300 Nyírbátor, Tulipán u. 40.
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 u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000686/4. 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) KLATESZ-VV Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
utca 28.; cégjegyzékszáma: 15 06 086394; adószáma:

20211398-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4624 Tiszabezdéd, Jókai út 3.
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
23.Fpk.15-07-001583/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Gyurkó és Társa Autókölcsönzõ és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Kossuth
u. 53. 6. em. 19.; cégjegyzékszáma: 15 06 086869; adószá-
ma: 20332947-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta 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.15-08-000604/4. 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) GÖNCZI Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „Végelszámolás alatt!”
(4400 Nyíregyháza, Szent I. u. 33.; cégjegyzékszáma:
15 06 087140; adószáma: 20559386-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„GÖNCZI” Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
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
17.Fpk.15-08-000662/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 26. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) Lentavits és Társa Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Tán-
csics u. 6.; cégjegyzékszáma: 15 06 087905; adószáma:
20799702-1-15) 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.15-08-000677/5. 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) FALDINA VALENTINA Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Kórház u. 55.; cégjegyzékszáma: 15 06 088996; adószá-
ma: 21101807-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

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.15-08-000685/4. 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) NADAL-21 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 089699; adószáma: 21363072-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekteté-
si és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000675/5. 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) NATALI-ALEX-SV Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki

u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090009; adószáma:
21415045-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

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
17.Fpk.15-08-000664/4. 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) CSERSVIT Kereskedelmi Betéti
Társaság (4400 Nyíregyháza, Nárcisz u. 1.; cégjegyzék-
száma: 15 06 090099; adószáma: 21431104-2-15) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkeze-
lõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzék-
száma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000684/4. 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) DAO-DE Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 090550; adószáma: 21480098-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-
rec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanács-
adó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzék-
száma: 01 09 077793.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000687/4. 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) SAHOVICS GALINA Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(4400 Nyíregyháza, Platán u. 1.; cégjegyzékszáma:
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15 06 090864; adószáma: 21501661-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SAHOVICS GALINA Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Tavasz u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000613/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KSENDIM Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki út 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 090947; adószáma: 21507935-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT
CONTROLL Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság, 4625 Záhony, Szebecse út 4., cégjegyzékszáma: 15 09
070938.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000673/5. 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) PROLIS’OK-TRADE Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Rozmaring u. 20.; cégjegyzékszáma: 15 06 091302; adó-
száma: 21567568-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000679/6. 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) R-INTERGRAF-A Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4625 Záhony, Ady E.
u. 13.; cégjegyzékszáma: 15 06 091504; adószáma:
21577110-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
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 u. 69. fszt. 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000635/4. 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) MONOLIT-21 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõlõskert
u. 59.; cégjegyzékszáma: 15 06 092009; adószáma:
21818699-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000704/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MIR-SZOVERSENSZTVA Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge,
Szõlõskert u. 57.; cégjegyzékszáma: 15 06 092011; adó-
száma: 21818747-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-
SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonér-
tékelõ Rt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042573. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyír-
egyháza, Hõsök tere 13.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000691/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 28. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) VLADISEL Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(4600 Kisvárda, Gagarin u. 18.; cégjegyzékszáma:
15 06 092032; adószáma: 21820511-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VLADISEL Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000615/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MICZU és Társa Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Mik-
száth K. u. 23.; cégjegyzékszáma: 15 06 092115; adószá-
ma: 21834356-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FLEX-GENERÁL Építõipari Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 53. 1. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT

CONTROLL Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság, 4625 Záhony, Szebecse út 4., cégjegyzékszáma: 15 09
070938.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000680/4. 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) KRISZI-BAU 2004 Építõipari és
Kereskedelmi Szolgáltató Betéti Társaság (4482 Kótaj,
Nyírfa u. 4.; cégjegyzékszáma: 15 06 092650; adószáma:
21934470-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-08-000489/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TECHNO-QUALITÉT Ipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 106–108.; cégjegy-
zékszáma: 15 09 061952; adószáma: 11244170-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Fészek u. 178.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi

Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000625/4. 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) SZATMÁR-PÉKSÉG Termelõ és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „Végel-
számolás alatt” (4761 Porcsalma, Batthyány u. 36; cég-
jegyzékszáma: 15 09 063738; adószáma: 11490900-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZATMÁR-PÉKSÉG Termelõ és Kereskedelmi Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT

Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000415/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NYIR-LEXUS Kereskedelmi Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Sólyom
u. 4.; cégjegyzékszáma: 15 09 067721; adószáma:
12868225-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkeze-
lõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzék-
száma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000414/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) INTER SEC Személy- és Vagyonvé-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyhá-
za, Dózsa Gy. u. 4–6.; cégjegyzékszáma: 15 09 067774;
adószáma: 12881910-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

IDK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Elõzõ székhelye(i):

4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 38.

4300 Nyírbátor, Szentvér u. 171.

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
23.Fpk.15-08-000410/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FORGER-BAU Építõipari és
SzolgáltatóKorlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyír-
egyháza, Cimbalom utca 18.; cégjegyzékszáma:
15 09 069748; adószáma: 13441043-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):

4244 Újfehértó, Egészségház utca 7.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekteté-
si és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000672/4. 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) PON-TOS ÉP-KER Építõipari,
Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (4355 Nagyecsed, Sziget köz 28/B; cég-
jegyzékszáma: 15 09 070009; adószáma: 13525596-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-000355/7. 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) BRIK-BAU Építõipari, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4700
Mátészalka, Vörösmarty utca 15.; cégjegyzékszáma:
15 09 072380; adószáma: 12974296-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7100 Szekszárd, Kossuth utca 27.
7100 Szekszárd, Parászta utca 34.
1101 Budapest, Hungária krt. 5–7. III. ép. 2. lh. 6. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekte-

tési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000196/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) M’OKTÁN Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (5100 Jászberény, Iskola u. 1.;
cégjegyzékszáma: 16 06 010241; adószáma:
21810055-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
4029 Debrecen, Bercsényi Miklós utca 25.
4024 Debrecen, Vármegyeháza utca 8. fszt. 1.
4029 Debrecen, Kígyó utca 47. fszt. 2.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000160/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) L & M Kassai Vendéglátó Kft. (5000
Szolnok, Damjanich u. 5.; cégjegyzékszáma: 16 09 003641;
adószáma: 11274713-2-16) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Jogelõd(ök): L & M Kassai Vendéglátó Bt.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER Be-
fektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 671068.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000158/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CSERKE-KERT Kertészeti és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5465
Cserkeszõlõ, Bodnár dûlõ 13.; cégjegyzékszáma:
16 09 007180; adószáma: 12988536-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000311/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) AGRO-PATIKA Növényvédel-
mi-Szolgáltató-Kereskedelmi Kft. (5400 Mezõtúr, Petõ-
fi út 51. 2. lház. 1. em. 4.; cégjegyzékszáma: 16 09 007736;
adószáma: 13237864-2-16) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING
Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-08-000099/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NYÉK 2005 Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7099 Felsõnyék, Kossuth u. 143.; cégjegyzékszáma:
17 09 005246; adószáma: 13429249-2-17) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazin-
czy u. 24–25., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-08-000087/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 20. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Horváth és Németh Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7090
Tamási, Szabadság u. 71. IV/20.; cégjegyzékszáma:
17 09 005559; adószáma: 13671068-2-17) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-08-000117/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VARGA Pénzügyi és Követeléske-
zelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság „végelszá-
molás alatt” (7100 Szekszárd, Zrínyi utca 62.; cégjegy-
zékszáma: 17 10 001221; adószáma: 11987257-2-17) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
VARGA Pénzügyi és Követeléskezelõ Részvénytár-

saság
VARGA Pénzügyi és Követeléskezelõ Zártkörûen Mû-

ködõ Részvénytársaság
Elõzõ székhelye(i):
7100 Szekszárd, Mártírok tere 23.
7100 Szekszárd, Szent István tér 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Hitelintézeti Felszá-

moló Kht., 1071 Budapest, Damjanich u. 11–15., cégjegy-
zékszáma: 01 14 000098.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000081/9. 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) Vanyolai Mezõgazdasági Szövetke-
zet „végelszámolás alatt” (8552 VANYOLA – SZAL-
MAVÁR; cégjegyzékszáma: 19 02 500081; adószáma:
11328867-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Vanyolai Mezõgazdasági Szövetkezet
Jogelõd(ök):
Csóti Mezõgazdasági Szövetkezet
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000456/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. május 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ATROX Divatárukészítõ és Keres-
kedelmi Betéti Társaság (8500 Pápa, Hetedik u. 23.; cég-
jegyzékszáma: 19 06 502881; adószáma: 27257559-2-19)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000106/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Kertész és Társa Termelõ és Szol-
gáltató Betéti Társaság (8417 Csetény, Bem utca 2.
A ép.; cégjegyzékszáma: 19 06 508116; adószáma:
22192709-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7., cégjegy-
zékszáma: 01 09 710659.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000222/5. 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) P-Mozaik Építõipari Számítástech-
nikai Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (8172 Balatonakarattya, Ady u. 8.;
cégjegyzékszáma: 19 09 501408; adószáma:
11327330-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
P-Mozaik Építõipari Számítástechnikai Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., 1581 Budapest, Pf. 108., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041640.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000120/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Magyar Terméskõ Ipari és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8330 Sümeg,
Vetési Albert u. 9.; cégjegyzékszáma: 19 09 505454; adó-
száma: 12038909-2-19) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Kren és Társai Építõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõssé-

gû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1135 Budapest, Szent Lászlói út 114.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000383/26. 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) „HELKA 2005” Ingatlanforgalma-
zó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (8230 Balatonfüred, Zákonyi utca 96. 1. ép.;
cégjegyzékszáma: 19 09 506334; adószáma:
12812231-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
NEMZETEK KONYHÁJA Ingatlanforgalmazó, Keres-

kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8230 Balatonfüred, Zsigmond utca 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Zrt.,

1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma:
01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe: 8200 Veszprém,
Egyetem u. 9.)

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000074/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VERSAL-VESZ Építõ és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8245 Pécsely,
Vásártér utca 170.; cégjegyzékszáma: 19 09 506629; adó-
száma: 12912551-2-19) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VERSAL-VESZ Fémipari, Építõ és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ECONOMIX Köz-

gazdász Egyetemi Rt., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., cég-
jegyzékszáma: 01 10 041303.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000171/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 19. napján jogerõre emelke-

dett végzésével a(z) PRIMA AUTÓ Kereskedõ és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8200 Veszp-
rém, Kistó utca 21.; cégjegyzékszáma: 19 09 506903; adó-
száma: 13015547-2-19) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Zrt.,
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe: 8200
Veszprém, Egyetem u. 9.)

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000103/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Ácsbusz Közlekedési és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8105 Pétfürdõ, Katona
József utca 19.; cégjegyzékszáma: 19 09 507046; adószá-
ma: 13068387-2-19) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/l6., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000466/13. 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) VINIA Mérnöki, Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8241 Aszó-
fõ, Tihanyi utca 17.; cégjegyzékszáma: 19 09 508100;
adószáma: 13460277-2-19) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cég-
jegyzékszáma: 01 09 681843.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000119/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Mediát Bau Ingatlanhasznosító
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8200 Veszprém, Mus-

4300 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/29. szám



kátli utca 2.; cégjegyzékszáma: 19 09 509595; adószáma:
13560188-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Tóth Frigyes Sallai Úti Centrum Ingatlanhasznosító

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1182 Budapest, Üllõi út 555.
Jogelõd(ök):
Tóth Frigyes Autóház Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ECONOMIX Köz-

gazdász Egyetemi Rt., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., cég-
jegyzékszáma: 01 10 041303.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020080/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) RONFIT Magyar-Német Kereske-
delmi Betéti Társaság (8975 Szentgyörgyvölgy, Kossuth
u. 9.; cégjegyzékszáma: 20 06 036245; adószáma:
20728674-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020153/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ADLER 2001 Gazdasági Tanácsadó
Betéti Társaság (8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 55.
1. lház. 1.; cégjegyzékszáma: 20 06 036407; adószáma:
20787990-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2–4.
8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 7.
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.20-08-020151/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 7. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) Bölecz és Társa Vendéglátó és Szolgálta-
tó Betéti Társaság (8800 Nagykanizsa, Fõ u. 24.; cégjegy-
zékszáma: 20 06 037011; adószáma: 21120158-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCURS Mana-
ger Befektetõ és Tanácsadó Kft., 8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 4., cégjegyzékszáma: 20 09 063623.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020147/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 20. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) AGEMOX Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8800 Nagykanizsa, Kossuth
Lajos tér 12.; cégjegyzékszáma: 20 06 037787; adószáma:
21783315-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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.20-08-020174/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Tibet-Dharma Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8900 Zalaegerszeg, Átal-
szegett u. 15.; cégjegyzékszáma: 20 06 038739; adószáma:
22257509-1-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020446/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 17. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) PH 2001 Kereskedelmi és Szolgálta-
tó Korlátolt Felelõsségû Társaság (8800 Nagykanizsa,
Kodály Z. u. 1–3.; cégjegyzékszáma: 20 09 064935; adó-
száma: 12642090-2-20) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PH 2001 Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
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.20-08-020166/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KIS-BALATON THERMAL Ingat-
lanberuházó és Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (8360 Keszthely, Georgikon u. 23.; cégjegyzékszáma:
20 09 065571; adószáma: 12926028-2-20) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020154/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Elsõ Magyar FÖLD-HÁZ Építéski-
vitelezési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (8900 Zalaegerszeg, Hegyoldal
u. 21.; cégjegyzékszáma: 20 09 065710; adószáma:
12995721-1-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-
ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020165/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 7. napján jogerõre emelke-

dett végzésével a(z) B-A INVEST Építõipari és Ingat-
lanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (8360
Keszthely, Kossuth L. u. 50.; cégjegyzékszáma:
20 09 065911; adószáma: 13080978-2-20) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020150/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BUSKER Vendéglátóipari és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900 Zala-
egerszeg, Petõfi u. 9.; cégjegyzékszáma: 20 09 066383;
adószáma: 13304720-2-20) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PECUNIAAGORA

Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 8900 Zala-
egerszeg, Békeliget u. 1., cégjegyzékszáma: 20 10
040179.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020155/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PAINTING 2006 Építõipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8360 Keszthely, Kos-
suth utca 31.; cégjegyzékszáma: 20 09 066449; adószáma:
13337775-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
KOZMA ÉS BARTHA Építõipari Korlátolt Felelõssé-

gû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
PAINTING Építõipari 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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A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020164/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KOHORSZ Vagyonvédelmi és Biz-
tonsági Korlátolt Felelõsségû Társaság (8380 Hévíz,
Dr. Korányi u. 1/A 3. em. 77.; cégjegyzékszáma:
20 09 066513; adószáma: 13360191-1-20) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István körút 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

Az ÁFI Zrt. (Cg.: [01 10 041854]; székhelye: 1055 Bu-
dapest, Szent István krt. 1. I. em.) mint a Bite & Byte Stú-
dió Digitális Reprodukciós Szolgáltató és Kereskedel-
mi Kft. „f a.” (Cg.: [13 09 085425]; székhelye: 2370 Da-
bas, Vasút u. 105.) bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

keretében értékesítésre meghirdeti az adós cég vagyoná-
nak részét képezõ peresített, kifejezetten bizonytalan kétes
követelést a REÁLSZISZTÉMA Dabasi Nyomda Zrt.-vel
szemben az alábbiak szerint:

A követelés becsült értéke: 59 598 E Ft + áfa.
Bánatpénz: 5959 E Ft.
Az eladó a követelés érvényesíthetõségéért a felelõssé-

get a Ptk. 330. § (1) bekezdés a) pontja szerint kifejezetten
és egyértelmûen kizárja. A követelésre vonatkozóan ren-
delkezésre álló dokumentumokba, iratokba betekintést a
helyszínen biztosítunk. Ezekrõl másolatot, feljegyzést ké-
szíteni nem áll módjában elõzetesen a pályázónak. A pá-
lyázat nyertese a szerzõdéskötést és a vételár teljes kifize-
tését követõen a rendelkezésre álló iratokat megkapja a vo-
natkozó jogszabályokban foglaltak figyelembevételével.

A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázati ajánlatot magyar nyelven kettõs, zárt borí-

tékban, ,,Bite & Byte – PÁLYÁZAT” megjelöléssel a fel-
számoló irodájában kell átadni (1055 Budapest, Szent Ist-
ván krt. 1.) jelen közlemény Cégközlönyben való megjele-
nését (2008. július 10.) követõ 15. nap legkésõbb 12 óráig,
vagy postai úton eljuttatni az 1399 Budapest, Pf. 701/313
címre úgy, hogy a küldemény a megjelölt határidõig a fel-
számoló irodájába beérkezzen.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a benyújtás
idõpontjáig a pályázatban megjelölt bánatpénz átutalásra
kerüljön az ÁFI Zrt. UniCredit Bank Hungary Rt.-nél ve-
zetett 10900035-00000002-96040018 számú számlájára.

Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási ha-
táridõtõl számított 40 napig fenntartja. Az ajánlatoknak
tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, lakhelyét, székhelyét,
a megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, a vé-
telár fedezetének igazolását.

A nyertes pályázónak a vételárat 8 napon belül kell
megfizetnie. Az ajánlatok 5 munkanapon belül elbírálásra
kerülnek. Ha több megfelelõ, azonos értékû pályázat érke-
zik, a felszámoló ártárgyalást tart, amelynek feltételeit
írásban közli a pályázókkal. A bánatpénz a vételárba be-
számít, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül
visszafizetésre kerül.

A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét, hogy elõvásárlási jogukat a pályázat be-
nyújtásának idõpontjáig írásban gyakorolhatják.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ
a 302-3422-es telefonszámon, felszámolóbiztos: dr. Lász-
tity Alexandra.

A Factor Kereskedelmi, Szolgáltató és Ügyvitelszerve-
zõ Kft. (Cg.: [01 09 269929]; székhelye: 1143 Budapest,
Besnyõi u. 13.) mint az SZ és V’97 Építõipari és Keres-
kedelmi Kft. (Cg.: [06 09 004952]; székhelye: 6800 Hód-
mezõvásárhely, Szántó K. J. u. 81.) Csongrád Megyei Bí-
róság 10. Fpk. 06-07-000587/9. sz. végzésével kijelölt fel-
számolója (felszámolóbiztos: dr. Balázs Judit)

pályázati úton

értékesíti az SZ és V’97 Építõipari és Kereskedelmi Kft.
„f. a.” alábbi vagyonát:

1. Csavar- és szerelvényszaküzlet árukészlete: csava-
rok, anyák, alátétek, tiplik, szegecsek, csiszoló- és vágó-
korongok, fúrók, KPE-, PVC- és rézidomok, PVC- és réz-
csövek víz- és gázszereléshez, szelepek, csapok, bilincsek,
zárak, szegletvasak stb.

Irányár: 1,35 M Ft + áfa.
2. Üzletfelszerelések: számítógép, nyomtató, mérle-

gek, fémpolcok, riasztóberendezés, italkészítõ automata,
fûnyíró, szõnyegtisztító stb.

Irányár: 200 000 Ft + áfa.
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A pályázatokat legkésõbb

2008. július 31-ig

bezáróan zárt borítékban, postai úton az alábbi címre kell
eljuttatni: dr. Balázs Judit, 6726 Szeged, Szent-Györgyi A.
u. 45.

A pályázatokra rá kell írni: ,,Sz és V Kft. f a. pályázat”.
Az egyes vagyonelemekre az pályázhat, aki a pályázat

benyújtásával egyidejûleg a bruttó irányár 5%-ának meg-
felelõ összegû bánatpénzt letétbe helyez az alábbi számlá-
ra: OTP Bank Nyrt. 11735005-29904862. Az átutalás té-
nyét igazoló okiratot a pályázathoz csatolni kell. Az átuta-
lásra kérjük ráírni: „Sz és V Kft. f. a. bánatpénz”. Nem
nyertes pályázó bánatpénzét 10 napon belül visszautaljuk.
A megajánlott vételárat a számla kézhezvételétõl számított
8 napon belül ki kell fizetni.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik,
az elbírálás eredményérõl a pályázókat 10 napon belül ér-
tesítjük. A pályázattal kapcsolatban további információ dr.
Balázs Judit felszámolóbiztostól a 06 (62) 421-822-es, va-
lamint a 06 (30) 415-7790-es telefonszámon kapható.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy közel azonos pá-
lyázatok esetén nyilvános árverést tartson, illetõleg a pá-
lyázati eljárást – megfelelõ ajánlat hiányában – eredmény-
telennek tekintse. A szerzõdéskötés költségei a pályázót
terhelik.

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 Pusztainvest Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[19 09 507879]; székhelye: 8220 Balatonalmádi, Neptun
u. 15.), a Veszprém Megyei Bíróság 4. Fpk.
19-06-000437/10. számú végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján, figyelemmel a többször módosított 1991. évi IL. tör-
vény nyilvános értékesítésre vonatkozó szabályaira, érté-
kesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tulajdonát
képezõ

PANNON LÚD Kft.-beli (Cg.: [04 09 003431] 200 000
Ft névértékû üzletrészét névértéken.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos véte-
li ajánlatokat kér benyújtani, melyeket VECTIGALIS Zrt.
(8200 Veszprém, Egyetem u. 9.) címre „Pusztainvest VÉ-
TELI AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt borítékban kér pos-
tai úton, vagy személyesen eljuttatni.

A vételi ajánlatok beérkezésének határideje legkésõbb
jelen hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl
(2008. július 10.) számított 28. nap 12 óra. A felszámoló a

személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismer-
vényt állít ki.

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: magánszemély aján-
lattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, címét,
az azonosítására alkalmas további adatokat, az ajánlott
nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról; vállalkozás, illet-
ve társaság ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, székhe-
lyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, hatályos
cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségvise-
lõ(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a
vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati
kötöttség vállalásáról.

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. Megfele-
lõ, azonos értékû pályázatok esetén a felszámoló az aján-
lattevõk között mindenképp ártárgyalást tart, melynek fel-
tételeit a résztvevõkkel elõzetesen ismerteti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.

További információ Szegõné Kemerle Judit felszá-
molóbiztostól a 06 (88) 413-370-es telefonszámon szerez-
hetõ be.

A MÁTRAHOLDING Zártkörûen Mûködõ Részvénytár-
saság (Cg.: [01 10 043926]; székhelye: 1146 Budapest,
Cházár A. u. 9.; felszámolóbiztos: Pintér Benedek) mint az
,,AUTÓ-HÁZ 60” Autókereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[10 09 021966]; székhelye: 3000 Hatvan, Bugát Pál u. 11.;
adószáma: [11169547-2-10]) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a társaság alábbi vagyonelemeit:
1. Ingatlan
Hatvan, Kerekharaszt, Herédi u. 41. szám alatti belterü-

let hrsz. 9035.
Telek: 3569 m2.
Építmények területe: 736 m2.
Irányár: nettó 70 000 000 Ft.
2. Ingóságok
Külön lista szerint személygépkocsiszerviz-berendezé-

sek, szerszámok.
Irányár: nettó 6 000 000 Ft.
Pályázni a megvételre felkínált vagyonelemekre együt-

tesen lehet.
A pályázatok elbírálásánál elõnyt élveznek a teljes meg-

hirdetett vagyonelemekre adott ajánlatok.
A pályázaton történõ részvétel feltétele a megpályázni

kívánt vagyonelem irányára 10%-ának megfelelõ bánat-
pénz megfizetése a Budapest Bank Rt.-nél vezetett
10101085-56710400-01000006 számú számlájára.
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A pályázaton való részvétel egyéb feltételei:
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási

határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
– A pályázatnak még tartalmaznia kell a pályázó fõbb

adatait (cég esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
adószám, alárási jogosultság), az ajánlat nettó vételárát, a
fizetési feltételre vonatkozó nyilatkozatát, valamint a bá-
natpénz befizetését igazoló bizonylatot.

– Fedezet igazolására vonatkozó dokumentumot.
– Külföldi ajánlattevõ köteles belföldi székhellyel ren-

delkezõ kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pá-
lyázati, eljárási és szerzõdéskötési nyilatkozatok joghatá-
lyosan intézhetõek.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredmény-

telennek minõsítse,
– a megfelelõ, azonos értékû ajánlatot tevõ pályázók

között nyilvános ártárgyalás alapján döntsön.
Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban (1 példány

eredeti, vagy hitelesített dokumentumokkal), zárt boríték-
ban, ,,Autóház” jeligével a MÁTRAHOLDING Zártkö-
rûen Mûködõ Részvénytársaság gyöngyösi irodájába
(3200 Gyöngyös, Petõfi u. 1.) kell eljuttatni

2008. július 28-án 13 óráig.

A pályázatok bontására 2008. július 28-án 13 óra
40 perckor kerül sor közjegyzõ jelenlétében.

A pályázatbontás eredményérõl 8 napon belül a pályá-
zók írásban tájékoztatást kapnak.

Nyertes esetén a bánatpénz a vételárba beszámításra ke-
rül. Nem nyertes pályázat esetén a bánatpénzt a felszámoló
5 napon belül visszafizeti. Versenytárgyalásra – megfelelõ
árajánlat esetén – azonos értékû (árajánlat tekintetében
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatot benyújtók között ke-
rül sor, melyrõl a jogosultakat a felszámoló írásban értesti.

Az elõvásárlásra jogosultak ezen irányú szándékukat a
pályázat benyújtásának határidejéig jelenthetik be a fel-
számolónak.

A pályázatról érdeklõdni lehet Fister Anitánál a
06 (37) 311-450-es telefonszámon.

A MÁTRAHOLDING Zártkörûen Mûködõ Részvény-
társaság (Cg.: [01 10 043926]; székhelye: 1146 Buda-
pest, Cházár A. u. 9.; felszámolóbiztos: Pintér Benedek)
mint az ÉLFER Kereskedelmi Kft. ,,f. a.” (Cg.:
[10 09 020297]; székhelye: 3000 Hatvan, Apafi u. 40.;
adószáma: [10597114-2-10]) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesti a társaság alábbi vagyonelemét:
1 db DODGE Caravan FWD személygépkocsi
Gyártási év: 1994.

Szállítható személyek száma: 7 fõ.
Alvázszám: 2B4GH2537RR789995.
Hengerûrtartalom (cm3): 2972.
Teljesítmény (kW): 130.
Irányár: 650 000 Ft (nettó).
A pályázaton történõ részvétel feltétele a megpályázni

kívánt vagyonelem irányára 10%-ának megfelelõ bánat-
pénz megfizetése a felszámoló Budapest Bank Rt.-nél ve-
zetett 10103551-48167130-00000000 számú számlájára.

A pályázaton való részvétel egyéb feltételei:
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási

határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
– A pályázatnak még tartalmaznia kell a pályázó fõbb

adatait (cég esetében 30 napnál nem régebbi eredeti, vagy
hiteles másolat cégkivonat, adószám, alárási jogosultság),
az ajánlat nettó vételárát, a fizetési feltételre vonatkozó
nyilatkozatát, valamint a bánatpénz befizetését igazoló bi-
zonylatot.

– Fedezet igazolására vonatkozó dokumentumot.
– Külföldi ajánlattevõ köteles belföldi székhellyel ren-

delkezõ kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pá-
lyázati, eljárási és szerzõdéskötési nyilatkozatok joghatá-
lyosan intézhetõek.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredmény-

telennek minõsítse,
– a megfelelõ, azonos értékû ajánlatot tevõ pályázók

között nyilvános ártárgyalás alapján döntsön.
Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban (1 példány

eredeti, vagy hitelesített másolat dokumentumok), zárt bo-
rítékban, ,,ÉLFER” jeligével a MÁTRAHOLDING Zárt-
körûen Mûködõ Részvénytársaság gyöngyösi irodájába
(3200 Gyöngyös, Petõfi u. 1.) kell eljuttatni

2008. július 28-án 13 óráig.

A pályázatok bontására 2008. július 28-án 13 óra
30 perckor kerül sor közjegyzõ jelenlétében.

A pályázatbontás eredményérõl 8 napon belül a pályá-
zók írásban tájékoztatást kapnak.

Nyertes esetén a bánatpénz a vételárba beszámításra ke-
rül. Nem nyertes pályázat esetén a bánatpénzt a felszámoló
5 napon belül visszafizeti. Versenytárgyalásra – megfelelõ
árajánlat esetén – azonos értékû (árajánlat tekintetében
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatot benyújtók között
kerül sor, melyrõl a jogosultakat a felszámoló írásban ér-
tesíti.

Az elõvásárlásra jogosultak ezen irányú szándékukat a
pályázat benyújtásának határidejéig jelenthetik be a fel-
számolónak.

A pályázatról érdeklõdni lehet Pintér Benedek felszá-
molóbiztosnál, a 06 (37) 311-450-es telefonszámon.
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A Pannon Felszámoló Kft. (Cg.: [01 09 063050]; szék-
helye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.; felszámolóbiz-
tos: Kallai Pál) egyfordulós

nyilvános pályázatot

hirdet az Italia Pelle Kft. „f. a.” (Cg.: [03 09 106958];
székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Izsáki út 84/A) tulajdo-
nát képezõ Kiskunfélegyházán található 0459/14. hrsz.-ú,
kivett üzem megnevezésû ingatlanra: 47 000 000 Ft irány-
áron.

A felszámoló beszámítást nem fogad el.
Fenti ár az áfát nem tartalmazza.
A pályázat benyújtásának módja, helye: a pályázatot

zárt borítékban, 1 eredeti és 1 másolati példányban,
,,Italia Pelle Kft. f. a. pályázat” megjelöléssel kell be-
nyújtani a Pannon-Felszámoló Kft. székhelyén (1025
Budapest, Szépvölgyi út 52.)

2008. július 28-án 12 óráig,

ügyvédi átvételi elismervény ellenében.

A pályázati kiírásban szereplõ ingatlanokat elõzetes
idõpont-egyeztetést követõen lehet megtekinteni, 2008.
július 24-ig. Idõpont-egyeztetés a 266-0749-es telefonszá-
mon lehetséges.

A pályázati eljárás részletes feltételeit a pályázati tájé-
koztató állapítja meg és tartalmazza az ingatlanok bemuta-
tását. A tájékoztató a felszámoló Pannon-Felszámoló Kft.
székhelyén (1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.), a
266-0749-es számú telefonon történõ, elõzetes egyeztetés
után megtekinthetõ – 2008. július 24-ig, munkanapokon
9–15 óra között – 10 000 Ft + áfa befizetése mellett meg-
vásárolható. A megvásárlásról a felszámoló bizonylatot
állít ki.

Az ajánlat érvényességének feltétele 6 000 000 Ft (hat-
millió forint) bánatpénz elõzetes megfizetése és ennek iga-
zolása.

A bánatpénzt a Pannon-Felszámoló Kft. Kereskedelmi
és Hitelbank Rt.-nél vezetett 10201006-50236356-
00000000 számú bankszámlájára, „Italia Pelle bánatpénz”
megjelöléssel kell befizetni, vagy a felszámolóbiztosnál
letétbe helyezni.

A felszámoló a bánatpénz után a visszafizetéséig terje-
dõ idõre kamatot nem fizet. A bánatpénz összeg legkésõbb
2008. július 28-án 12 óráig a felszámoló bankszámláján,
vagy házipénztárában jóváírásra kell hogy kerüljön.

A pályázati ajánlatok bontására, a benyújtási határidõ
leteltét követõen kerül sor, közjegyzõ jelenlétében.

A bontást követõen haladéktalanul megtörténik a pályá-
zatok elbírálása.

A bírálat eredményérõl tértivevényes levélben a felszá-
moló valamennyi pályázót nyolc napon belül értesíti.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és a pályázati fel-

hívás nem jelent értékesítési kötelezettséget. A megfelelõ
ajánlat hiánya miatti pályázat eredménytelenné nyilvánítá-
sa a felszámoló és az Italia Pelle Kft. „f. a.” részére kártérí-
tési kötelezettséget nem keletkeztet.

A pályázati kiírásban szereplõ vagyonelemek a
266-0749-es számú telefonon történõ elõzetes egyeztetés
alapján megtekinthetõk, és a pályázatról további informá-
ció kérhetõ, munkanapokon 9 és 15 óra között a felszámo-
ló (1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.) irodájában.

A BAREX Gazdasági Tanácsadó, Kereskedõ és Szol-
gáltató Kft. (Cg.: [04 09 000901]; székhelye: székhelye:
5540 Szarvas, Kossuth u. 18.) mint a BÉKÉS-CHEMOL
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.”
(Cg.: [04 09 004757]; székhelye: 5600 Békéscsaba, Szar-
vasi út 79/1.; adószáma: [11921666-2-04]) felszámolója
(a felszámolást elrendelõ végzés száma: Békés Megyei Bí-
róság 6. Fpk. 04-06-000318/5.)

nyilvános pályázatot

hirdet az adós tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyak ér-
tékesítésére:

I. Személygépjármûvek:
1. GXY-497 forgalmi rendszámú OPEL Vectra GL 1.6

típusú személygépkocsi (zöld színû, vonóhoroggal felsze-
relt).

Gyártási éve: 1996.
Mûszaki érvényessége: 2009. március 2.
Környezetvédelmi igazolás érvényessége: 2008. feb-

ruár 28.
Forgalomból ideiglenesen kivonva: 2008. decem-

ber 19-ig.
Irányár: 550 000 Ft + áfa.
2. CNB-696 forgalmi rendszámú OPEL ASTRA GL

1.6. típusú személygépkocsi (fehér színû, napfénytetõvel
ellátott).

Gyártási éve: 1992.
Mûszaki érvényessége: 2008. október 3.
Környezetvédelmi igazolás érvényessége: 2007. szep-

tember 29-én lejárt.
Forgalomból ideiglenesen kivonva: 2008. december

19-ig.
Irányár: 200 000 Ft + áfa.
I. csoportban pályázati irányár: 750 000 Ft.
II. Irodabútorok (székek, asztalok, polcok, görgõs fió-

kos tárolók, íróasztalok)
II. csoportban pályázati irányár: 250 000 Ft.
III. Irodagépek, számítástechnikai eszközök, telefonok

(fénymásoló, hûtõszekrény, írásvetítõ, kávéfõzõ, porszí-
vó, projektorvászon, termosz, egerek, számítógépek, mo-
nitorok, nyomtatók, telefonközpont, asztali telefonkészü-
lékek).

III. csoportban pályázati irányár: 500 000 Ft.
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Az egyes csoportba sorolt eszközökre kizárólag együt-
tesen lehet pályázatot benyújtani.

Elõnyt élveznek azok a pályázók, akik mindhárom cso-
portban jelölt eszközre vételi ajánlatot tesznek.

Általános feltételek:
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakért a felszámoló

kellékszavatosságot nem vállal.
A csõdtörvény 49/C. §-ában meghatározott elõvásár-

lásra jogosultak a pályázat beadásának határidejéig írás-
ban jelenthetik be e jog gyakorlására vonatkozó szándéku-
kat a felszámolónál.

A pályázatokat BÉKÉS-CHEMOL Kft. f. a. „VÉTELI
AJÁNLAT” jeligével, zárt borítékban, írásban lehet be-
nyújtani a BAREX Kft. székhelyén (5540 Szarvas, Kos-
suth u. 18.) személyesen, vagy postai úton

2008. július 25-én (pénteken) 12 óráig.

A személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl a fel-
számoló elismervényt állít ki.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ nevét, címét, telefon- és telefaxszámát,

bankszámlaszámát, továbbá gazdasági társaság és szövet-
kezet esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot,
valamint a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát;

– az ajánlati árat (ott, ahol a csoportban az egyes ingó-
ságok külön-külön is megjelölésre kerültek, az ajánlati
árat külön-külön is meg kell jelölni);

– a fizetés módját, határidejét és a megfizetés biztosíté-
kait;

– az ajánlattevõ nyilatkozatát, hogy ajánlatához annak
benyújtásától számtott 60 napig, illetve az ártárgyaláson
módosított ajánlatához az ártárgyalás napjától számított 30
napig (ajánlati kötöttség) kötve van.

A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázott vagyoncsoport – hirdetményben szereplõ –

irányára 10%-ának bánatpénzként való átutalása vagy be-
fizetése a BÉKÉS-CHEMOL Kft. „f. a.” K&H Bank
Nyrt. szarvasi fiókjánál vezetett 10408131-50494856-
49571001 számú számlájára.

Az átutalás vagy befizetés jóváírásának legkésõbb
2008. július 18-án 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 mun-
kanapon belül közjegyzõ bontja fel és arról okiratot készít.

A felszámoló a pályázatok értékelését és annak eredmé-
nyét – a pályázatok bontását követõ nyolc napon belül –
jegyzõkönyvbe foglalja. A felszámoló a pályázat eredmé-
nyérõl az összes pályázót – legkésõbb az eredmény megál-
lapításának napjától számított öt napon belül – értesíti.

A felszámoló fenntartja magának a jogot ahhoz, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat kiírásáról dönt-
sön;

– a benyújtott pályázatok pontosítására a pályázókat
írásban felszólítsa;

– a megfelelõ, azonos értékû ajánlatot tevõkkel további
tárgyalásokat folytasson.

Amennyiben az adott vagyoncsoportra több megfelelõ,
azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb
10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, úgy a felszámoló a pá-
lyázók között nyilvános ártárgyalást tart, melynek feltéte-
leit 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
harminc napon belül kerül megkötésre. A vevõnek a vétel-
árat banki átutalás útján kell megfizetni, beszámítására
nincs lehetõség.

Az értékesítendõ vagyontárgyak a felszámoló székhe-
lyén (5540 Szarvas, Kossuth u. 18.) található vagyonérté-
kelésben, illetve elõzetes egyeztetést követõen természet-
ben megtekinthetõk munkanapokon 9–12 óráig.

További felvilágosítás dr. Csontos Éva felszámolóbiz-
tostól, a 06 (66) 313-597-es vagy a 06 (30) 826-3903-as hí-
vószámú telefonon kérhetõ.

A BAREX Gazdasági Tanácsadó, Kereskedõ és Szol-
gáltató Kft. (Cg.: [04 09 000901]; székhelye: 5540 Szar-
vas, Kossuth u. 18.) mint a HÁROM HÍD Nemzetközi
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.”
(Cg.: [04 09 002547]; székhelye: 5700 Gyula, Béke sgt. 8.;
adószáma: [10835975-2-04]) felszámolója (a felszámolást
elrendelõ végzés száma: Békés Megyei Bíróság 7. Fpk.
04-07-000068/6.)

nyilvános pályázat

útján értékesítésre meghirdeti az alábbi vagyonelemeket:
Vegyes kínai áruk
A több mint 800 tételbõl (nagyobbrészt gyermekruhák

és lábbelik, férfi, nõi lábbelik, valamint kisebb részben fel-
nõtt ruhanemûk) álló ruha- és cipõkészletet, valamint a
több ezer darab fényképkeretbõl, üvegdíszbõl, karácsonyi
díszbõl álló bolti készletet a felszámoló egyben kívánja ér-
tékesíteni.

Pályázati irányár: 4 000 000 Ft.
Általános feltételek:
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakért a felszámoló

kellékszavatosságot nem vállal.
A csõdtörvény 49/C §-ában meghatározott elõvásárlás-

ra jogosultak a pályázat beadásának határidejéig írásban
jelenthetik be e jog gyakorlására vonatkozó szándékukat a
felszámolónál.

A pályázatokat HÁROM HÍD Kft. f. a. „VÉTELI
AJÁNLAT” jeligével, zárt borítékben, írásban lehet be-
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nyújtani a BAREX Kft. székhelyén (5540 Szarvas, Kos-
suth u. 18.) személyesen, vagy postai úton

2008. július 25-én (pénteken) 12 óráig.

A személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl a fel-
számoló elismervényt állít ki.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ nevét, címét, telefon- és telefaxszámát,

bankszámlaszámát, továbbá gazdasági társaság és szövet-
kezet esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot,
valamint a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát;

– az ajánlati árat;
– a fizetés módját, határidejét és a megfizetés biztosíté-

kait;
– az ajánlattevõ nyilatkozatát, hogy ajánlatához annak

benyújtásától számított 60 napig, illetve az ártárgyaláson
módosított ajánlatához az ártárgyalás napjától számított 30
napig (ajánlati kötöttség) kötve van.

A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázott vagyoncsoport – hirdetményben szereplõ –

irányára 10%-ának bánatpénzként való átutalása vagy be-
fizetése a BAREX Kft. mint kijelölt felszámoló
K&H Bank Nyrt. szarvasi fiókjánál vezetett 10201006-
50000311 számú elkülönített számlájára.

Az átutalás vagy befizetés jóváírásának legkésõbb
2008. július 18-án 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 mun-
kanapon belül közjegyzõ bontja fel és arról okiratot készít.

A felszámoló a pályázatok értékelését és annak eredmé-
nyét – a pályázatok bontását követõ nyolc napon belül –
jegyzõkönyvbe foglalja. A felszámoló a pályázat eredmé-
nyérõl az összes pályázót – legkésõbb az eredmény megál-
lapításának napjától számított öt napon belül – értesíti.
A felszámoló fenntartja magának a jogot ahhoz, hogy:

– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-
ménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat kiírásáról dönt-
sön;

– a benyújtott pályázatok pontosítására a pályázókat
írásban felszólítsa;

– a megfelelõ, azonos értékû ajánlatot tevõkkel további
tárgyalásokat folytasson.

Amennyiben az adott vagyoncsoportra több megfelelõ,
azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb
10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, úgy a felszámoló a pá-
lyázók között nyilvános ártárgyalást tart, melynek feltéte-
leit 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
harminc napon belül kerül megkötésre. A vevõnek a vétel-

árat banki átutalás útján kell megfizetni, beszámításra
nincs lehetõség.

Az értékesítendõ készlet elõzetes egyeztetést követõen
természetben megtekinthetõ munkanapokon 9–12 óráig.

További felvilágosítás dr. Csontos Éva felszámolóbiz-
tostól, a 06 (66) 313-597-es vagy a 06 (30) 826-3903-as hí-
vószámú telefonon kérhetõ.

A STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft. (Cg.:
[01 09 724084]; székhelye: 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32.) mint a MULTIFLOCK Ipari Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.:
[01 09 663114]; székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári
út 71–73.) a Fõvárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma 8.
Fpk. 01-2006-000651/3. sz. számú végzésével kijelölt fel-
számolója (képviseli: Kovács Péter felszámolóbiztos) a fo-
lyamatban lévõ felszámolás keretében

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az adós ismertté vált alábbi va-
gyontárgyát:

Tárgyi eszközök.
Pályázati irányár: 700 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 100 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– Meghatározott összegû bánatpénz megfizetése a

STANDARD Kft. „f. a.” MKB Bank NyRt.-nél vezetett
10300002-25922282-49020023 számú bankszámlájára,
vagy a felszámoló székhelyén (STANDARD Kft., 1137
Budapest, Pozsonyi út 32.).

– A bánatpénz a vételárba beszámításba kerül, ered-
ménytelen pályázat esetén 8 napon belül a pályázó részére
visszautalásra kerül.

– A vételárba történõ beszámítást a törvény kizárja.
– A pályázónak vállalnia kell a pályázatban az üggyel

kapcsolatban felmerülõ összes költséget.
– A pályázatot legkésõbb (az ajánlott vételár és fizetési

mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl számított (2008. július 10.) 15. napon
12 óráig személyesen kell leadni a STANDARD Felszá-
moló és Vagyonkezelõ Kft. (1137 Budapest, Pozsonyi
út 32.) címére.

– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a boríté-
kon kérjük feltüntetni: ,,MULTIFLOCK Kft. f. a. pá-
lyázat”.

– Az ajánlatnak tartalmaznia kell jogi személynél és
gazdasági társaságnál a pályázó nevét, székhelyét, 30 nap-
nál nem régebbi hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jo-
gosult tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott
bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vál-
lal, a vételár fedezetének igazolását.
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Magánszemélynél az ajánlatnak tartalmaznia kell nevét,
címét, személyi adatokat, azonosításra alkalmas további
adatokat, a megajánlott bruttó vételárat, a vállalt fizetési
feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 na-
pos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazo-
lását.

– Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.

– A pályázatok bontásáról közjegyzõ jelenlétében a pá-
lyázati leadási határidõ lejárta után 15 napon belül kerül
sor.

– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 10 napon belül írásban értesíti az ajánlatevõket.

– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogo-
sultságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat
benyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a felszámolónak.

A felszámoló a pályázatot (megfelelõ pályázat hiányá-
ban) eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot hir-
dethet ki.

A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési
versenytárgyalást tart, amennyiben a megajánlott vétel-
árak közötti eltérés 10%-on belül van. Ennek helyérõl, ide-
jérõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlattevõket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló a hatályos 1991. évi XLIX. törvény alap-
ján felhívja az esetleges érdekelteket elõvásárlási joguk
gyakorlására, és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló
szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban
bejelenteni szíveskedjenek. Bõvebb tájékoztatás kérhetõ
Gyuricza Tibortól, munkanapokon 8–12 óra között a
329-4940-es telefonszámon.

A DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó
Kft. (Cg.: [01 09 679649]; székhelye: 1072 Budapest, Dob
u. 52.) mint az ÚJHEGY Lakópark Kft. „f a.” (Cg.:
[02 09 067831]; székhelye: 7621 Pécs, Király u. 23–25.)
kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján egyben értékesíti az adós tulajdonát képezõ, alábbi
ingatlanait:

– Pécs Újhegy, belterületi, 43318/17. hrsz.-ú, 3677 m2

alapterületû, kivett, beépítetlen terület megnevezésû in-
gatlan.

– Pécs Újhegy, belterületi, 43318/18. hrsz.-ú 2902 m2

alapterületû, kivett, beépítetlen terület megnevezésû ingat-
lan.

– Pécs Újhegy, belterületi, 43320. hrsz.-ú, 2024 m2

alapterületû, lakóház, udvar, gazdasági épület megneve-
zésû ingatlan.

Az ingatlanok Pécs város délkeleti részén, belterületen,
az Újhegy nevû városrészben fekszenek. Újhegy Pécs

egyik régi lakóövezete, jellemzõen családi házas beépítés-
sel. A terület a város központi részénél magasabban fek-
szik, a városközpont kb. 2 km távolságban található. Az in-
gatlanokon egy lakópark építését tervezték, mely kivitele-
zési munkák 2004. év elején félbeszakadtak.

Irányár: 60 000 000 forint + 12 000 000 Ft áfa, azaz
összesen 72 000 000 forint.

A bánatpénz 10 000 000 Ft (tízmillió forint) melynek
befizetése feltétele a pályázaton való részvételnek –, me-
lyet az ajánlatot tevõnek vételi szándéka bizonyítására az
ajánlattétel benyújtásának határidejéig be kell fizetnie az
ÚJHEGY Lakópark Kft. „f. a.” 10300002-10383795-
49020012 sz. bankszámlájára.

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
Erzsébet, 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 29-én (kedden) délelõtt 9 óráig,

„Újhegy Lakópark 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 29-én (kedden) dél-

elõtt 10 órakor közjegyzõ jelenlétében kerül sor a felszá-
moló székhelyén.

A felszámoló fenntartja azt a jogát, hogy:
– megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredmény-

telennek nyilvánítsa;
– a legjobb ajánlattevõkkel további tárgyalásokat foly-

tasson;
– a megfelelõ, azonos értékû – a vételár vonatkozásá-

ban legfeljebb 10%-kal eltérõ – ajánlatot benyújtó pályá-
zók között ártárgyalás alapján döntsön, melyre 2008. jú-
lius 31-én (csütörtökön) délelõtt 10 órakor kerülhet sor a
felszámoló székhelyén.

A felszámoló felhívja a jogszabályon alapuló elõvásár-
lási joggal rendelkezõket, hogy elõvásárlási jogukat az
ajánlati feltételek teljesítésével az eredményhirdetés hely-
színén és idõpontjában gyakorolhatják.
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Eredményhirdetés: 2008. július 31-én (csütörtökön)
délelõtt 10 órakor, illetve az esetleges ártárgyalást köve-
tõen, a felszámoló székhelyén.

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba és birtokba
adás feltétele.

A nem nyertes pályázónak a felszámoló a bánatpénzt az
eredményhirdetést követõen haladéktalanul visszafizeti.

A vételárba a hitelezõi követelés beszámítására nincs
lehetõség.

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértõ Kft. (Cg.:
[01 09 566001]; székhelye: 1032 Budapest, Vályog
u. 2–4.) mint a Chicken-Yard Mezõgazdasági Termelõ
Kft. „f. a.” (Cg.: [16 09 006847]; székhelye: 5300 Karcag,
Tilalmas 050/31. hrsz.) bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló gazdál-
kodószervezet tulajdonát képezõ ingatlanát.

(Jelige: Chicken-Yard.)
Ingatlan:
Megnevezés: baromfinevelõ telep
Cím: Karcag, Tilalmas, 050/31. hrsz.
Föld alapterülete: 8,4264 m2

Az ingatlanon 7 db ól, 1 db szociális épület és 1 db volt
tejház van.

Épületek alapterületei:
1. sz. ól: 1150 m2, 2–4. sz. ól: 3 x 840 m2, 5. sz. ól: 720

m2, 6. sz. ól: 880 m2, 7. sz. ól: 500 m2, volt tejház 210 m2,
szociális épület, iroda 205 m2.

Irányár: 35 M Ft + áfa.
A pályázatokat írásban, zárt borítékban, a felszámoló

cég címére kell benyújtani, az 1032 Budapest, Vályog
u. 2–4. szám alatti irodában.

A postán küldött pályázatokat dupla borítékban kérjük
elhelyezni, a belsõre legyen ráírva a jelige, illetve pályá-
zat, nem nyitható fel.

A pályázaton való részvétel feltétele 10% bánatpénz be-
fizetése. A benyújtott pályázatok bánatpénzének átutalása
a felszámoló LQD Kft. MKB Banknál vezetett
10300002-20609577-00003285 számú bankszámlájára
úgy, hogy az összes jóváírásra kerüljön, illetve az arról
szóló igazolás a pályázat benyújtásakor rendelkezésre áll-
jon. (Az átutalásról szóló igazolást a pályázathoz csatolni
kell.) Az átutalás közlemény sorában kérjük feltüntetni –
Chicken-Yard Kft. „f. a.” részére – bánatpénz.

A személyesen benyújtott pályázatokról a felszámoló-
biztos elismervényt állít ki.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázató nevét, ada-
tait, a pályázat tárgyát, a megajánlott vételárat, a fizetés
módját, határidejét, az ajánlat tartásának határidejét, amely
nem lehet kevesebb, mint a pályázat bontásától számított
két hónap, a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy

az általa felkínált teljes vételár összege a pályázat idõtarta-
ma alatt rendelkezésre áll. Ezek bármelyikének hiánya
esetén a pályázat érvénytelen.

A pályázatok benyújtásának határideje a Cégközlöny-
ben való megjelenéstõl (2008. július 10.) számított 15. nap
(déli) 12 óra.

A pályázatok elbírálása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik, a fenti benyújtási határidõt követõ 7 napon belül,
melynek eredményérõl az érdekeltek 8 napon belül értesí-
tést kapnak.

A pályázat során bejelentkezett elõvételi joggal rendel-
kezõk elõvásárlási jogukat a véglegesen kialakult vételár
ismeretében a többször módosított 1991. évi IL. tv.-ben
meghatározottak szerint gyakorolhatják. A bejelentkezés
elmaradása az elõvásárlási jog gyakorlását ellehetetleníti.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfele-
lõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyil-
vánítsa, továbbá a közel azonos (max. 10%-kal eltérõ)
ajánlatot tevõ pályázók között ártárgyalást tartson és zárt-
körû licitálás alapján döntsön.

A pályázattal kapcsolatosan bõvebb felvilágosítást
Varga Piroska ad, a 250-7812-es telefonszámon.

A BROSS Válságkezelõ Kft. (Cg.: [01 09 666223]; szék-
helye: 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A; levelezési cím: 1276
Budapest, Pf. 77) mint az ELEGANTER Kft. „f. a.”
(Cg.: [16 09 007886]; székhelye: 5100 Jászberény, Szent
László út 3.) felszámolója nyilvános

pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós társaság Mogyoródi 32.
Ingatlanforgalmazó Kft.-vel (1149 Budapest, Mogyoródi
út 32.) szembeni el nem ismert 795 000 Ft összegû követe-
lését.

Irányár: 150 000 Ft.
A pályázaton természetes és jogi személyek, jogi sze-

mélyiség nélküli társaságok vehetnek részt.
A pályázat benyújtási határideje: a Cégközlönyben tör-

ténõ megjelenést (2008. július 10.) követõ 15. nap 12 óra.
Bánatpénz: a megajánlott nettó vételár 10%-a.
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ nevét (cégét), címét (székhelyét), tár-

saságoknál 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és a cég-
jegyzésre jogosult aláírási címpéldányát.

– A bánatpénz befizetésének igazolását a BROSS Kft.
Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett 12067008-00144495-
02100000 számú bankszámlára, a pályázat és a „bánat-
pénz” megjelöléssel. A bánatpénz befizetésének határide-
je: a pályázat benyújtásának határideje. A befizetés teljesí-
tése az a nap, amikor a bank a bánatpénz összegét a
BROSS Kft. bankszámláján jóváírja.

– A megajánlott vételárat számmal és betûvel leírva.
– A fizetés módját és határidejét.
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– Nyilatkozat arról, hogy 60 napos ajánlati kötöttséget
vállal.

– Az ajánlati kötöttség a pályázatnyertesség értesítésé-
nek kézhezvételét követõ munkanaptól kezdõdik.

A pályázat benyújtásának módja és helye: zárt boríték-
ban ,,ELEGANTER” megjelöléssel postán, vagy szemé-
lyesen, munkanapokon 8–12 óra között a BROSS Válság-
kezelõ Kft. (1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2.) szék-
helyén.

A személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elis-
mervényt állítunk ki. A postai úton történõ benyújtás ese-
tén a késve történõ beérkezésért a felszámoló nem vállalja
a felelõsséget.

A pályázat elbírálására a pályázat bontását követõ
10 munkanapon kerül sor. Az értékelés során nyertes az az
érvényes pályázat, amelyik a legmagasabb vételárat tartal-
mazza. A döntésrõl a pályázók írásban kapnak tájékozta-
tást.

Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesí-
tési kötelezettséget, az értékesítéstõl elállhat, megfelelõ
ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvá-
níthatja.

Az értékesítési eljárás eredménytelenné nyilvánítása a
felszámoló és az ELEGANTER Kft. „f. a.” számára kárté-
rítési kötelezettséget nem keletkeztet.

A TaxCo Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft.
(Cg.: [15 09 065077]; székhelye: 1145 Budapest, Jávor u.
11/A; levélcím: Tatai Iroda, 2890 Tata, Építõk u. 5/A)
mint a NASZVASKER Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. „f. a.” (Cg.: [03 09 073142]; székhelye: 2314 Halász-
telek, Iskola u. 45.) felszámolója, Gazda-Pusztai Sándor
felszámolóbiztos az 1991. évi IL. törvény 49/A. § rendel-
kezései alapján nyilvános

pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja – a felszámolónál megtekinthetõ
listában szereplõ – vasbolti árukészletét. Az árukészlet jel-
lemzõen kéziszerszámokból és háztartásban használható
alkatrészekbõl, illetve csavar és egyéb apró cikkekbõl áll.

Az árukészletet kizárólag egyben lehet megvásárolni.
Becsértéke 3,5 millió forint + áfa.

Pályázati feltételek:
A pályázó az ajánlatát legkésõbb a Cégközlönyben tör-

ténõ közzétételt (2008. július 10.) követõ 15. nap 24 óráig
adja postára, amelyet kizárólag a TaxCo Kft. tatai irodája
(2890 Tata, Építõk u. 5/A) címére lehet postázni ,,NASZ-
VASKER, Pályázat” jelöléssel, kettõs zárt borítékban.

A pályázatnak tartalmaznia kell a követelés pontos
megjelölését, a pályázó adatait; társaság esetén 30 napnál
nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, a pályázat
során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, a fize-
tés módját, az ajánlott vételárat.

A bánatpénz összege a becsérték 10%-a, azaz 420 000
Ft. A bánatpénzt a TaxCo Vagyonkezelõ és Gazdasági
Szakértõ Kft. MKB-nál vezetett 10300002-46300429-
00003285 számú számlájára kell átutalni.

A bánatpénznek a pályázat benyújtásának idõpontjáig
jóváírásra kell kerülnie a fenti számlán.

Az átutaláson kérjük feltüntetni a „bánatpénz” megjelö-
lést.

A pályázathoz mellékelni kell a bánatpénz befizetését
igazoló bizonylat másolatát.

A pályázatok elbírálása:
A benyújtott pályázatok felbontására közjegyzõ és a ki-

író által kijelölt bíráló bizottság jelenlétében, a beadási ha-
táridõt követõ 15 napon belül kerül sor, az elbírálása a
bontást követõ 10 napon belül történik.

A pályázaton részt vevõk az elbírálás eredményérõl ér-
tesítést kapnak.

Amennyiben egyazon követelésre több – a vételár vo-
natkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ – árajánlat érke-
zik, a felszámoló ártárgyalást tûz ki, melynek idõpontjáról
és helyérõl az érdekelt feleket írásban értesíti.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot –
megfelelõ ajánlat hiányában – részben vagy egészben
eredménytelenné nyilvánítsa.

Szerzõdéskötés:
A nyertes pályázókkal szerzõdéskötésre a pályázat elbí-

rálását követõ 8 munkanapon belül kerül sor. Amennyiben
a vevõ eláll a szerzõdés megkötésétõl, a bánatpénz össze-
gét elveszti.

A teljes vételár kiegyenlítésérõl az adásvételi szerzõdés
rendelkezik.

A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül.
Az eredménytelenül pályázók számára a bánatpénz

visszautalása az eredményközlést követõ 5 munkanapon
belül történik.

A követelésrõl részletesebb információt a hirdetmény
megjelenését követõ munkanapokon 9–16 óra között
– Serhokkné Demeter Erzsébet 06 (30) 332-7009-es tele-
fonszámán történt idõpont-egyeztetés után – kaphat a pá-
lyázó.

Az A CONT(O)-ROLL Kft. (Cg.: [01 09 681843]; szék-
helye: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.) mint
a FILMCON Építészeti és Filmgyártó Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [01 09 666063]; szék-
helye: 1098 Budapest, Távíró u. 11/2. IV. 17.) kijelölt fel-
számolója nyilvános

pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdasági társaság tulaj-
donában álló, FS Lublin gyártmányú, 3554 típusú teher-
gépjármûvet.

Irányár: 280 000 Ft + áfa.
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Az áfa megfizetése az áfatv. 142. §-a szerint történik.
A gépjármû adatai:
Gyártási év: 1998.
Hengerûrtartalom: 2417 cm3.
Saját tömeg: 1870 kg.
Megengedett együttes tömeg: 3500 kg.
Szállítható személyek száma: 3 fõ.
A gépjármû forgalmi engedélyének érvényessége 2007.

december 1-jén lejárt.
A gépkocsinak jelenleg nincs érvényes mûszaki vizs-

gája, zöldkártyája és biztosítása.
Az üzemképes állapotba helyezés és a szükséges enge-

délyek beszerzésének költsége a vevõt terheli.
Az értékesítés feltételei: az a pályázó, akinek a felszá-

molás alatt álló gazdálkodóval szemben bármilyen tarto-
zása fennáll, a pályázaton nem vehet részt, így beérkezett
pályamunkáját a felszámoló nem veszi figyelembe.

A pályázaton való részvétel feltétele továbbá a megpá-
lyázni kívánt gépjármû irányára 10%-ának megfelelõ bá-
natpénznek az A CONT(O)-ROLL Kft. 10300002-
20609807-70073285 számú bankszámlájára történõ befi-
zetése, illetve az errõl szóló igazolásnak a pályázathoz tör-
ténõ csatolása. A bánatpénz a vételárba beszámít, sikerte-
len pályázat esetén az elbírálástól számított 8 banki napon
belül kamatmentesen visszafizetésre kerül.

A bánatpénznek a pályázat benyújtásának idõpontját
megelõzõ napig jóváírásra kell kerülnie a fenti számlán.
Az átutaláson kérjük feltüntetni a „FILMCON bánatpénz”
megjelölést.

A pályázó a pályázat benyújtásával 60 napos ajánlati
kötöttséget vállal. A felszámoló a meghirdetett vagyon-
tárggyal összefüggésben a kellékszavatosság jogát kizárja.

A pályázó ajánlatát legkésõbb a Cégközlönyben történõ
megjelenést (2008. július 10.) követõ 15. nap 24. órájáig
adja postára, amelyet kizárólag a felszámoló címére: 1023
Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41. lehet postázni ket-
tõs zárt borítékban akként, hogy a pályázatot tartalmazó
zárt borítékon ,,FILMCON pályázat” megjelölésen kívül
más nem szerepelhet.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a kiírás szerinti va-
gyontárgy megjelölését, a pályázó adatait, társaság esetén
30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt,
az eljárásra jogosult személy meghatalmazását, a fizetés
módját, az ajánlott nettó vételárat.

A pályázatok elbírálása: a benyújtott pályázatok felbon-
tása nem nyilvános, arra a közjegyzõ és a felszámoló jelen-
létében a beadási határidõt követõ 15 napon belül kerül
sor, elbírálása a bontást követõ 15 napon belül történik.

A pályázatban részt vevõk az elbírálás eredményérõl ér-
tesítést kapnak.

Amennyiben ugyanazon eszközre több (a vételár vonat-
kozásában legfeljebb 10%-ban eltérõ) árajánlat érkezik, a
felszámoló tárgyalást tûz ki, melynek idõpontjáról és he-
lyérõl az érdekelt feleket írásban értesíti.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló fenntartja

magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül ered-
ménytelennek nyilvánítsa.

Szerzõdéskötés a nyertes pályázókkal: a szerzõdéskö-
tésre a pályázatok elbírálását követõ 15 munkanapon belül
kerül sor, a teljes vételár egyidejû kiegyenlítésével (vagy a
teljes vételár kiegyenlítésérõl az adásvételi szerzõdés ren-
delkezik).

Az elõvásárlási joggal rendelkezõk az 1997. évi XXVII.
törvénnyel módosított 1991. évi IL. törvény 49/C. §-ának
(2) bekezdése alapján elõvásárlási jogukat kizárólag a je-
len eljárásban gyakorolhatják oly módon, hogy a pályázati
határidõ lejártáig a felszámolónál dokumentumokkal iga-
zolják elõvásárlási jogukat. A felszámoló a véglegesen ki-
alakult vételárat és feltételeket az elõvásárlási jogosulttal
közli, melynek ismeretében a bánatpénz összegének meg-
felelõ foglaló megfizetésének igazolásával egy idõben
nyilatkoznak vételi szándékukról. Ez esetben a felszámoló
az elõvásárlási jogosulttal köt szerzõdést. A beszámítást a
csõdtörvény kizárja.

A gépjármûvel kapcsolatban érdeklõdni a 336-0650-es
telefonszámon Szathmáry Tibornál lehet.

Az A CONT(O)-ROLL Kft. (Cg.: [01 09 681843]; 1023
Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.) mint a Keresked-
jünk Együtt Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 066545]; 1086 Bu-
dapest, Dobozi u. 25.) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja a kft. árukészletét, amely vegyes
építõipari szerelési anyagokból áll.

Az árukészlet irányára: 1 100 000 Ft + áfa.
Az értékesítés feltételei: az a pályázó, akinek a felszá-

molás alatt álló gazdálkodóval szemben bármilyen tarto-
zása fennáll, a pályázaton nem vehet részt, így beérkezett
pályamunkáját a felszámoló nem veszi figyelembe.

Az árukészletre csak egyben lehet pályázni, különbözõ
áruk egyedi megvásárlása nem lehetséges.

A pályázaton való részvétel feltétele továbbá, a megpá-
lyázni kívánt árukészlet irányára 10%-ának megfelelõ
bánatpénznek az A CONT(O)-ROLL Kft. 10300002-
20609807-70073285 számú bankszámlájára történõ befi-
zetése, illetve az errõl szóló igazolásnak a pályázathoz tör-
ténõ csatolása. A bánatpénz a vételárba beszámít, sikerte-
len pályázat esetén 8 banki napon belül kamatmentesen
visszafizetésre kerül.

A bánatpénznek a pályázat benyújtásának idõpontját
megelõzõ napig jóváírásra kell kerülnie a fenti számlán.
Az átutaláson kérjük feltüntetni a „Kereskedjünk Együtt
bánatpénz” megjelölést.

A pályázó a pályázat benyújtásával 60 napos ajánlati
kötöttséget vállal.

A pályázatban szereplõ áruk részletes listája a felszámo-
ló Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41. sz. alatt ta-
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lálható székhelyén munkaidõben (hétfõtõl csütörtökig
9–16 óráig, pénteken 9–15 óráig), elõzetes idõpont-egyez-
tetés után megtekinthetõ. Érdeklõdni a 336-0650-es tele-
fonszámon, Szathmáry Tibornál lehet.

A pályázó ajánlatát legkésõbb a Cégközlönyben történõ
megjelenést (2008. július 10.) követõ 15. nap 24 órájáig
adja postára, amelyet kizárólag a felszámoló címére (1023
Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.) lehet postázni,
kettõs, zárt borítékban akként, hogy a pályázatot tartalma-
zó zárt borítékon ,,Kereskedjünk Együtt pályázat” megje-
lölésen kívül más nem szerepelhet.

A pályázatnak tartalmaznia kell a kiírás szerinti áru-
készlet megjelölését, a pályázó adatait; társaság esetén 30
napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, az
eljárásra jogosult személy meghatalmazását, a fizetés
módját, az ajánlott nettó vételárat.

A pályázatok elbírálása: a benyújtott pályázatok felbon-
tása nem nyilvános, arra a közjegyzõ és a felszámoló jelen-
létében a beadási határidõt követõ 15 napon belül kerül
sor, elbírálása a bontást követõ 15 napon belül történik.

A pályázatban részt vevõk az elbírálás eredményérõl ér-
tesítést kapnak. Amennyiben ugyanazon eszközre több (a
vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-ban eltérõ) áraján-
lat érkezik, a felszámoló tárgyalást tûz ki, melynek idõ-
pontjáról és helyérõl az érdekelt feleket írásban értesíti.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló részére nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló fenntartja
magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül ered-
ménytelennek nyilvánítsa.

Szerzõdéskötés a nyertes pályázókkal: a szerzõdéskö-
tésre a pályázatok elbírálását követõ 15 munkanapon belül
kerülhet sor, a teljes vételár egyidejû kiegyenlítésével
(vagy a teljes vételár kiegyenlítésérõl az adásvételi szerzõ-
dés rendelkezik).

Az elõvásárlási joggal rendelkezõk az 1997. évi XXVII.
törvénnyel módosított 1991. évi IL. törvény 49/C. §-ának
(2) bekezdése alapján elõvásárlási jogukat kizárólag a je-
len eljárásban gyakorolhatják oly módon, hogy a pályázati
határidõ lejártáig a felszámolónál dokumentumokkal iga-
zolják elõvásárlási jogukat. A felszámoló a véglegesen ki-
alakult vételárat és feltételeket az elõvásárlási jogosulttal
közli, melynek ismeretében a bánatpénz összegének meg-
felelõ foglaló megfizetésének igazolásával egy idõben
nyilatkoznak vételi szándékukról. Ez esetben a felszámo-
ló az elõvásárlásra jogosulttal köt szerzõdést.

A beszámítást a csõdtörvény kizárja.

A PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft.
(Cg.: [01 09 680225]; 1134 Budapest, Klapka u. 6.) felszá-
moló mint az ETMARK Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 695183]; 1085 Budapest, Somo-
gyi Béla u. 17.; adószám: [12617098-2-42]) Fõvárosi Bí-

róság 6. Fpk. 01-07-004133/6. számú határozatával kije-
lölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
alábbi vagyonelemeit:

Ingatlan:
Kóka, 755/2., 755/3., 1173/21. hrsz., természetben

Kóka, Zöldfa utcában található, összesen 4 ha 1536 m2

területû, belterületi beépítetlen terület. Az ingatlan terü-
letrendezés után építési telekként hasznosítható.

Vételár: 58 000 000 Ft + áfa.
Bánatpénz (bruttó vételár 5%-a): 3 480 000 Ft.
A vagyonelemek a pályázók által megtekintett és ismert

állapotban, per-, igény- és tehermentesen, a kellékszava-
tosság teljes körû eladói kizárása mellett kerülnek értéke-
sítésre.

Az eladásra ajánlott vagyon értékesítésére vonatkozó
részletes információkat, az eladó által elõírt kötelezõ érté-
kesítési feltételeket, továbbá a tervezett értékesítés adás-
vételi szerzõdését is tartalmazó értékesítési tájékoztató a
felszámoló szervezet (1132 Budapest, Alig u. 14.) székhe-
lyén, munkanapokon 9–12 óra között vehetõ át. Az értéke-
sítési tájékoztató átvétele nélkülözhetetlen a pályázat
szabályszerû elkészítéséhez és benyújtásához, így az átvé-
tel igazolását a pályázónak igazolnia kell.

Az értékesítéssel kapcsolatos további információt nyújt:
Császár Zoltán [1132 Budapest, Alig u. 14.; tel: 06 (30)
571-5719].

A vagyonelem megtekintésére a helyszínen van lehe-
tõség.

A pályázók írásbeli pályázatát várjuk a közzétételtõl

2008. július 31-én 12 óráig

beérkezetten a felszámoló szervezet (1132 Budapest, Alig
u. 14.) címére személyesen benyújtandóan, vagy postai
feladással ETMARK Kft. f. a. pályázat” jeligével ellá-
tottan.

A benyújtott pályázatot a felszámoló úgy tekinti, hogy
az ajánlattevõ a jelen értékesítési hirdetményben és az ér-
tékesítési tájékoztatóban foglalt értékesítési feltételeket el-
fogadta és azt tudomásul vette.

A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatnak tartalmaznia
kell:

– az ajánlattevõ nevét, székhelyét vagy címét, képvise-
lõje nevét,

– gazdálkodószervezet esetén 15 napnál nem régebbi
hiteles cégkivonatát és képviselõje hiteles cégaláírási cím-
példányát,

– gazdálkodószervezetnél meghatalmazott eljárása
esetén a meghatalmazáson kívül a meghatalmazásra jogo-
sult hiteles aláírási címpéldányát,

– magánszemély esetén a személyi igazolvány (új típu-
sú igazolványnál lakcímkártya is) fénymásolatát is,
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– a megvenni kívánt vagyon pontos megjelölését és a
pályázó által megajánlott vételárat,

– a megvásárolni kívánt vagyontárgy becsértékének, a
fentiekben meghatározott mértékû bánatpénz készpénz-
ben vagy átutalással történõ megfizetésével a PK-ECONO
Kft. felszámoló szervezet 13597539-12302010-00026056
sz. technikai bankszámlájára „ETMARK Kft. f. a. bánat-
pénz” megjegyzés feltüntetésével. A befizetendõ összeget
a pályázó bánatpénz címén köteles teljesíteni és igazolni
oly idõben, hogy az legkésõbb 2008. július 31-ig a megje-
lölt bankszámlán jóváírásra, vagy a PK-ECONO Kft. szék-
helyén készpénzben befizetésre kerüljön,

– a megajánlott vételárnak a bánatpénzt meghaladó ré-
szének meglétét igazoló bizonylatot: bankgaranciát, illet-
ve ügyvédi letétet igazoló dokumentum,

– az ajánlattevõ nyilatkozatát 45 nap ajánlati kötöttsége
vállalásáról,

– az értékesítési tájékoztató pályázó általi átvételét iga-
zoló bizonylat másolatát.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik
2008. augusztus 7-én 9 órakor. A pályázók a nyilvános pá-
lyázat eredményérõl ezen idõponttól számított 5 munkana-
pon belül értesítést kapnak.

Azonos, vagy a legjobb ajánlati ártól 10%-on belüli árat
ajánlók között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül
sor, melynek idõpontjáról és feltételeirõl a felszámoló ér-
tesítést küld.

A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy meg-
felelõ ajánlat hiányában az értékesítési eljárást eredményte-
lennek nyilvánítsa.

Az elfogadott ajánlatot tevõ a közölt tartalom szerinti
adásvételi szerzõdést aláírni legkésõbb 2008. augusztus
15-ig köteles.

Az ingatlan tulajdonba, valamint birtokba adására a tel-
jes vételár megfizetését követõen kerül sor. A felszámoló
által elfogadott vételárat a vevõnek legkésõbb 2008.
augusztus 22-ig kell maradéktalanul teljesítenie. Az elfo-
gadott vételi ajánlatot tevõ – amennyiben ajánlati kötöttsé-
ge alatt ajánlatát visszavonja, illetõleg az adásvételi szer-
zõdést nem köti meg, vagy a kikötött vételárat az elõírt ha-
táridõn belül részben vagy egészben nem fizeti meg, az ál-
tala bánatpénzként letett összeget elveszti. A letét összege
az elfogadott ajánlatot tevõ által teljesítendõ vételárba be-
számít. Az érvénytelen pályázatot benyújtók vagy az el
nem fogadott vételi ajánlatot tevõk bánatpénze a pályáza-
tok elbírálását követõ nyolc (8) napon belül visszautalásra
kerül.

A felszámoló felhívja az értékesítésre ajánlott vagyont
érintõen esetlegesen elõvásárlási joggal rendelkezõ jogo-
sultakat arra, hogy elõvásárlási jogukat a nyilvános pályá-
zati bontás helyén és idõpontjában jogosultak személyesen
vagy képviseleti meghatalmazottjuk útján gyakorolni az
elõvásárlási jogosultság hitelt érdemlõ igazolása mellett.
Az elõvásárlási jog gyakorlásának bejelentése esetén és
azzal egyidejûleg kell a hirdetményben megjelölt bánat-
pénzt a pályázatok bontására kijelölt helyen és idõben

megfizetni. Az elõvásárlási jogot gyakorlóra a hirdet-
ményben jelöltek teljeskörûen vonatkoznak. Az elõvásár-
lási jogosult esetleges távollétét, vagy az elõírt határidõn
belül teljesítendõ bánatpénz befizetésének részben vagy
egészben történõ elmulasztását az elõvásárlási jogról tör-
ténõ lemondásként értékeljük. A felszámoló kéri az elõvá-
sárlási jog gyakorlására jogosultakat, hogy amennyiben
ezen jogukkal a pályázatbontás helyén élni kívánnak, úgy
azt technikai okokból elõzetesen, a pályázatbontást meg-
elõzõen két nappal jelezzék.

A PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft.
(Cg.: [01 09 680225]; székhely: 1134 Budapest, Klapka
u. 6.) mint az TYRE RECYCLING Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 872946]; székhely: 1045 Budapest, Széchenyi tér
8.; adószám: [13782876-2-41] Fõvárosi Bíróság 11. Fpk.
01-06-003581. számú határozatával kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
alábbi vagyonelemeit:

I. Ingatlan
Kazincbarcika belterület 2166/1. hrsz.-on található, „ki-

vett telephely” megnevezésû, 1 ha 3961 m2 területû in-
gatlan.

Vételár: 84 000 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 5 040 000 Ft.
II. Gépek, berendezések
Gépjármû-gumiabroncs újrahasznosításához szükséges

mûködõképes berendezések, eszközök.
Vételár: 29 000 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 1 740 000 Ft.
A vagyonelemeket a pályázók által megtekintett és is-

mert állapotban, per-, igény- és tehermentesen, a kellék-
szavatosság teljes körû eladói kizárása mellett kerülnek ér-
tékesítésre.

Az eladásra ajánlott vagyon értékesítésére vonatkozó
részletes információkat, az eladó által elõírt kötelezõ érté-
kesítési feltételeket, továbbá a tervezett értékesítés adás-
vételi szerzõdését is tartalmazó értékesítési tájékoztató a
felszámoló szervezet (1132 Budapest, Alig u. 14.) székhe-
lyén munkanapokon 9–12 óra között vehetõ át. Az értéke-
sítési tájékoztató átvétele nélkülözhetetlen a pályázat sza-
bályszerû elkészítéséhez és benyújtásához, így az átvétel
igazolását a pályázónak igazolnia kell.

Az értékesítéssel kapcsolatos további információt nyújt
Császár Zoltán [1132 Budapest, Alig u. 14., tel.: 06
(30) 571-5719].

A vagyonelemek megtekintésére a felszámolóval törté-
nõ elõzetes idõpont-egyeztetés alapján van lehetõség.
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A pályázók írásbeli pályázatát várjuk a közzétételtõl

2008. július 31-én 12 óráig

beérkezetten a felszámoló szervezet (1132 Budapest, Alig
u. 14.) címére személyesen benyújtandóan, vagy postai
feladással „TYRE RECYCLING Kft. f. a. pályázat” jel-
igével ellátottan.

A benyújtott pályázatot a felszámoló úgy tekinti, hogy
az ajánlattevõ a jelen értékesítési hirdetményben és az ér-
tékesítési tájékoztatóban foglalt értékesítési feltételeket el-
fogadta és azt tudomásul vette.

A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatnak tartalmaznia
kell:

– az ajánlattevõ nevét, székhelyét vagy címét, képvise-
lõje nevét,

– gazdálkodószervezet esetén 15 napnál nem régebbi
hiteles cégkivonatát és képviselõje hiteles cégaláírási cím-
példányát,

– gazdálkodószervezetnél meghatalmazott eljárása
esetén a meghatalmazáson kívül a meghatalmazásra jogo-
sult hiteles aláírási címpéldányát,

– magánszemély esetén a személyi igazolvány (új típu-
sú igazolványnál lakcímkártya is) fénymásolatát is,

– a megvenni kívánt vagyon pontos megjelölését és a
pályázó által megajánlott vételárat,

– a megvásárolni kívánt vagyontárgy bruttó becsérté-
kének, a fentiekben meghatározott mértékû bánatpénz
készpénzben vagy átutalással történõ megfizetésével a
PK-ECONO Kft. felszámoló szervezet KDB Banknál ve-
zetett 13597539-12302010-00026056 technikai bank-
számlájára ,,TYRE RECYCLING Kft. f. a. bánatpénz”
megjegyzés feltüntetésével. A befizetendõ összeget a pá-
lyázó bánatpénz címén köteles teljesíteni és igazolni oly
idõben, hogy az legkésõbb 2008. július 31-ig a megjelölt
bankszámlán jóváírásra, vagy a PK-ECONO Kft. székhe-
lyén készpénzben befizetésre kerüljön,

– a megajánlott vételárnak a bánatpénzt meghaladó ré-
szének meglétét igazoló bizonylatot: bankgaranciát, illet-
ve ügyvédi letétet igazoló dokumentum,

– az ajánlattevõ nyilatkozatát 45 nap ajánlati kötöttsége
vállalásáról,

– az értékesítési tájékoztató pályázó általi átvételt iga-
zoló bizonylat másolatát.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik
2008. augusztus 7-én 9 óra 30 perckor. A pályázók a nyil-
vános pályázat eredményérõl ezen idõponttól számított
5 munkanapon belül értesítést kapnak.

Azonos, vagy a legjobb ajánlati ártól 10%-on belüli árat
ajánlók között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül
sor, melynek idõpontjáról és feltételeirõl a felszámoló ér-
tesítést küld.

A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy meg-
felelõ ajánlat hiányában az értékesítési eljárást eredményte-
lennek nyilvánítsa.

Az elfogadott ajánlatot tevõ a közölt tartalom szerinti
adásvételi szerzõdést aláírni legkésõbb 2008. augusztus
15-ig köteles.

A vagyonelemek tulajdonba, valamint birtokba adására
a teljes vételár megfizetését követõen kerül sor. A felszá-
moló által elfogadott vételárat a vevõnek legkésõbb 2008.
augusztus 22-ig kell maradéktalanul teljesítenie.

Az elfogadott vételi ajánlatot tevõ – amennyiben ajánla-
ti kötöttsége alatt ajánlatát visszavonja, illetõleg az adás-
vételi szerzõdést nem köti meg, vagy a kikötött vételárat az
elõírt határidõn belül részben vagy egészben nem fizeti
meg, az általa bánatpénzként letett összeget elveszti. A le-
tét összege az elfogadott ajánlatot tevõ által teljesítendõ
vételárba beszámít.

Az érvénytelen pályázatot benyújtók vagy az el nem fo-
gadott vételi ajánlatot tevõk bánatpénze a pályázatok elbí-
rálását követõ nyolc (8) napon belül visszautalásra kerül.

A felszámoló felhívja az értékesítésre ajánlott vagyont
érintõen esetlegesen elõvásárlási joggal rendelkezõ jogo-
sultakat arra, hogy elõvásárlási jogukat a nyilvános pályá-
zati bontás helyén és idõpontjában jogosultak személyesen
vagy képviseleti meghatalmazottjuk útján gyakorolni az
elõvásárlási jogosultság hitelt érdemlõ igazolása mellett.
Az elõvásárlási jog gyakorlásának bejelentése esetén és
azzal egyidejûleg kell a hirdetményben megjelölt bánat-
pénznek megfelelõ összeget a pályázatok bontására kije-
lölt helyen és idõben megfizetni. Az elõvásárlási jogot
gyakorlóra a hirdetményben jelöltek teljeskörûen vonat-
koznak. Az elõvásárlási jogosult esetleges távollétét, vagy
az elõírt határidõn belül teljesítendõ befizetésnek részben
vagy egészben történõ elmulasztását az elõvásárlási jogról
történõ lemondásként értékeljük. A felszámoló kéri az elõ-
vásárlási jog gyakorlására jogosultakat, hogy amennyiben
ezen jogukkal a pályázatbontás helyén élni kívánnak, úgy
azt technikai okokból elõzetesen, a pályázatbontást meg-
elõzõen két nappal jelezzék.

Az Invest Almanach Kft. (cégjegyzékszáma:
[01 09 561904]; székhely: 1024 Budapest, Lövõház u.
16/B II. 17.) mint a Csontos és Társa 2004 Vagyonvédel-
mi, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. „f. a.” (cégjegyzék-
száma: [10 06 025967]; székhely: 3300 Eger, Hell
Miksa u. 7. III. 3.) Heves Megyei Bíróság 4. Fpk.
10-06-000350/13. számú végzésében kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet
könyveiben szereplõ 8 253 000 Ft összegû követelését.

Irányár: 1 100 000 Ft.
Bánatpénz: a megajánlott bruttó vételár 10%-a.
A részletes információ az Invest Almanach Kft., 1024

Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17. sz. alatti irodájában,
vagy dr. Zudor Mónika felszámolóbiztostól [tel.:

2008/29. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 4315



336-0321, vagy 06 (20) 454-3564] kérhetõ, munkanapo-
kon 8–16 óra között.

A pályázóknak a bánatpénzt készpénzben, az Invest Al-
manach Kft. (1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17.) iro-
dája pénztárában letétbe kell helyeznie, vagy a Kereske-
delmi és Hitelbanknál vezetett 10200483-36113842 szá-
mú bankszámlára kell teljesíteni, „Csontos és Társa pályá-
zat” megjegyzéssel, a befizetésnek meg kell érkeznie a pá-
lyázat beadási határidejéig. A kiíró ezzel az összeggel a
bánatpénz szabályai szerint rendelkezik.

A pályázatot 2 példányban, zárt borítékban ,,Csontos és
Társa” felirattal kell benyújtani az Invest Almanach Kft.
irodájába (1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17.) postai
úton, vagy személyesen.

A pályázat beadása legkésõbb a Cégközlönyben való
megjelenést (2008. július 10.) követõ 15. 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, 30 napnál
nem régebbi cégkivonatának és aláírási címpéldányának
eredeti példányát, a bánatpénz befizetését igazoló banki
bizonylatát, vagy átvételi elismervényt. Magánszemély
pályázó esetén szükséges még személyi igazolvány máso-
lat és a pályázat két tanúval történt hitelesítése.

A pályázatban egyértelmûen meg kell jelölni a fizetés
határidejét és az esetleges biztosítékokat.

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.

Az AGRO-ALBA Zrt. (Cg.: [01 10 043170]; 1055 Buda-
pest, Balassi Bálint u. 9–11. IV. 12.) mint a GASTRO-
HELL Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kft. „f. a”
(Cg.: [10 09 027990]; 3000 Hatvan, Zöldfa u. 14.) felszá-
molója, az 1991. évi IL. törvény 49/A. § (1) bekezdése
alapján

nyilvános pályázati felhívást

tesz közzé a GASTRO-HELL Kft. „f. a” tulajdonát képe-
zõ, szálloda- és wellnessközpont értékesítésére. Az ingat-
lan (szálloda) hét önálló albetétbõl és a szállodával össze-
épített épületben, az ún. gyémántházban kialakított well-

ness-épületegységbõl áll. A szállodaépület és wellness-
részleg szervesen összefügg, csak együttesen értéke-
síthetõ.

Az irányár: 1 500 000 000 Ft.
Az értékesítésnél az általános forgalmi adóról szóló

2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bekezdés g) pontjában
foglaltak alapján az általános forgalmi adót a vevõnek kell
megfizetnie.

A jelen ajánlattételi felhívás terjedelmi korlátaira tekin-
tettel a kiíró a meghirdetett vagyon részletes leírását, vala-
mint az ajánlattétel és értékesítés feltételeit tájékoztatófü-
zetben közli, amely az AGRO-ALBA Zrt. székhelyén
(1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. IV. 2.), munkana-
pokon 9–14 óra között tekinthetõ és vásárolható meg jelen
hirdetmény Cégközlönyben történõ megjelenését követõ
15. napjáig, példányonként 120 000 Ft-ért.

A pályázati ajánlat érvényességi feltétele, hogy az aján-
lattevõ jelen hirdetmény Cégközlönyben történõ megjele-
nését követõ 15. napjáig beérkezõleg a megajánlott vételár
10%-át kitevõ összegû bánatpénzt utaljon át a GASTRO-
HELL Kft. „f. a.” HBW Express Takarékszövetkezetnél
vezetett 16200010-60502670 számú számlájára. A bánat-
pénz az eredménnyel pályázó szerzõdéskötésekor a vétel-
árba beszámít.

Az ajánlatot pályázat útján, magyar nyelven írásban kell
benyújtani egy eredeti és egy másolati példányban,
,,GASTRO-HELL PÁLYÁZAT” megjelöléssel ellátott
zárt borítékban a felszámoló (1055 Budapest, Balassi Bá-
lint u. 9–11. IV. 2.) székhelyén munkanapokon 9–14 óra
közötti idõben legkésõbb jelen hirdetmény Cégközlönyben
történõ megjelenését (2008. július 10.) követõ 15. napjáig.
A felszámoló csak a székhelyén leadott pályázati ajánlato-
kat fogadja be, postai úton pályázati ajánlatot benyújtani
nem lehet.

A pályázatok közjegyzõ jelenlétében kerülnek fel-
bontásra a beadási határidõt követõ 5 napon belül,
amelyrõl jegyzõkönyv készül.

Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános érté-
kesítés keretein belül gyakorolhatják olyan módon, hogy a
véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vé-
teli szándékukról. A felszámoló felhívja az érdekeltek fi-
gyelmét arra, hogy az elõvásárlási jog gyakorlására irá-
nyuló szándékukat a pályázati ajánlatok benyújtásának ha-
táridejéig írásban jelentsék be.

A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfe-
lelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb
10%-kal eltérõ) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor.
A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot, az
ártárgyalást, megfelelõ pályázat hiányában eredményte-
lennek nyilvánítsa és lezárja, amely jogcímen a felszámo-
lóval szemben semmilyen kártérítési, kártalanítási igény
nem érvényesíthetõ.

A pályázattal kapcsolatosan bõvebb felvilágosítást
Rózsáné dr. Krizsa Rozália felszámolóbiztos ad a 06 (20)
403-9411, 354-0985, vagy a 354-0986-os telefonszámon,
munkaidõben.
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A B & B Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.:
[12 09 001547]; 3100 Salgótarján, Kun u. 2.) mint a TÁ-
VOLSÁG Személyszállító és Szolgáltató Bt. „f. a.”
(Cg.: [12 06 003458]; 3044 Szirák, Kossuth u. 56/A) kije-
lölt felszámolója

pályázati felhívást

tesz közzé a társaság vagyonának nyilvános értékesítésére:
KASSBOHRER autóbusz (42 fõ)
Típus: SETRA S 212H.
Gyártási év: 1978.
Forgalmi rendszám: GFC-600.
Fehér színû, mûszaki vizsga lejárt.
Mûszaki állapot: bal oldali hátsó híd bakon áll, hídtartó

konzol hiányzik, kerék leszerelve.
Bruttó irányár: 700 000 Ft.
A jármû a felszámolóval elõzetesen egyeztetett idõpont-

ban és megjelölt helyen tekinthetõ meg.
A pályázatokat a cégközlönyi közzétételt (2008. jú-

lius 10.) követõ 18. naptári nap 14 órájáig beérkezõleg
kell eljuttatni a felszámoló Salgótarján, Kun u. 2. szám
alatti irodájába.

A pályázatok bontása a beadási határidõt követõ 10 na-
pon belül, elbírálása a bontást követõ 10 napon belül törté-
nik. Ártárgyalásra – megfelelõ árajánlat esetén – az azonos
értékû (árajánlat tekintetében legfeljebb 10%-kal eltérõ)
pályázatot benyújtók között kerül sor, melyrõl a jogosulta-
kat a felszámoló írásban értesíti.

Az elõvásárlásra jogosultak ezen jogukat a nyilvános
értékesítés során gyakorolhatják. Ehhez szükséges, hogy a
pályázat benyújtásának határidejéig elõvásárlási szándé-
kukat, megjelölve annak jogalapját, írásban jelentsék be a
felszámolónak.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– a pályázó (név, képviselõ, cím, telefon-, bankszámla-

szám, cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám), vala-
mint az ajánlati ár egyértelmû meghatározása;

– a bruttó irányár 10%-ának megfelelõ bánatpénz letét-
be helyezése a felszámolónál, vagy átutalása a 10300002-
46313751-00003285 számú bankszámlára a teljesítés iga-
zolásával;

– 30 napos ajánlati kötöttség vállalása.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a

nyilvános értékesítést – megfelelõ pályázat hiányában –
eredménytelennek nyilvánítsa.

Érdeklõdni lehet Balázs Miklós felszámolónál [Salgó-
tarján, Kun u. 2.; telefon/fax: 06 (32) 317-480].

Az ADVOCAT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Cg.:
[01 09 883587]; 1042 Budapest, Árpád út 57–59.) mint a
Victória 90 Export Építõipari és Vállalkozási Kft.

„f. a.” (Cg.: [05 09 013724]; 3432 Emõd, Geleji u. 52.) ki-
jelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság alábbi va-
gyontárgyait:

– Emõd, belterület, 567/3. hrsz.-ú, 553 m2 térmértékû,
természetben: Emõd, Szilfa u. 16–3. sz. alatti ingatlan,
250 000 Ft.

– Magyarhertelend, belterület, beépítetlen terület,
128/5. hrsz.-ú (400 m2) és 128/6. hrsz.-ú (4292 m2) ingatla-
nok, 500 000 Ft.

Irányár összesen: 750 000 Ft.
Az eladóval szembeni hitelezõi követelések vételárába

történõ beszámítására nincs lehetõség. A felszámoló a va-
gyontárgyakhoz kapcsolódóan kellékszavatosságot nem
vállal. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy
az egyes vagyontárgyakra nézve a pályázati kiírást részben
visszavonja. A több ajánlati tételt tartalmazó pályázat
elõnyt élvez.

A pályázatokat a felszámoló postacímére (3526 Mis-
kolc, Hatvanötösök útja 1. fszt. 2.), vagy személyesen az
ADVOCAT Kft., 3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 1.
fszt. 2. sz. alatti irodájában kell benyújtani a Cégközlöny-
ben való közzétételtõl (2008. július 10.) számított 15. nap
12 óráig. A pályázati borítékra kérjük ráírni a ,,Victória
90 Kft. f. a. pályázat” jeligét. A pályázat bontására a pályá-
zati határidõ lejáratát követõen 15 napon belül közjegyzõ
jelenlétében kerül sor. A pályázat elbírálása és a pályázók
értesítése a pályázat bontását követõ 15 napon belül törté-
nik meg.

A pályázaton az vehet részt:
– aki a „Victória 90 Kft. f. a. pályázat bánatpénz” köz-

leménnyel a becsérték 10%-ának megfelelõ bánatpénzt a
felszámoló 11734004-20406415 számú OTP Bank
Nyrt.-nél vezetett számlára, a banki átutalási napokat is fi-
gyelembe véve befizette úgy, hogy az legkésõbb a pályá-
zati határidõ lejártakor minden kétséget kizáróan igazolva
legyen, vagy személyesen a társaság házipénztárába, a fel-
számoló irodájában (3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 1.
fszt. 2.) a pályázati határidõ lejártáig befizet;

– aki legalább 60 napi ajánlati kötelezettséget vállal;
– aki a kialakult vételár megfizetésére 8 banki napon

belüli teljesítést vállal.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlat-

tevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, amelynek
feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a részt-
vevõkkel a felszámoló ismerteti. A pályázattal kapcsolat-
ban további információk szerezhetõk Szarka Norbert fel-
számolóbiztostól a 06 (20) 320-7332-es telefonszámon.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályá-
zatot, ártárgyalást, annak sikertelensége, vagy a felszámo-
lás folyamatainak változása tükrében, megfelelõ ajánlat
hiányában bármelyik szakaszában a teljes, vagy az egyes
vagyontárgyak tekintetében eredménytelennek nyilvánít-
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sa és lezárja. Ezen jogcímen sem az eladóval, sem a pályá-
zatot kiíró felszámolóval szemben semmilyen jogcímen
igény nem érvényesíthetõ.

A TÍZEK Felszámoló, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(Cg.: [01 09 729062]; 1211 Budapest, Gyepsor u. 1.) mint
a Csépányi Kábel TV Bt. „f. a.” (Cg.: [05 06 006488];
3600 Ózd, Csépányi u. 18.; levelezési cím: 3963 Karcsa,
Táncsics M. út 1.) felszámolója, dr. Megay Róbert Péter
felszámolóbiztos

nyilvános pályázat

útján értékesítésre meghirdeti az alábbi vagyonelemeket:
1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság elõtt

6.G.40.206/2007. számon folyamatban lévõ peres eljárás
alapján fennálló 5 517 850 Ft összegû követelés és annak
1997. július 1-jétõl a kifizetés napjáig esedékes, Ptk. sze-
rinti késedelmi kamata 800 000 Ft vételi árért.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság elõtt
13.G.40/036/2007. számon folyamatban lévõ peres eljárás
alapján fennálló 10 200 000 Ft összegû követelés
500 000 Ft vételi árért.

3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság elõtt
13.G.40/339/2007. számon folyamatban lévõ peres eljárás
alapján fennálló 2 483 060 Ft összegû követelés és annak
2007. március 1-jétõl a kifizetés napjáig esedékes, Ptk.
szerinti késedelmi kamata 200 000 Ft vételi árért.

Az ajánlati feltételeket tartalmazó tájékoztató anyag és
a jelentkezési lap 20 000 Ft + áfa/csomag áron megvásá-
rolható a felszámolónál.

A pályázaton való részvétel feltételei:
– Az írásban benyújtott ajánlat, melynek tartalmaznia

kell a megvásárolni szándékozott tétel/ek ajánlott vétel-
árát, a fizetés módját, a fizetési feltételekre vonatkozó nyi-
latkozatokat, fedezetigazolást.

– A pályázó fõbb adatait (személyi igazolvány, vagy 30
napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány).

– A megvásárolni kívánt tétel/ek irányára 10%-ának
megfelelõ ajánlati biztosíték befizetése a társaság Erste
Bank Nyrt. sárospataki fiókjánál vezetett 11600006-
00000000-23778661 sz. számlájára vagy a felszámolónál
pénztári befizetessel, legkésõbb az ajánlatok benyújtása
idõpontjáig.

– A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy ajánlatát a le-
adási határidõtõl számított 20 napig fenntartja.

Elõnyben részesül az a pályázó, aki az összes követelés-
re, összes vagyonelemre egy csomagban tesz ajánlatot.

A vételi ajánlatot zárt borítékban, ,,PÁLYÁZAT”
megjelöléssel írásban, legkésõbb a Cégközlönyben való
megjelenéstõl (2008. július 10.) számított 15. nap
10 óráig kell benyújtani a kijelölt felszámoló székhe-
lyén, átvételi elismervény ellenében, vagy bizonyított
postai feladással.

Az ajánlatok bontása és értékelése a megjelenéstõl szá-
mított 20 napon belül, közjegyzõ elõtt történik. Az értéke-
sítésre meghirdetett vagyon bemutatását elõzetes értesítés
esetén biztosítjuk, arról készült tájékoztató anyag a felszá-
molónál megtekinthetõ. További információt a szervezet
ügyvédjétõl, dr. Megay Györgyitõl lehet kérni a 06 (30)
966-7750-es telefonszámon.

Az ajánlati biztosítékot (bánatpénzt, nem kamatozik)
eredményes pályázat esetén a vételárba beszámítjuk, si-
kertelen pályázók részére a befizetett összeget visszautal-
juk. Az eredményes, de szerzõdést nem kötõ pályázó a bá-
natpénzt elveszti.

A felszámoló felhívja a törvényen és szerzõdésen alapu-
ló elõvásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályáza-
ti feltételekben meghatározott idõpontig jelentsék be,
megjelölve a pontos igényüket. Érvényes pályázat esetén a
szerzõdési feltételek elfogadásával, a bánatpénz megfize-
tésével a nyertes pályázó helyébe lép.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló fenntartja
magának a jogot, hogy a postai úton sérülten érkezett borí-
ték esetén, valamint megfelelõ ajánlat hiányában az érté-
kesítést részben vagy egészben eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

Az ALEXANDER & CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft.
(Cg.: [01 09 709122]; 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
I. 8.) mint a FINTEX Rövidáru Kereskedelmi és ké-
szítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.:
[01 09 071224]; 1123 Budapest, Kékgolyó u. 4.) felszá-
molója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ: készletet, amelyek a következõk:

– rövidáruk (gombok, szalagok, cérna, flitter díszítõk,
cipõfûzõk stb.), amelynek becsértéke bruttó 23 265 000 Ft
(huszonhárommillió-kettõszázhatvanötezer forint). A tár-
saság készletét a felszámoló egyben kívánja értékesíteni.

A megvásárlásra felkínált vagyoni eszközökért kellék-
szavatosságot a felszámoló nem vállal. Beszámítással élni
nem lehet. A pályázatokat a felszámoló postacímére (1396
Budapest, 62. Pf. 464), vagy a felszámoló székhelyére
(1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. 8.) kell benyújtani a
Cégközlönyben való közzétételtõl (2008. július 10.) számí-
tott 15 napon belül. A pályázati borítékra kérjük ráírni:
FINTEX Kft. „f. a.” rövidáruk jeligét. A pályázatok bontá-
sára a jelen közzétételt követõ 15 nap eltelte után közjegy-
zõ jelenlétében kerül sor.

A pályázaton az vehet részt:
– aki a pályázatot a fenti határidõben és jeligével a fel-

számolóhoz eljuttatta, amely a szükséges igazolásokat tar-
talmazza, továbbá
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– aki a becsérték 10%-át mint bánatpénzt a ALEXAN-
DER & CO. Kft.-nek a (Budapest Bank Rt.-nél vezetett
10103173-49893900-01000001 sz. bankszámlájára átuta-
lással, vagy az 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. 8. sz.
alatti székhelyen lévõ házipénztárba) befizette úgy, hogy
az legkésõbb a pályázat bontásakor minden kétséget kizá-
róan igazolva legyen;

– aki legalább 60 napi ajánlati kötöttséget vállal;
– aki a kialakult vételár megfizetésére a szerzõdés meg-

kötését követõen 8 napon belüli teljesítést vállal.
A felszámoló a pályázatokat a jelen közzétételt köve-

tõ 30 napon belül bírája el, s egyben azt – megfelelõ
ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot írhat ki. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok
esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalásra
kerül sor, amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdé-
sét megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.
A pályázattal kapcsolatban további információk szerez-
hetõk: Király István felszámolóbiztostól a 06 (1)
428-1061-es telefonszámon.

A KELET-HOLDING Gazdasági Tanácsadó és Keres-
kedelmi Zrt. (Cg.: [01 10 044406]; székhelye: 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. 3. – a továbbiakban: kiíró) mint az
RKB ÉPÍTÕ Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.”
(Cg.: [01 09 887130]; székhelye: 1094 Budapest, Viola u.
23–25. fszt. 2.; felszámolóbiztos: Buga Tamás Imre) Fõvá-
rosi Bíróság 8. Fpk. 01-07-005799/9. számú, a Cégköz-
lönyben 2008. január 8-án közzétett végzése alapján kije-
lölt felszámolója, a Csõdeljárásról és a felszámolási eljá-
rásról szóló, 1991. évi IL. tv. (a továbbiakban: Cstv.)
49. §-ának (1) bekezdése, valamint 49/A. §-a alapján, az
alábbi 2/2008. számú

nyilvános pályázati felhívást

teszi közzé az RKB ÉPÍTÕ Kft. „f. a.” (a továbbiakban: el-
adó) tulajdonát képezõ, a Budapesti 1. Számú Körzeti
Földhivatal által nyilvántartott alábbi ingatlan és ingósá-
gok (a jelen felhívás alkalmazásában a továbbiakban
együttesen: vagyonelemek) értékesítése érdekében.

37675/0/A/2. hrsz. 1094 Budapest, Viola u. 23–25.
földszint 2. sz. alatti bemutatóterem, ingatlan és az ingat-
lanban található ingóságok.

Az ingatlan és az ingóságok együttes irányára:
150 000 000 Ft + 30 000 000 Ft áfa, mindösszesen bruttó
180 000 000 Ft (egyszáznyolcvanmillió forint).

Az ingatlan és az ingatlanban található ingóságok tekin-
tetében a kiíró értékesítési szándéka egységes és oszthatat-
lan. Ajánlatot benyújtani az ingatlan és az ingatlanban ta-
lálható ingóságok tekintetében kizárólag együttesen lehet.

A jelen ajánlattételi felhívás terjedelmi korlátaira tekin-
tettel a kiíró a meghirdetett vagyonelemek leírását és jogi
helyzetét, valamint az ajánlattétel és értékelés feltételeit a

tájékoztatóban közli, amely a KELET-HOLDING Zrt.
székhelyén (1024 Budapest, Retek u. 10. I. 3., Buga Tamás
Imre felszámolóbiztos) hétfõtõl csütörtökig 9–14 óráig
díjtalanul megtekinthetõ, továbbá megvásárolható. A tájé-
koztató vételára 20 000 Ft + áfa.

A vagyonelemek, valamint a tájékoztató mellékletét
nem képezõ dokumentumok elõre egyeztetett helyszínen
és idõpontban megtekinthetõk. Az idõpontot a KE-
LET-HOLDING Zrt. székhelyén [tel.: 315-1250, Buga
Tamás Imre felszámolóbiztos] kell egyeztetni. A megte-
kintésre, illetõleg a pályázattal kapcsolatos egyéb informá-
ció szolgáltatására a kiíró hétfõtõl csütörtökig 9 órától 14
óráig áll rendelkezésre.

Ajánlatot az ingatlan tekintetében ingatlantulaj-
don-szerzési képességgel rendelkezõ természetes szemé-
lyek, illetve jogképességgel rendelkezõ gazdasági társasá-
gok és egyéb szervezetek (továbbiakban: ajánlattevõ) te-
hetnek. Az eladóval szembeni hitelezõi követelések vétel-
árba történõ beszámítására nincs lehetõség.

Az ajánlatokat

2008. július 30-án 9 és 10 óra között

lehet személyesen benyújtani a KELET-HOLDING Zrt.
székhelyén (1024 Budapest, Retek u. 10. I. 3.). A fenti ha-
táridõt követõen érkezett ajánlatok pályázati elbírálására
nem kerül sor. Az ajánlatokat zárt, (cég)jelzés nélküli borí-
tékban, a vagyonelemekre vonatkozó ,,RKB ÉPÍTÕ Kft.
f. a. 2/2008. ajánlat” megjelöléssel kérjük eljuttatni.

Az ajánlattevõnek ajánlatában 30 napos ajánlati kötött-
séget kell vállalnia. Az ajánlattevõnek 15 000 000 Ft (ti-
zenötmillió forint) ajánlati biztosítékot (forintban) átuta-
lással „RKB ÉPÍTÕ Kft. f. a. – 2/2008. pályázat – ajánlati
biztosíték” közleménnyel az RKB Kft. „f. a.”
10300002-10366060-49020010 számú számlájára kell
megfizetni. Az ajánlat elfogadásával a megfizetett ajánlati
biztosíték összege – a létrejött adásvételi szerzõdés alkal-
mazásában – foglalónak minõsül.

Nem jár vissza az ajánlati biztosíték, ha az ajánlattevõ a
30 napos ajánlati kötöttség idõtartama alatt az ajánlatát
visszavonja vagy – ártárgyaláson kívül – módosítja, vagy
ha a szerzõdés írásba foglalása az ajánlattevõnek felróható
vagy az ajánlattevõ érdekkörében felmerült okból meg-
hiúsul.

Az ajánlatokat a kiíró bizalmasan kezeli, azok bontása
2008. július 30-án 10 órakor közjegyzõ jelenlétében törté-
nik, továbbá azokat a kiíró csak az ajánlattevõ hozzájárulá-
sa esetén hozza nyilvánosságra.

A beérkezett ajánlatokat a kiíró értékeli, és vevõkijelö-
lés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. A kiíró azt az
ajánlatot minõsíti elõnyösebbnek, amelyben magasabb vé-
telár szerepel. A Cstv. 49/A. §-ának (4) bekezdése értelmé-
ben több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásá-
ban legfeljebb 10%-kal eltérõ) ajánlat esetén 2008. július
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30-án 10 óra 30 perckor a kiíró székhelyén (1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. 3.) ártárgyalásra kerül sor.

A Cstv. 49/C. §-ának (2) bekezdése szerint az elõvásár-
lásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhat-
ja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismere-
tében nyilatkozik vételi szándékáról. Az eladó az elõvásár-
lásra jogosultakat jelen ajánlattételi felhívással értesíti ar-
ról, hogy elõvásárlási jogukat az ártárgyalás idõpontjában,
annak helyszínén gyakorolhatják. Amennyiben az elõvá-
sárlásra jogosult az ártárgyaláson nem jelenik meg, illetve
a vételi ajánlatot teljeskörûen nem fogadja el, vagy az
adásvételi szerzõdést nem köti meg, azt úgy kell tekinteni,
hogy elõvásárlási jogával nem kíván élni. Elõvásárlási jo-
got az eladóval szemben fennálló követelés beszámításá-
val nem lehet érvényesíteni.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ártárgya-
lást, pályázatot annak sikertelensége esetén bármelyik
szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja.
Ezen jogcímen sem a kiíróval, sem annak felszámolójá-
val szemben semmilyen igény nem érvényesíthetõ.

A MAROSHOLDING Tanácsadó Kft. (cégjegyzék-
szám: [01 09 870092]; 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7.)
mint a PRÍMA-REAL-CAR Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (cégjegyzékszáma:
[03 09 000585]; 6112 Pálmonostora, Postaházi dûlõ 91.)
felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló szervezet alábbi in-
gatlanját.

Tiszaföldvár, Kossuth L. út 28. Belterület, hrsz.: 76. La-
kóház, udvar 631 m2.

Irányár: 5 000 000 Ft + áfa.
Az értékesítésre kerülõ ingatlan pályázati tájékoztatója

a pályázati hirdetmény Cégközlönyben történõ megjelené-
sét követõen megtekinthetõ a MAROSHOLDING Kft. 06
(62) 484-690-es telefonszámán történõ elõzetes egyeztetés
után.

A pályázaton való részvétel feltételei:
– 500 000 Ft bánatpénz megfizetése a MAROSHOL-

DING Kft. 10201006-50185078 számú elkülönített szám-
lájára, a közlemény rovatban PRÍMA-REAL-CAR Kft.
„f. a.” Bánatpénz feltüntetésével.

– A bánatpénz a vételárba beszámításra, eredménytelen
pályázat esetén 8 napon belül visszautalásra kerül.

– A pályázatnak legkésõbb (az ajánlott vételár és fize-
tési mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl (2008. július 10.) számított 15. napig,
1 példányban kell beérkezni, illetve a 15. napon 12 óráig
leadni a MAROSHOLDING Kft., 6720 Szeged, Deák F. u.
4. fszt. 1. sz. alatti címére.

– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a boríté-
kon kérjük feltüntetni: PRÍMA-REAL-CAR Kft. „f. a.”
PÁLYÁZAT.

– Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, szék-
helyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott vétel-
árat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy
az ajánlattevõ 90 napos ajánlati kötöttséget vállal.

– Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.

– A pályázat bontására közjegyzõ jelenlétében, a pá-
lyázati leadási határidõ lejárta után 30 napon belül kerül
sor.

– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 30 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.

– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak jogosult-
ságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat be-
nyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a felszámolónál.

A Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján a felszámoló a pá-
lyázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek
nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelõ,
azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb
10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók
között nyilvános ártárgyalást tart. Ennek helyérõl és idejé-
rõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlattevõket.

A Cstv. 49. § (4) bekezdésében foglaltak alapján tulaj-
donjogot vagy más vagyoni értékû jogot szerzõ fél a nyil-
vános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem
élhet.

A felszámoló a hatályos 1991. évi IL. törvény 49/C. §
(2) bekezdés alapján felhívja az esetleges érdekelteket elõ-
vásárlási joguk gyakorlására, és kéri, hogy a jog gyakorlá-
sára irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határ-
idejéig írásban jelentsék be.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–12 óra között Szabó Tibortól, a
06 (62) 484-690-es telefonszámon.

A RATIS Pénzügyi, Gazdasági és Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 668454]; 1054 Budapest, Aulich u. 7.; fióktelepe:
3525 Miskolc, Kossuth u. 5.; adószáma: [11079013-2-41])
mint a BLIKK-3 Rt. „f. a.” (Cg.: [15 10 040289]; 4962
Nagyszekeres, Toldi u. 8.; adószáma: [12562101-2-15]),
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 12. Fpk.
15-05-000529/6. számú jogerõs határozatával felszámolás
alatt álló cég felszámolója

nyilvános árverés

útján meghirdeti az ÉRF Zrt.-vel kötött megállapodás szel-
lemének megfelelõen a BLIKK–3 Rt. „f. a.” mindazon va-
gyontárgyait, melyek a Blikk–3 Rt. „f. a.” kérelmére meg-
semmisített árverésen kívüli eladással értékesítésre kerül-
tek az Északkelet-magyarországi Regionális Fejlesztési
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Zrt. részére, de az árverés megsemmisítését kimondó bíró-
ság a vagyontárgyak felszámoló részére való kiadásáról
történõ rendelkezést mellõzte azzal, hogy az peres útra
tartozik.

A felek a gépek elértéktelenedését megelõzõen megál-
lapodtak abban, hogy a gépek mielõbb közösen, de a Cstv.
rendelkezéseinek megfelelõen a felszámoló által értékesí-
tésre kerüljenek.

Az értékesítésre felkínált mezõgazdasági gépek alapve-
tõen 3 db nagy teljesítményû Massey Fergusson traktor
köré csoportosíthatóak, de ezeken kívül jelentõs számban
kerülnek meghirdetésre egyéb mezõgazdasági gépek is,
mint pl. gabonavetõgép, kukorica vetõgép, pótkocsik, 1 db
CASELLA öntözõdob stb.

A gépek elsõsorban együttes értékesítésre kerülnek
meghirdetésre, melynek csomagára bruttó 60 M Ft.

Az értékesítésre meghirdetett tételes géplistáról – mely
elhelyezésre került az árverésen közremûködõ közjegyzõ-
nél is – részletes tájékoztatást ad Pintér András felszá-
molóbiztos [tel.: 06 (46) 412-993; levelezési cím: RATIS
Kft., 3501 Miskolc, Pf. 660, Kossuth út 51], valamint
dr. Kuritár András vezérigazgató [ÉRF Zrt., 4400 Nyír-
egyháza, Szarvas út 1–3.; tel.: 06 (42) 420-645].

Amennyiben a gépek csomagban (valamennyi gép
együttesen) nem kel el, úgy a felszámoló elõre meghatáro-
zott gépcsoportonkénti bontásban, illetve a szóló gépeket
külön-külön is értékesíti. A gépcsoportok, szóló gépek
jegyzéke, kikiáltási ára is közjegyzõi letétbe kerül. A rész-
letes tájékoztatást a gépekrõl itt is a felszámoló, illetve az
ÉRF Zrt. képviselõje adja meg.

Az ingatlan és a gépek a megtekintése a megadott napo-
kon és elõzetes idõpont egyeztetése után lehetséges.

Az értékesítõk minimálisan két idõpontot biztosítanak
arra, hogy a gépek a helyszínen megtekinthetõek legye-
nek. Az idõpontokról a felszámoló és az ÉRF Zrt. képvise-
lõje a hirdetés megjelenését követõen ad felvilágosítást.
A két dátumot tartalmazó dokumentum is elhelyezésre ke-
rül a közjegyzõnél.

Az árverésen nyertes vevõ gépek birtokába csak a fize-
tési feltételek maradéktalan és határidõben történõ teljesí-
tése esetén jut.

Az értékesítõk az árverésen az árverési vétel szabályá-
val az ingóságokra, mezõgazdasági gépekre tulajdonjogot
szerzõ harmadik személlyel szemben sem tulajdoni, sem
egyéb igényt sem most, sem a jövõben nem támaszt.

Ugyancsak meghirdetésre kerül:
– Nyírmada, hrsz: 1275/9., 14 592 négyzetméter terüle-

tû szabálytalan formájú, kedvezõtlen kihasználhatóságú
állattartó telep, melyen 2 db istállóépület található: 108 fé-
rõhelyes, bruttó 928 négyzetméteres kötött tartású tehénis-
tálló, 108 négyzetméteres lóistálló.

Közmûvesítettség: víz, villany.
Kiszolgáló gépi technológia, kapcsolódó földterület

nem tartozik az ingatlanhoz.
Az ingatlan telekhatára nincs kijelölve, az az új tulajdo-

nos feladata, költsége.

Az árverésre felkínált vagyon bruttó kikiáltási ára:
5 000 000 Ft.

Jelen értékesítési felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló az árverést –
megfelelõ ajánlat, vagy egyéb kizáró ok miatt – eredmény-
telennek nyilváníthatja.

Az árverésre felkínált gépeket, eszközöket, ingatlant a
felszámoló a vevõjelölt által megtekintett és megismert ál-
lapotban adja el, mindennemû kellékszavatosságot, utóla-
gos reklamációt, dokumentációt pótló lehetõséget stb. ki-
zár.

A felszámoló csak azokkal a dokumentumokkal rendel-
kezik, melyet a gépbemutató során a vevõjelölt rendelke-
zésére tud bocsátani.

Az ingatlan, és a gépek irányára 5%-ának megfelelõ
nagyságú bánatpénzt a BLIKK–3 Rt. „f. a.” Raiffeisen
Bank Rt. mátészalkai fiókjánál vezetett 12047000-
00102017-00100006 sz. számlájára úgy kell átutalni vagy
befizetni, hogy az legkésõbb 2008. július 23-án 16 óráig
jóváírásra kerüljön.

A nyertes vevõ bánatpénze a vételárba beszámít.
Az árverésen részt vevõ magánszemély a személyazo-

nosságát sajátkezû aláírással, és fényképpel ellátott hivata-
los igazolvánnyal köteles igazolni.

Társaság esetében a képviselõ képviseleti jogát köteles
igazolni a társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonat ki-
admánnyal, vagy annak közjegyzõ által hitelesített máso-
latával, továbbá köteles csatolni eredeti vagy közjegyzõ
által hitelesített aláírási címpéldányát.

Nem természetes személy külföldi résztvevõ esetében a
képviseleti jogot 30 napnál nem régebbi cégkivonattal kell
igazolni, amely tartalmazza a képviselõ személyét és kép-
viseletének módját, amennyiben ez a cégkivonatból nem
állapítható meg, a társaság döntésre jogosult testületének
határozatát a képviseletrõl és a képviselõ aláírási címpél-
dányát kell benyújtani.

Abban az esetben, ha nem a képviseletre jogosult sze-
mély jár el, úgy a meghatalmazottnak a meghatalmazását
közjegyzõi okiratba kell foglalni, vagy olyan magánok-
iratba, amelyen a meghatalmazó aláírását közjegyzõ hite-
lesítette, és az okiratot apostillal látták el.

Amennyiben ez nem magyar nyelven készül, úgy annak
arra jogosult által hitelesített magyar nyelvû fordítását is
csatolni kell.

Eredményes árverés esetén a bánatpénzt a felszámoló
azonnal átutalja a felek által kijelölt és megbízott ügyvéd-
hez, mint letétkezelõhöz, annak letéti számlájára. A bánat-
pénz és a teljes vételár közötti különbözetet a vevõ már az
ügyvédi letéti számlára köteles 15 (tizenöt) naptári napon
belül kiegyenlíteni.

A vesztes árverési vevõ bánatpénzének visszautalásáról
három munkanapon belül intézkedünk.

A meghirdetett vagyonra a többször módosított 1991.
évi XLIX. tv. értelmében a felszámoló felhívja a felszámo-
lás alatt álló BLIKK–3 Rt. „f. a.” elõvásárlásra jogosultjai-
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nak figyelmét, hogy az egyéb vevõjelöltekkel azonos fel-
tételek betartásával elõvásárlási jogukat gyakorolhatják.

A felszámoló tájékoztatja az elõvásárlási jogosultakat,
hogy elõvásárlási szándékukat a bánatpénz befizethetõsé-
gének határidejéig írásban jelezzék a felszámolónál. Ezt
követõen elõvásárlási jogosultságukat nem veszi figye-
lembe.

Elõvásárlási jog a követelés beszámításával nem gyako-
rolható.

Az adós gazdálkodószervezet felszámolására az 1997.
évi XXVII. törvénnyel módosított 1991. évi IL. törvény,
valamint a hatályos jogszabályok az irányadóak.

Az ingatlant jelzálogjog terheli, mely az értékesítést kö-
vetõen a törvény szerint hatályát veszti. A szerzõdés elõ-
készítése a vevõ kötelezettsége és költsége.

Ezek a nyilvános árverésen való részvétel alapfeltételei.
Az árverést közjegyzõ jelenlétében tartja a felszámoló.
Az árverés helye és címe: 4400 Nyíregyháza, Hõsök

tere 15. I. 3. (dr. Petraskó István közjegyzõ irodája).
Az árverés ideje: 2008. július 25 (péntek) 9 óra (ingat-

lan) 9 óra 15 perc gépek, berendezések.

Az ADVOCO Vagyonkezelõ és Tanácsadó Kft. (Cg.:
[08 09 003091]; 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37.; 9001
Gyõr, Pf. 649) mint a Rátaker Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. „f. a.” (Cg.: [11 09 012985]; 2800 Tatabánya,
Mártírok u. 110. IX. 1.; adószáma: [10368365-2-11]) kije-
lölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az „f. a.” adós gazdálkodó va-
gyontárgyait:

Ingatlan:
Ingatlan megnevezése: lakás
Cím: 9024 Gyõr, Babits M. u. 30–32.
Hrsz.: 3369.
Tul. hányad: 108/6738.
Területe: 37,43 m2 (53,77 m2)
Irányár: 9 750 000 Ft + áfa.
Ingatlan megnevezése: kivett beépítetlen terület
Cím: Kisbajcs belterület.
Hrsz.: 523/29.
Tulajdoni hányad: 1/1.
Területe: 1224 m2.
Irányár: 4 083 334 Ft + áfa.
Gépjármû:
IVECO S 35 tehergépkocsi
Gyártási év: 2002
Elsõ forg. lépés: 2002. október 24.
Km.-telítettség: 144 154.
Hengerûrtartalom: 2286 cm3.
Mûszaki vizsga: 2008. október 16-ig.
Irányár: 2 332 864 Ft + áfa.

Hõlégballon
Irányár: 1 250 000 Ft + áfa.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos véte-

li ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az ADVOCO Kft.
9001 Gyõr, Pf. 649 címre vár ,,Rátaker Kft. f. a. vételi
ajánlat” megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell a megajánlott nettó
vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról,
hogy az ajánlattevõ 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A benyújtási határidõtõl számított 90 napos ajánlati kötött-
ség vállalása kötelezõ.

A 2007. évi CXXVII. törvény (áfatörvény) 142. §
(1) bekezdés g) pontja értelmében az általános forgalmi
adót a vevõ fizeti, az elfogadott ajánlat szerinti nettó vétel-
áron felül.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerzõdéskö-
téshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges
minden adatát.

A vételárba hitelezõi követelés beszámítására nincs le-
hetõség.

Az ajánlatokat kettõs zárt borítékban, magyar nyelven,
postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot kiíró címére (AD-
VOCO Kft. 9001 Gyõr, Pf. 649; 9022 Gyõr, Liszt Ferenc
u. 37.).

Az ajánlatok beérkezésének idõpontja:

2008. július 25. déli 12 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatár-
sától, Gáspár János felszámolóbiztostól a 06 (96) 550-920,
vagy a 06 (30) 224-3712-es számon szerezhetõ be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ 15
napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A bontást
követõ 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli.
Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv készül, melyet
bármely hitelezõ megtekinthet. Az ajánlatok elbírálásának
eredményérõl a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, a vételár tekintetében 10% vagy annál kisebb
eltérés esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalás
megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás
megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló is-
merteti.

Az elõvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános értéke-
sítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a vég-
legesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról
nyilatkozatot tesznek, amennyiben a kiírás keretében elõ-
vásárlási szándékukat elõzetesen bejelentették.
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A CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt.
(cégjegyzékszám: [01 10 045271]; 1082 Budapest, Baross
u. 114–116.) mint a LÉNIA-COLOR Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt. (cégjegyzékszám: [03 06 109399]; 6000
Kecskemét, Dobó I. krt. 15. VIII. 32.; felszámolóbiztos:
Pálfiné Titl Anett) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós gazdálkodószervezet alábbi va-
gyonelemét:

Kecskemét, belterület 7347. hrsz.-ú kivett lakóház, ud-
var és üzlet megnevezésû ingatlan (Kecskemét, Géza feje-
delem körút 51.).

Irányár: 24 000 000 Ft.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza.
A meghirdetett ingatlan az áfatörvény 142. §-a hatálya

alá tartozik.
A pályázat lebonyolítására a 2006. évi VI. törvénnyel

módosított 1991. évi XLIX. tv. (csõdtörvény) elõírásai az
irányadók.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyontárgy irányára

5%-ának megfelelõ mértékû bánatpénz letétbe helyezése.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási

határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-

lyázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyontárgy ne-
vesítését, az ajánlott áfamentes vételárat, a bánatpénz befi-
zetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati
tájékoztató térítésmentesen átvehetõ a felszámoló titkársá-
gán.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között ártár-

gyalás keretében döntsön az eljárásra vonatkozó csõdtör-
vény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevéte-
lével.

Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban ,,LÉ-
NIA-COLOR PÁLYÁZAT” jeligével a felszámolóbiztos,
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. szám alatti titkárságán kell
benyújtani, melynek határideje:

2008. július 25. (péntek) 12 óra.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
Az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére 2008.
augusztus 4-én 11 órai kezdettel kerül sor, amelynek hely-
színe a felszámolóbiztos, Kecskemét, Árpád krt. 4. sz. alat-
ti irodája.

A csõdtörvény 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen
idõpontban és helyszínen gyakorolhatják kizárólagosan.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–12 óra között a következõ telefon-
számon: Pálfiné Titl Anett, tel.: 06 (76) 486-606.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; székhelye: 1055 Budapest, Szent István
krt. 1.) mint a Karát-Trans Kft. (Cg.: [20 09 065907];
székhelye: 8783 Tilaj, Szabadság u. 4.) Zala Megyei Bíró-
ság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi ingatlant:

Teskánd, belterület 127. hrsz. alatti beépítetlen terület.
Az ingatlan becsült értéke: 10 000 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 1 000 000 Ft.
A vevõnek vállalnia kell az esetlegesen felmerülõ kör-

nyezeti károk elhárítását.
Az ingatlanról készült értékbecslés a felszámoló irodá-

jában – elõzetes idõpont-egyeztetést követõen – megte-
kinthetõ.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése az ÁFI Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Zrt. UniCredit Banknál vezetett
10900035-00000002-96040018 számú bankszámlájára
történhet, legkésõbb a pályázat benyújtásának határide-
jéig.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.

– A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a
pályázó fõbb adatait, az ajánlott vételárat, a bánatpénz be-
fizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.

– Az írásos pályázati ajánlatot zárt borítékban, ,,KA-
RÁT-TRANS Kft. – PÁLYÁZAT” jeligével a felszámoló-
biztos irodájában, 1055 Budapest, Szent István krt. 1. szám
alatti titkárságán kell benyújtani jelen közlemény Cégköz-
lönyben való megjelenését (2008. július 10.) követõ 15. na-
pon legkésõbb 12 óráig, vagy postai úton eljuttatni az
1399 Budapest, Pf. 701/313 címre, úgy, hogy a küldemény
a megjelölt határidõig a felszámoló irodájába beérkezzen.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között ártár-

gyalás keretében döntsön az eljárásra vonatkozó csõdtör-
vény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevéte-
lével,

– a teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének, és a birtokbaadásnak is elõfeltétele,

– a jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent értékesítési kötelezettséget.

2008/29. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 4323



A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy ezen szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett –
a pályázat beadási határidejéig írásban adják le.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ
munknapokon 9–12 óra között a következõ helyszínen:
1055 Budapest, Szent István körút 1., Kozári Richárd, tel.:
06 (1) 302-3420.

Az ÁFI Zrt. (Cg.: [01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent
István krt. 1. I. em.) mint a TÓNI-TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.”
(Cg.: [02 09 068693]; 7624 Pécs, Ferencesek utcája 9.) Ba-
ranya Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ vegyes, visszamaradt ruhanemûkészletet (farmer,
póló, ing, kardigán stb.).

A készlet együttes irányára: 900 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 90 000 Ft.
A készlet értékbecslése elõzetes idõpont-egyeztetést

követõen, a felszámoló irodájában megtekinthetõ.
A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázati ajánlatot magyar nyelven kettõs, zárt borí-

tékban, ,,TÓNI-TRADE Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelö-
léssel a felszámoló irodájában kell átadni (1055 Budapest,
Szent István krt. 1.), jelen közlemény Cégközlönyben való
megjelenését (2008. július 10.) követõ 15. nap, legkésõbb
12 óráig, vagy postai úton eljuttatni az 1399 Budapest,
Pf. 701/313 címre úgy, hogy a küldemény a megjelölt ha-
táridõig a felszámoló irodájába beérkezzen.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a benyújtás
idõpontjáig a pályázatban megjelölt bánatpénz átutalásra
kerüljön az ÁFI Zrt. UniCredit Bank Hungary Nyrt.-nél
vezetett 10900035-00000002-96040018 számú szám-
lájára.

Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási ha-
táridõtõl számított 40 napig fenntartja. Az ajánlatoknak
tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, lakhelyét, székhelyét,
a megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, a vé-
telár fedezetének igazolását.

A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül
sor. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysá-
ga és a fizetési feltételek alapján bírálja el. A felszámoló
fenntartja a jogát, hogy a közel azonos ajánlattevõk között
ártárgyalást tartson. A teljes vételár kiegyenlítése az adás-
vételi szerzõdés létrejöttének és a birtokbaadásnak is elõ-
feltétele.

A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pá-
lyázat esetén 8 napon belül visszafizetésre kerül.

A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét, hogy elõvásárlási jogukat a pályázat be-
nyújtásának idõpontjáig írásban gyakorolhatják.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kérhe-
tõ hétköznap 9 és 12 óra között a 302-3422-es telefonszá-
mon, felszámolóbiztos: Kozári Richárd.

Az ÁFI Zrt. (Cg.: [01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent
István krt. 1. I. em.) mint a OLD AMSTERDAM Ven-
déglátóipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „f. a.”
(Cg.: [01 09 716754]; 1053 Budapest, Király Pál u. 14.) bí-
róság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

keretében értékesítésre kerülnek az adós cég vagyonának
részét képezõ tárgyi eszközök (bútor, riasztórendszer,
tésztakészítõ gép, mosogató) az alábbiak szerint:

A tárgyi eszköz becsült értéke: 2000 E Ft + áfa.
Bánatpénz: 200 000 Ft.
A felszámoló a tárgyi eszközöket együttesen, egy egy-

ségként kívánja értékesíteni.
A tárgyi eszközökrõl készített értékbecslése elõzetes

idõpont-egyeztetést követõen, a felszámoló irodájában
megtekinthetõ.

A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázati ajánlatot magyar nyelven kettõs, zárt borí-

tékban, ,,OLD AMSTERDAM–PÁLYÁZAT” megjelö-
léssel a felszámoló irodájában kell átadni (1055 Budapest,
Szent István krt. 1.), jelen közlemény Cégközlönyben való
megjelenését (2008. július 10.) követõ 15. nap, legkésõbb
12 óráig, vagy postai úton eljuttatni az 1399 Budapest,
Pf. 701/313 címre úgy, hogy a küldemény a megjelölt ha-
táridõig a felszámoló irodájába beérkezzen.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a benyújtás
idõpontjáig a pályázatban megjelölt bánatpénz átutalásra
kerüljön az ÁFI Zrt. UniCredit Bank Hungary Nyrt.-nél
vezetett 10900035-00000002-96040018 számú szám-
lájára.

Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási ha-
táridõtõl számított 40 napig fenntartja. Az ajánlatoknak
tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, lakhelyét, székhelyét,
a megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, a vé-
telár fedezetének igazolását.

A nyertes pályázónak a vételárat 8 napon belül kell
megfizetnie. Az ajánlatok 5 munkanapon belül elbírálásra
kerülnek. Ha több megfelelõ, azonos értékû pályázat érke-
zik, a felszámoló ártárgyalást tart, amelynek feltételeit
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írásban közli a pályázókkal. A bánatpénz a vételárba be-
számít, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül
visszafizetésre kerül.

A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét, hogy elõvásárlási jogukat a pályázat be-
nyújtásának idõpontjáig írásban gyakorolhatják.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kér-
hetõ a 302-3422-es telefonszámon, felszámolóbiztos:
dr. Lásztity Alexandra.

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 Hazai Fém-
ipari Kft. „f. a.” (Cg.: [07 09 009977]; 8000 Székesfehér-
vár, Seregélyesi u. 106–110.) adós gazdálkodószervezet-
nek a Fejér Megyei Bíróság 3. Fpk. 07-07-000458. számú
végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tu-
lajdonát képezõ:

– KIA K2500 Double Cab típusú, ITL-172 forgalmi
rendszámú, D4BA3527712 motorszámú tehergépjármû-
vet (gyártási év: 2003., hengerûrtartalom: 2476 cm3, 6 sze-
mélyes, platós).

Irányár: nettó 2 000 000 Ft-os (nettó kettõmillió forint).
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket a TM LINE Zrt. 7621
Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve 7603 Pécs, Pf. 121 címek-
re vár ,,Hazai Fémipari Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelölés-
sel, kettõs zárt borítékban, személyesen, vagy postai úton
eljuttatni.

A pályázaton való részvétel feltétele az irányár
5%-ának bánatpénzként történõ befizetése az adós tár-
saság Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12072507-
00370600-00100009 számú bankszámlájára, legkésõbb a
pályázat benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a
pályázati anyagban. (A közlemény rovatban kérjük feltün-
tetni: Hazai Fémipari Kft. „f. a.” bánatpénz.)

Az ajánlatoknak tartalmazni kell: a pályázó nevét, szék-
helyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult ve-
zetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott
nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vál-
lal, a vételár fedezetének igazolását.

További információ a felszámoló szervezet munka-
társától Csapó Gábor felszámolóbiztostól a 06 (30)

660-1647, valamint a 06 (72) 520-627-es telefon-
számokon kapható. A részletes értékesítési feltétele-
ket tartalmazó tájékoztató a felszámoló szervezetnél
5000 Ft + áfa áron megvásárolható és megtekinthetõ.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. jú-
lius 10.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap 12 óra.
A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvéte-
lérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõen
15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A be-
nyújtási határidõt követõ 30 napon belül a felszámoló az
ajánlatokat értékeli. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok
esetén a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart,
melynek idejérõl, helyérõl, szabályairól és a befizetendõ
bánatpénz összegérõl a felszámoló az ajánlattevõket írás-
ban értesíti. Azonos értékû ajánlatnak minõsül, ha a meg-
adott vételárak közötti eltérés 10%-nál nem nagyobb.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakért a felszámo-
ló kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megte-
kintett és megvizsgált állapotban veszi meg. A meghir-
detésre került vagyontárgyak megtekintésére a felszá-
molóval elõre egyeztetett idõpontban kerülhet sor.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [01 10 045659]; székhely: 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40.) a Pesti Parképítõ Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 706030]; 1035 Budapest, Szentendrei út 13. 14.
146.) a Fõvárosi Bíróság 16. Fpk. 01-07-006985/6. számú
végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tu-
lajdonát képezõ alábbi vagyontárgyakat:

– Daewoo FSO Truck 1.9D típusú GWT-477 frsz.-ú
személygépkocsit (évjárat: 1999, alvázszám: SUPB1-
6EJLXN072169, motorszám: 10CUGX4004863).

Irányá: nettó 500 000 (ötszázezer),
– Polski Fiat 126P 650E típusú FED-538 frsz.-ú

személygépkocsit (évjárat: 1989, alvázszám: SUF12-
6A0019516487, motorszám: FSM126A1076E6184479).

Irányár: nettó: 80 000 (nyolcvanezer).
A pályázaton elõnyben részesül az a pályázó, aki a gép-

jármûvekre egyben tesz ajánlatot.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket a TM LINE Zrt., 1092
Budapest, Ferenc krt. 40., 1450 Budapest, Pf. 136, vala-
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mint a 7621 Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve 7603 Pécs,
Pf. 121 címekre vár ,,Pesti Parképítõ Kft. f. a. vételi aján-
lat” megjelöléssel, kettõs zárt borítékban, személyesen,
vagy postai úton eljuttatni.

A pályázaton való részvétel feltétele az irányár
5%-ának bánatpénzként történõ befizetése az adós tár-
saság Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12072507-
00370600-00100009 számú bankszámlájára, legkésõbb a
pályázat benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a
pályázati anyagban. (A közlemény rovatban kérjük feltün-
tetni: Pesti Parképítõ Kft. „f. a.” bánatpénz.)

Az ajánlatoknak tartalmazni kell: a pályázó nevét, szék-
helyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult ve-
zetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott
nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vál-
lal, a vételár fedezetének igazolását.

További információ a felszámoló szervezet munkatár-
sától, Gacsó János felszámolóbiztostól a 06 (30)
934-9669, valamint a 06 (1) 219-5444-es telefonszámokon
kapható.

A részletes pályázati feltételeket és a vagyontárgyak
részletes leírását tartalmazó feltételfüzet a felszámoló szer-
vezet budapesti és pécsi irodájában megtekinthetõ és
6000 Ft bruttó áron megvásárolható. A gépjármû a felszá-
molóval elõre egyeztetett idõpontban megtekinthetõ.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. jú-
lius 10.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap 12 óra.
A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvéte-
lérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõen
15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A be-
nyújtási határidõt követõ 30 napon belül a felszámoló az
ajánlatokat értékeli. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok
esetén a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart,
melynek idejérõl, helyérõl, szabályairól és a befizetendõ
bánatpénz összegérõl a felszámoló az ajánlattevõket írás-
ban értesíti. Azonos értékû ajánlatnak minõsül, ha a meg-
adott vételárak közötti eltérés 10%-nál nem nagyobb.

A felszámoló a beszámítás lehetõségét az 1991. évi IL.
tv. 49. § (4) bekezdése alapján kizárja.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [01 10 045659]; székhely: 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40.) a TERVMESTER Tervezõ, Kivitelzõ és Szol-
gáltató Bt. „f. a.” (Cg.: [19 06 508618]; 8258 Badacsony-

tomaj, Nagykör út 22.) adós gazdálkodószervezetnek a
Veszprém Megyei Bíróság 6. Fpk. 19-07-000350. számú
végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tu-
lajdonát képezõ:

– rozsdamentes acél konyhai felszerelések (asztalok,
polcok), 2 db Zanussi salátahûtõ, 1 db Emax gázzsámoly,
2 db Zanussi olajsütõ, 1 db Zanussi kombisütõ – a vagyon-
tárgyak újszerû állapotúak.

Irányár: nettó 1 200 000 Ft (nettó egymillió-kettõszáz-
ezer forint).

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-
latokat kér benyújtani, melyeket a TM LINE Zrt., 7621
Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve 7603 Pécs, Pf. 121 címek-
re vár ,,TERVMESTER Bt. f. a. vételi ajánlat” megjelölés-
sel, kettõs zárt borítékban, személyesen, vagy postai úton
eljuttatni.

A pályázaton való részvétel feltétele az irányár
5%-ának bánatpénzként történõ befizetése az adós tár-
saság Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12072507-
00370600-00100009 számú bankszámlájára, legkésõbb a
pályázat benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a
pályázati anyagban. (A közlemény rovatban kérjük feltün-
tetni: TERVMESTER Bt. „f. a.” bánatpénz.)

Az ajánlatoknak tartalmazni kell: a pályázó nevét, szék-
helyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult ve-
zetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott
nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vál-
lal, a vételár fedezetének igazolását.

További információ a felszámoló szervezet munka-
társától, Csapó Gábor felszámolóbiztostól a 06 (30)
660-1647, valamint a 06 (72) 520-627-es telefon-
számokon kapható. A részletes értékesítési feltételeket
tartalmazó tájékoztató a felszámoló szervezetnél 5000
Ft + áfa áron megvásárolható és megtekinthetõ.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. jú-
lius 10.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap 12 óra.
A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvéte-
lérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõen
15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A be-
nyújtási határidõt követõ 30 napon belül a felszámoló az
ajánlatokat értékeli. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok
esetén a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart,
melynek idejérõl, helyérõl, szabályairól és a befizetendõ
bánatpénz összegérõl a felszámoló az ajánlattevõket írás-
ban értesíti. Azonos értékû ajánlatnak minõsül, ha a meg-
adott vételárak közötti eltérés 10%-nál nem nagyobb.
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Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakért a felszámoló
kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett
és megvizsgált állapotban veszi meg.

A meghirdetésre került vagyontárgyak megtekinté-
sére a felszámolóval elõre egyeztetett idõpontban kerülhet
sor.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR

Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 72 000 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft + áfa �
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