
A  M A G Y A R  K Ö Z T Á R S A S Á G  H I V A T A L O S  L A P J A

Bu da pest,

2008. de cem ber 19.,

péntek

183. szám

Ára: 1540,– Ft

 TARTALOMJEGYZÉK Ol dal

2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá mo -

lás ról szó ló 2006. évi V. tör vény nek és egyéb tör vé nyek nek a

szám vi te li be szá mo ló köz zé té te li rend jé vel, va la mint a gaz da -

sá gi te vé keny sé gek egy sé ges ága za ti osz tá lyo zá si rend sze ré -

vel össze füg gõ mó do sí tá sá ról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24206

2008: XCVII. tv. A fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005 . évi CXXXIX. tör vény mó do sí tá sá -

ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24216

2008: XCVIII. tv. Az Eu ró pa Ta nács 2006. má jus 19-én, Stras bo urg ban el fo ga -

dott, az ál lam utód lás ese tén be kö vet ke zõ hon ta lan ság el ke rü -

lé sé rõl szó ló Egyez mé nye ki hir de té sé rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . 24222

2008: XCIX. tv. Az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek tá mo ga tá sá ról és sa já tos fog -

lal koz ta tá si sza bá lya iról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24229

304/2008. (XII. 19.) Korm. r. A köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról szó ló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM
együt tes ren de let mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24243

305/2008. (XII. 19.) Korm. r. A Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal ról szó ló 308/2006. (XII. 23.)

Korm. ren de let mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24243

31/2008. (XII. 19.) PM r. Az adó jegy igény lé sé re, vissza vé te lé re, al kal ma zá sá ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyok ról szó ló 14/1998. (IV. 30.) PM ren de let

módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24244

32/2008. (XII. 19.) PM r. Az ener gia adó ról szó ló 2003. évi LXXXVIII. tör vény ben meg je lölt

vám ta ri fa szá mok al kal ma zá sá ról szó ló 45/2003. (XII. 29.) PM
ren de let módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24244

274/2008. (XII. 19.) KE h. Ki tün te tés ado má nyo zá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24262

275/2008. (XII. 19.) KE h. Egye te mi ta nár rek to ri meg bí zás aló li fel men té sé rõl . . . . . . . . . . . . 24262

276/2008. (XII. 19.) KE h. Bíró fel men té sé rõl és bí rák ki ne ve zé sé rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24262

277/2008. (XII. 19.) KE h. Ve zér ka ri fõnök fel men té sé rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24263

278/2008. (XII. 19.) KE h. Ve zér ka ri fõ nö ki ki ne ve zés rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24263

279/2008. (XII. 19.) KE h. Ve zér ez re de si elõ lép te tés rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24264

280/2008. (XII. 19.) KE h. Al tá bor na gyi elõ lép te tés rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24264

Tárgy mu ta tó a 2008. november hó nap ban ki hir de tett jog sza bá lyok -
ról,  illetve köz zé tett ha tá ro za tok ról

Hi va ta los Ér te sí tõ (2008/51. szám) ........................................ HÉ 9053–9268



II. Tör vé nyek

2008. évi XCVI.
törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról
 és a végelszámolásról  szóló 2006. évi V. törvénynek

 és egyéb törvényeknek a számviteli beszámoló
közzétételi rendjével, valamint a gazdasági
tevékenységek egységes ágazati osztályozási

rendszerével összefüggõ módosításáról*

Az Or szág gyû lés a gaz da sá gi te vé keny sé gek egy sé ges
ága za ti osz tá lyo zá si rend sze ré nek éssze rû al kal ma zá sa, az
ez zel össze füg gõ, va la mint a szám vi te li tör vény sze rin ti
be szá mo lók le tét be he lye zé se és köz zé té te le so rán a cé -
gek re há ru ló ad mi niszt ra tív ter hek csök ken té se, a be szá -
mo lók köz zé té tel re tör té nõ be nyúj tá sá nak ha té ko nyabb ki -
kény sze rí té se, a cé gek gaz dál ko dá sá ra vo nat ko zó nap ra -
kész in for má ci ók hoz tör té nõ in gye nes hoz zá fé rés biz to sí -
tá sa, a hi te le zõi ér de kek ha té ko nyabb vé del me ér de ké ben
a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

1.  § A Ctv. 15.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A cég in for má ci ós szol gá lat a bí ró ság, az ügyész -
ség, a nyo mo zó ha tó ság, il let ve más köz igaz ga tá si szerv, a
köz jegy zõ, a bí ró sá gi vég re haj tó, a fel szá mo ló, va la mint a
gaz da sá gi, il let ve szak mai ka ma rák ré szé re a közfelada -
taik el lá tá sa ér de ké ben kért cég in for má ci ót – az (1) be kez -
dés ben nem em lí tett cég ada tok vo nat ko zá sá ban is – in gye -
ne sen bo csát ja ren del ke zés re. Ese tük ben sem az adat szol -
gál ta tás, sem az adat to váb bí tás nem köt he tõ díj fi ze tés hez.
Az e ren del ke zés sel el len té tes meg ál la po dás sem mis.”

2.  § A Ctv. 18.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„18.  § (1) A cég nek a szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo -
lót elekt ro ni kus úton, a kor mány za ti por tál út ján kell a cég in -
for má ci ós szol gá lat ré szé re meg kül de ni; en nek so rán nincs
he lye a pa pír ala pú be szá mo ló képi for má tu mú elekt ro ni kus
ok irat tá tör té nõ át ala kí tá sá nak. A be szá mo ló hoz – a cég, a
be szá mo lót be nyúj tó ter mé sze tes sze mély azo no sít ha tó sá ga,
va la mint a be nyúj tás jog sze rû sé gé nek iga zo lá sa ér de ké -
ben – elekt ro ni kus ûr la pot kell mel lé kel ni.

(2) Az elekt ro ni kus ûr la pot a cég in for má ci ós szol gá lat to -
váb bít ja – az ér ke zést köve tõen ha la dék ta la nul – az ál la mi
adó ha tó ság ré szé re.

(3) A be szá mo ló nak a cég in for má ci ós szol gá lat ré szé re
tör té nõ elekt ro ni kus meg kül dé sé vel a cég le tét be he lye zé si és 
köz zé té te li kö te le zett sé gé nek is ele get tesz.

(4) A szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló elekt ro ni kus
ok irat ként tör té nõ el ké szí té se nem jo go sít a be szá mo ló össze -

ál lí tá sát (for má ját, szer ke ze tét, ta go lá sát) il le tõ en a szám vi te li 
tör vény ben elõ írt ren del ke zé sek tõl való el té rés re.

(5) A be szá mo lót a cég nek az adó zás rend jé rõl  szóló
2003. évi XCII. tör vény 7.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti
kép vi se lõ je kül di meg a cég in for má ci ós szol gá lat ré szé re.

(6) Ha a cég a be szá mo ló ról – kü lön jog sza bály sze rint arra 
fel jo go sí tott ál tal alá írt – pa pír ala pú ok irat alap ján ha tá ro zott, 
úgy az (5) be kez dés sze rin ti sze mély egy ben iga zol ja, hogy
az ezt köve tõen elekt ro ni kus úton meg kül dött be szá mo ló
meg egye zik a jó vá ha gyott be szá mo ló val. Eb ben az eset ben
az (5) be kez dés sze rin ti sze mély a pa pír ala pú be szá mo ló
egy  ere de ti pél dá nyát – an nak el fo ga dá sá tól szá mí tott tíz
évig – meg õr zi, és amennyi ben a meg kül dött be szá mo ló sza -
bály sze rû sé gé vel össze füg gés ben két ség me rül ne fel, kö te les
azt a cég bí ró ság fel hí vá sá ra be mu tat ni.

(7) A be szá mo ló hoz mel lé kel ni kell az adó zott ered -
mény fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó ha tá ro za tot, va la mint kö -
te le zõ könyv vizs gá lat ese tén a füg get len könyv vizs gá lói
je len tést is. E tör vény be szá mo ló ra vo nat ko zó elõ írásait az 
adó zott ered mény fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó ha tá ro zat ra,
va la mint a könyv vizs gá lói je len tés re is meg fele lõen al kal -
maz ni kell.

(8) A be szá mo ló köz zé té te lé re a cég in for má ci ós szol gá -
lat hon lap ján, napi fel töl tés sel ke rül sor.

(9) A köz zé té te li költ ség té rí tést kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott mó don kell meg fi zet ni az igaz ság ügyért fe -
le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um nak a kincs tár nál 
ve ze tett szám lá já ra. A köz zé té te li költ ség té rí tés – ide ért ve
a cég in for má ci ós szol gá lat ál tal nyúj tott cég in for má ci ó ért
fi ze ten dõ köz zé té te li költ ség té rí tést is – a köz pon ti költ -
ség ve tés köz pon to sí tott be vé te lé nek mi nõ sül. A köz zé té -
te li költ ség té rí tés be fi ze té sét a cég in for má ci ós szol gá lat
el len õr zi. Ha a köz zé té te li költ ség té rí tés be fi ze té se nem
vagy nem meg fe le lõ összeg ben tör tént meg, er rõl a cég in -
for má ci ós szol gá lat 30 na pon be lül ér te sí ti az ál la mi adó -
ha tó sá got. Eb ben az eset ben a cé get úgy kell te kin te ni,
mint amely a le tét be he lye zé si és a köz zé té te li kö te le zett -
ség nek nem tett ele get.”

3.  § A Ctv. 19.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„19.  § (1) A kor mány za ti por tál a be szá mo ló köz zé té tel -
re tör té nõ meg kül dé sé nek tel je sí té sé rõl az idõ pont meg je -
lö lé sé vel elekt ro ni kus iga zo lást küld a be szá mo lót be nyúj -
tó sze mély nek. A be szá mo ló meg kül dé sé re vo nat ko zó ha -
tár idõk te kin te té ben a cég in for má ci ós szol gá lat hoz tör té -
nõ – az in for ma ti kai szem pont ból sza bály sze rû – ér ke zés
idõ pont ja irány adó.

(2) Az ál la mi adó ha tó ság az elekt ro ni kus ûr lap ada tai alap -
ján el len õr zi a be szá mo ló meg kül dé sé nek té nyét és idõ pont -
ját. Amennyi ben az ál la mi adó ha tó ság azt ál la pít ja meg, hogy 
a cég a le tét be he lye zés re és köz zé té tel re elõ írt tör vé nyi ha -
tár idõ ig nem küld te meg a be szá mo lót, fel hív ja a cég fi gyel -
mét kö te le zett sé gé nek el mu lasz tá sá ra, to váb bá arra, hogy
15 na pon be lül te gyen an nak ele get. A fel hí vás ered mény te -
len sé ge ese tén az ál la mi adó ha tó ság kü lön tör vény ben meg -
ha tá ro zott jog kö vet kez mé nye ket al kal maz hat.

(3) A cég in for má ci ós szol gá lat hon lap ján a köz zé té tel cél -
já ból meg kül dött be szá mo lók ha la dék ta la nul és in gye ne sen
meg is mer he tõ vé vál nak. A be szá mo lók a cég in for má ci ós
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szol gá lat hon lap ján cég név vagy cég jegy zék szám meg adá sá -
val, ke re sõ prog ram se gít sé gé vel is meg is mer he tõ ek.

(4) A be szá mo lót, il let ve an nak elekt ro ni kus má so la tát a 
cég in for má ci ós szol gá lat õrzi, gon dos ko dik a be szá mo lót
érin tõ ar chi vá lá si fel ada tok el lá tá sá ról. A be szá mo lót úgy
kell meg õriz ni, hogy az ki zár ja az utó la gos mó do sí tás le -
he tõ sé gét, fo lya ma to san biz to sí tott le gyen az ah hoz való
hoz zá fé rés, va la mint az elekt ro ni kus ok irat ér tel mez he tõ -
sé ge (ol vas ha tó sá ga). Az elekt ro ni kus ok ira tot vé de ni kell
a jo go su lat lan hoz zá fé rés, mó do sí tás, tör lés vagy meg sem -
mi sí tés el len is.”

4.  § A Ctv. 21.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) A Cég köz löny ben meg je le nõ köz le mé nyek köz zé -
té te li költ ség té rí té se adók mód já ra be haj tan dó köz tar to -
zás nak mi nõ sül. A köz zé té te li költ ség té rí tés re vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyo kat az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter
ren de let ben ha tá roz za meg.”

5.  § A Ctv. 24.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A cég jegy zék va la mennyi cég ese té ben tar tal maz za]
„e) a cég lé te sí tõ ok irat ban meg ha tá ro zott te vé keny sé gi

kö re it, azok sta tisz ti kai nó menk la tú ra sze rin ti be so ro lá sa nél -
kül,”

6.  § A Ctv. 26.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül ki:
„(9) A 24.  § (5) be kez dé sé ben, a 25.  § (2) be kez dé sé ben, 

va la mint a 26.  § (4)–(7) be kez dé sé ben em lí tett té nyek be -
jegy zé sé re bí ró sá gi tit kár, fo gal ma zó vagy bí ró sá gi ügy in -
té zõ ön ál ló an is jo go sult.”

7.  § A Ctv. 29.  §-a (2) be kez dé sé nek h) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A kül föl di szék he lyû eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés ma -
gyar or szá gi te lep he lye ese tén a cég jegy zék a kö vet ke zõ ket
tar tal maz za:]

„h) a te lep hely te vé keny sé ge it, azok sta tisz ti kai nó -
menk la tú ra sze rin ti be so ro lá sa nél kül,”

8.  § A Ctv. 32.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) el já rás – ide
nem ért ve a jog or vos la ti el já rást – elekt ro ni kus nem pe res
el já rás, amely re a pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Pp.) sza bá lya it – ha e tör vény 
más ként nem ren del ke zik – meg fele lõen al kal maz ni kell,
szü ne te lés nek azon ban nincs he lye. Az el já rás fel füg gesz -
té sé re vál to zás be jegy zé si el já rás ban ke rül het sor, il let ve a
cég be jegy zé se ese tén ak kor, ha át ala ku lás be jegy zé se tör -
té nik, il let ve a be jegy zé si el já rás fo lya ma ta alatt tör vé -
nyességi fel ügye le ti ké rel met nyúj ta nak be.”

9.  § A Ctv. 33.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A cég va la mennyi be je len té si kö te le zett sé gét elekt -

ro ni kus úton tel je sí ti a cég bí ró ság felé.”

10.  § (1) A Ctv. 37.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A (4) be kez dés tõl el té rõ en az el já rá si il le ték és a
köz zé té te li költ ség té rí tés a cég be jegy zé si (vál to zás be jegy -
zé si) el já rás meg in dí tá sá nak nap ján is meg fi zet he tõ,
amennyi ben a ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg a jogi
kép vi se lõ a be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké re lem ben
nyi lat ko zik ar ról, hogy az il le ték és köz zé té te li költ ség té rí -
tés át uta lás ra ke rült. Az el já rá si il le té ket és a köz zé té te li
költ ség té rí tést elekt ro ni kus úton kell meg fi zet ni a cég in -
for má ci ós szol gá lat hon lap já ról le töl tött il le ték, va la mint
költ ség té rí té si ügy azo no sí tó szám fel tün te té sé vel. Az il le -
té ket a cég bí ró ság nak a kincs tár nál ve ze tett il le ték-be vé te -
li szám lá já ra, a köz zé té te li költ ség té rí tést pe dig az igaz -
ság ügyért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um nak
a kincs tár nál ve ze tett szám lá já ra kell utal ni. Az il le ték és
köz zé té te li költ ség té rí tés be fi ze té sé nek össze gé rõl és idõ -
pont já ról a kincs tár egy mun ka na pon be lül fo ko zott biz -
ton sá gú elekt ro ni kus alá írás sal el lá tott iga zo lást küld a
cég bí ró ság ré szé re, amely ben az ügy azo no sí tó szá mo kat
fel kell tün tet ni. Amennyi ben az iga zo lás a ké re lem be -
nyúj tá sá tól szá mí tott 5 mun ka na pon be lül nem ér ke zik
meg a kincs tár tól, a cég bí ró ság ha la dék ta la nul ér te sí ti az
ál la mi adó ha tó sá got, amely a kö rül mé nyek tisz tá zá sa után
a meg nem fi ze tett il le té ket, il let ve köz zé té te li költ ség té rí -
tést be hajt ja.”

(2) A Ctv. 37.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) A be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké re lem jog erõs

el bí rá lá sá ig – ide nem ért ve a cég be jegy zé si (vál to zás be -
jegy zé si) ké rel met el uta sí tó vég zés köz lé sét kö ve tõ nyolc
na pon be lü li is mé telt be nyúj tás le he tõ sé gét – ugyan azon
cég be jegy zé sé re (vál to zás be jegy zé sé re) irá nyu ló ké re lem
is mé tel ten nem nyújt ha tó be.”

11.  § A Ctv. 44.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A be jegy zé si ké re lem cég bí ró ság hoz tör té nõ ér ke -
zé se kor a cég az azo no sí tás ra, il let ve va la mennyi más cég -
tõl való meg kü lön böz te té sé re al kal mas cég jegy zék szá mot
kap, ame lyet et tõl kez dõ dõ en az ira ta in fel kell tün tet nie. A 
cég bí ró ság az érin tett szer ve ze tek tõl – az erre a cél ra lét re -
ho zott elekt ro ni kus rend szer út ján be szer zi, és ez ál tal a
cég jegy zék ben rög zí tés re ke rül a cég adó szá ma (ide ért ve a 
kö zös sé gi adó szá mot is), va la mint sta tisz ti kai szám je le.
Az érin tett szer ve ze tek kö te le sek eze ket az ada to kat ha la -
dék ta la nul a cég bí ró ság ren del ke zé sé re bo csá ta ni. A cég -
bí ró ság en nek ér de ké ben a cég neve, szék he lye, cég jegy -
zék szá ma mel lett az ál la mi adó ha tó ság gal e tör vény 1. szá -
mú mel lék le te I. 12. pont ja sze rin ti nyi lat ko za tot, va la mint 
ha a cég át ala ku lás sal jön lét re, az erre vo nat ko zó ada to kat, 
a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal lal pe dig a cég min den kor
ha tá lyos TEÁOR sze rin ti fõ te vé keny ség kód ját is köz li.”

12.  § A Ctv. 45.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A cég bí ró ság a cég be jegy zés irán ti ké rel met leg ké -
sõbb az (1) be kez dés sze rin ti ha tár idõ le jár tá nak nap ján
 hiánypótlási el já rás le foly ta tá sa nél kül el uta sít ja, ha a cég -
be jegy zé si ké re lem hez nem nyúj tot ták be a nyom tat ványt
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vagy e tör vény 1. szá mú mel lék le té ben fel so rolt va la -
mennyi szük sé ges ok ira tot, il let ve az il le té ket vagy a költ -
ség té rí tést nem vagy csak rész ben fi zet ték meg, ki vé ve, ha
a jogi kép vi se lõ nyi lat ko zott, hogy az il le ték és költ ség té rí -
tés a Ctv. 37.  §-ának (5) be kez dé se sze rint át uta lás ra ke -
rült. A vég zés el len be nyúj tott fel leb be zés nek a cég mû kö -
dé se meg szün te té sé re vo nat ko zó kö te le zett ség te kin te té -
ben nincs ha lasz tó ha tá lya. A mu lasz tás  miatt iga zo lá si ké -
re lem elõ ter jesz tésének nincs he lye.”

13.  § (1) A Ctv. 46.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha a be jegy zést kérõ nem csa tol ta a 2. szá mú mel lék -
let ben, il let ve a 45.  § (3) be kez dé se ese tén az 1. szá mú mel -
lék let ben fel so rolt szük sé ges ira to kat, il let ve ha a cég be jegy -
zé si ké re lem, va la mint mel lék le tei nem fe lel nek meg az
(1) be kez dés ben fog lal tak nak, a cég bí ró ság el uta sí tás ter he
mel lett hi ány pót lás ra fel hí vó vég zést ad ki. A hi ány pót lás ra
fel hí vó vég zést leg ké sõbb a be jegy zé si ké re lem ér ke zé sé tõl
szá mí tott nyol ca dik mun ka na pon ki kell adni.”

(2) A Ctv. 46.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(7) A cég bí ró ság a for ga lom biz ton sá ga, a hi te le zõi ér -
de kek vé del me ér de ké ben – ha e tör vény más ként nem ren -
del ke zik – kö te les leg ké sõbb a cég be jegy zé sé re irá nyu ló
ké re lem ér ke zé sé tõl szá mí tott ti zen öt mun ka na pon be lül
dön te ni a be jegy zés rõl vagy a ké re lem el uta sí tá sá ról. A
cég bí ró ság e ha tár idõn be lül kez de mé nye zi a be jegy zést
el ren de lõ, il le tõ leg a be jegy zé si ké rel met el uta sí tó vég zés
jogi kép vi se lõ ré szé re tör té nõ kéz be sí té sét.”

14.  § A Ctv. 47.  §-ának (2) be kez dé se he lyébe a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a be jegy zé si ké re lem el bí rá lá sá ra az (1) be kez dés -
ben fog lal tak alap ján nem ke rült sor, a cég be jegy zés az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ le tel tét kö ve tõ mun -
ka na pon a tör vény ere jé nél fog va – a ké re lem alap ján elõ -
szer kesz tett ada tok sze rin ti tar ta lom mal – ha la dék ta la nul
meg tör té nik. A tör vény ere jé nél fog va tör té nõ au to ma ti kus
be jegy zés ese tén ki ja ví tás irán ti ké re lem ter jeszt he tõ elõ.”

15.  § (1) A Ctv. 48.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A be jegy zé si ké re lem el bí rá lá sá ról a cég bí ró ság a
be jegy zé si ké re lem ér ke zé sét kö ve tõ egy mun ka órán be lül
ha tá roz. A cég bí ró ság e ha tár idõn be lül kez de mé nye zi a
be jegy zést el ren de lõ, il le tõ leg a be jegy zé si ké rel met el uta -
sí tó vég zés jogi kép vi se lõ ré szé re tör té nõ kéz be sí té sét. A
ké re lem el bí rá lá sá ra nyit va álló ha tár idõ szá mí tá sá nak
kez dõ idõ pont ja mun ka na po kon reg gel 9 óra.”

(2) A Ctv. 48.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(8) Ha a cég bí ró ság az (5) be kez dés ben fog lalt dön té si
kö te le zett sé gé nek ha tár idõn be lül nem tesz ele get, a cég bí -
ró ság ve ze tõ je a ha tár idõ le jár tát köve tõen, leg ké sõbb egy
mun ka na pon be lül hi va tal ból in téz ke dik a be jegy zé si ké -
re lem el bí rá lá sá ról. Az ügy in té zé si ha tár idõ ered mény te -
len el tel te ese tén a cég be jegy zés a kö vet ke zõ mun ka na -

pon, a tör vény ere jé nél fog va – a ké re lem alap ján elõ szer -
kesz tett ada tok sze rin ti tar ta lom mal – ha la dék ta la nul meg -
tör té nik. A tör vény ere jé nél fog va tör té nõ au to ma ti kus be -
jegy zés ese tén ki ja ví tás irán ti ké re lem ter jeszt he tõ elõ.”

16.  § A Ctv. 53.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A vál to zást il le ték és köz zé té te li költ ség té rí tés
meg fi ze té se nél kül le het be je len te ni a cég bí ró sá gon, ha a
vál to zás a cég te vé keny sé gi kö rét érin ti, il let ve, ha a vál to -
zás ál la mi vagy ön kor mány za ti dön tés alap ján a cég szék -
he lyé nek (te lep he lyé nek, fi ók te le pé nek) más me gye ille té -
kességi te rü le té hez való csa to lá sá ra vagy a cég jegy zék be
be jegy zett hely ség név, ut ca név, il let ve ház szám vál to zá -
sá ra vo nat ko zik.”

17.  § A Ctv. 62.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A cég a cég jegy zék bõl való tör lés sel szû nik meg.
Ha a cég tör lé sé re nem fel szá mo lá si el já rást köve tõen ke -
rül sor, a cég bí ró ság a cé get ak kor tö röl he ti a cég jegy zék -
bõl, ha az ál la mi adó ha tó ság – a vám ha tó ság tól be szer zett
ada tok alap ján is – elekt ro ni kus úton ar ról tá jé koz tat ja,
hogy a cég nél adó ha tó sá gi el já rás nincs fo lya mat ban, és
el len õr zést, vég re haj tást nem kez de mé nyez vagy en nek
 hiányában a 84.  § (1) be kez dé sé ben, il let ve a 91.  § (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott elekt ro ni kus ér te sí tés tõl, il let ve 
a vég el szá mo lást le zá ró be szá mo ló köz zé té te lé tõl szá mí -
tott 90 nap el telt. Vég el szá mo lás ese tén az ál la mi adó ha tó -
ság ar ról is tá jé koz tat ja a cég bí ró sá got, hogy a cég nek
van-e az ál la mi adó ha tó ság nál, il let ve – a vám ha tó ság tól
be szer zett ada tok alap ján – a vám ha tó ság nál nyil ván tar tott 
köz tar to zá sa. Amennyi ben a tá jé koz ta tás sze rint az adó ha -
tó ság a cég nél el já rást foly tat, vagy el len õr zést, vég re haj -
tást kez de mé nyez, vagy a cég köz tar to zás sal ren del ke zik,
a cég csak az adó ha tó sá gi el já rá sok jog erõs be fe je zé sé rõl
 szóló, il let ve vég el szá mo lás ese tén ezen fe lül a köz tar to -
zást érin tõ en nem le ges nek mi nõ sü lõ elekt ro ni kus tá jé koz -
ta tást köve tõen tö röl he tõ a cég jegy zék bõl. A cég jegy zék
azt is tar tal maz za, hogy a tör lés re ké re lem re vagy hi va tal -
ból ke rült-e sor.”

18.  § A Ctv. 64.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül 
ki:

„(3) A fel leb be zés el bí rá lá sá ra a Fõ vá ro si Íté lõ táb la ki -
zá ró la gos ille té kességgel ren del ke zik.”

19.  § A Ctv. 84.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A cég meg szûnt nek nyil vá ní tá sá ra a cég bí ró ság ál tal
meg ho zott elsõ ered mény te len in téz ke dést köve tõen is sor
ke rül het, ha a cég bí ró ság úgy íté li meg, hogy a tör vé nyes mû -
kö dés hely re ál lí tá sá ra el ren del he tõ to váb bi in téz ke dé sek sem 
ve zet né nek ered mény re. A cég bí ró ság a cé get ab ban az eset -
ben is meg szûnt nek nyil vá nít ja, ha az ál la mi adó ha tó ság 87.  § 
sze rin ti ér te sí té se alap ján a cég az al kal ma zott adó jo gi jog kö -
vet kez mé nyek el le né re sem tett ele get a be szá mo ló le tét be
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he lye zé si és köz zé té te li kö te le zett sé gé nek. Eb ben az eset ben
a cég meg szûnt nek nyil vá ní tá sá ra irá nyu ló el já rást bí ró sá gi
tit kár, fo gal ma zó vagy bí ró sá gi ügy in té zõ is ön ál ló an le foly -
tat hat ja, azon ban olyan vég zést, amely el len kü lön fel leb be -
zés nek van he lye, csak a cég bí ró elõ ze tes, írá sos hoz zá já ru lá -
sá val hoz hat.”

20.  § A Ctv. 87.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A be szá mo ló le tét be he lye zé se, va la mint köz zé té te le
el mu lasz tá sá nak jog kö vet kez mé nye

87.  § (1) Az ál la mi adó ha tó ság elekt ro ni kus úton ha la -
dék ta la nul ér te sí ti a cég bí ró sá got, ha a nyil ván tar tá sá ból
meg ál la pít ha tó, hogy a cég a be szá mo ló le tét be he lye zé si,
il let ve köz zé té te li kö te le zett sé gé nek az al kal ma zott adó jo -
gi jog kö vet kez mé nyek el le né re sem tett ele get.

(2) Ha a cég nem tett ele get a szám vi te li tör vény sze rin ti
be szá mo ló meg kül dé sé re vo nat ko zó kö te le zett sé gé nek, a
cég bí ró ság leg ké sõbb az ál la mi adó ha tó ság elekt ro ni kus
ér te sí té sé nek ér ke zé sé tõl szá mí tott ti zen öt mun ka na pon
be lül, ha a cég mu lasz tá sát meg ál la pí tot ta, a cé get meg -
szûnt nek nyil vá nít ja.

(3) A cég meg szûnt nek nyil vá ní tá sá ra irá nyu ló el já rást
meg kell szün tet ni, amennyi ben az el já rás alatt az ál la mi
adó ha tó ság a (2) be kez dés sze rin ti ha tár idõ ben, il let ve a
cég az el já rás alatt ar ról ér te sí ti a cég bí ró sá got, hogy a cég
a be szá mo ló le tét be he lye zé si és köz zé té te li kö te le zett sé -
gé nek ele get tett.”

21.  § A Ctv. 92.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül 
ki:

„(5) A cég meg szün te té sé re irá nyu ló el já rás ban bí ró sá gi 
tit kár, fo gal ma zó vagy bí ró sá gi ügy in té zõ ön ál ló an jár el,
azon ban olyan vég zést, amely el len kü lön fel leb be zés nek
van he lye, csak a cég bí ró elõ ze tes, írá sos hoz zá já ru lá sá val
hoz hat.”

22.  § (1) A gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi
IV. tör vény (a továb biak ban: Gt.) 12.  §-a (1) be kez dé sé nek 
c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A tár sa sá gi szer zõ dés ben meg kell ha tá roz ni:]
„c) a gaz da sá gi tár sa ság azon te vé keny sé ge it, ame lye -

ket a tár sa ság a cég jegy zék ben fel tün tet ni kí ván;”

(2) A Gt. 12.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés c) pont já nak al kal ma zá sa so rán – a 
sta tisz ti kai nó menk la tú ra sze rin ti be so ro lás ra való te kin tet
nél kül – min den olyan te vé keny ség meg je löl he tõ, amit tör -
vény nem tilt vagy nem kor lá toz. A gaz da sá gi tár sa ság – a
tár sa sá gi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott te vé keny sé gen be -
lül – bár mely gaz da sá gi te vé keny sé get foly tat hat, amit az
ál la mi adó ha tó ság nak – fõ te vé keny ség ként vagy más te vé -
keny ség ként – be je lent.”

23.  § (1) A szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény
(Szt.) 154.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(7) Köz zé té te li kö te le zett sé gé nek – ide ért ve az is mé -
telt köz zé té telt is – az zal tesz ele get a vál lal ko zó, a kül föl di 
szék he lyû vál lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te le pe, ha az
éves be szá mo ló, az egy sze rû sí tett éves be szá mo ló, az
anya vál la lat az össze vont (kon szo li dált) éves be szá mo ló
egy ere de ti vagy egy hi te les má so la ti pél dá nyát, kö te le zõ
könyv vizs gá lat ese tén a könyv vizs gá lói zá ra dé kot vagy a
zá ra dék meg adá sá nak el uta sí tá sát is tar tal ma zó füg get len
könyv vizs gá lói je len tés sel, va la mint a cég nyil vá nos ság -
ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló
tör vény sze rin ti elekt ro ni kus ûr lap pal együtt a cég in for -
má ci ós szol gá lat nak meg kül di a kor mány za ti por tál út ján.
Az elekt ro ni kus ûr la pot a cég in for má ci ós szol gá lat to váb -
bít ja az ál la mi adó ha tó ság felé.”

(2) Az Szt. 154/B.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A vál lal ko zó az éves be szá mo ló nak, az egy sze rû sí -
tett éves be szá mo ló nak, az össze vont (kon szo li dált) éves
be szá mo ló nak a cég in for má ci ós szol gá lat ré szé re a kor -
mány za ti por tál út ján tör té nõ (1) be kez dés sze rin ti meg -
kül dé sé vel egy ide jû leg tel je sí ti mind a le tét be he lye zé si,
mind a köz zé té te li kö te le zett sé gét.”

24.  § Az egyes adó tör vé nyek mó do sí tá sá ról  szóló 2007.
évi CXXVI. tör vény (a továb biak ban: Am.) 479.  §-ának
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Azo kat a cég ál tal a lé te sí tõ ok irat ban fel nem tün te -
tett, 2007. de cem ber 31. nap já ig az ál la mi adó ha tó ság hoz
be je len tett TE Á OR-szá mo kat, ame lyek a TEÁOR’03 és
az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács a gaz da sá gi te vé keny sé -
gek sta tisz ti kai osz tá lyo zá sa NACE Rev. 2. rend sze ré nek
lét re ho zá sá ról  szóló 1893/2006/EK ren de let (e § al kal ma -
zá sá ban a továb biak ban: Ren de let) kö zöt ti for dí tó kul csot
tar tal ma zó KSH-köz le mény alap ján au to ma ti ku san át for -
dít ha tó ak a meg fe le lõ TEÁOR’08 te vé keny sé gi szak ága -
za ti be so ro lás sá, az ál la mi adó ha tó ság 2008. ja nu ár 31.
nap já ig hi va tal ból mó do sít ja a Ren de let nek meg fele lõen.
Azon, a cég ál tal a lé te sí tõ ok irat ban fel tün te tett, il let ve a
lé te sí tõ ok irat ban fel nem tün te tett, de tény le ge sen vég zett, 
2007. de cem ber 31. nap já ig az ál la mi adó ha tó ság hoz be je -
len tett te vé keny sé gi kö rök vo nat ko zá sá ban, ame lyek a
KSH-köz le mény alap ján au to ma ti ku san nem so rol ha tók
át, és ame lye ket a TEÁOR’08 te vé keny sé gi szak ága za ti
be so ro lás nak meg fele lõen e tör vény ha tály ba lé pé sé ig még 
nem mó do sí tot tak, a te vé keny sé gi kör meg fe le lõ mó do sí -
tá sát a cég nek a min den kor ér vé nyes TE Á OR-kód alap ján
a 2009. évi elsõ adó meg ál la pí tá si idõ szak ról  szóló adó be -
val lás sal egy ide jû leg – költ ség- és il le ték men te sen – kell
az ál la mi adó ha tó ság hoz be je len te nie. Az ál la mi adó ha tó -
ság er rõl az ál ta la üze mel te tett in for ma ti kai rend sze ren ke -
resz tül ada tot szol gál tat a KSH ré szé re.

(2) Azo kat, az egyé ni vál lal ko zói iga zol vánnyal ren del -
ke zõ vál lal ko zók nyil ván tar tá sát ve ze tõ szerv nyilván -
tartásába 2007. de cem ber 31. nap já ig be jegy zett
 TEÁOR-számokat (te vé keny sé gi kö rö ket), ame lyek az ér -
vé nyes szak ma kó dok ról  szóló 8002/2004. (SK. 5.)
KSH-APEH együt tes tá jé koz ta tó (e § al kal ma zá sá ban
a továb biak ban: Tá jé koz ta tó) és a Ren de let alap ján ki adott 
te vé keny sé gi osz tá lyo zá si rend szer kö zöt ti for dí tó kul csot
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tar tal ma zó KSH-köz le mény alap ján au to ma ti ku san át for -
dít ha tók a meg fe le lõ te vé keny sé gi szak ága za ti be so ro lás -
sá, 2008. ja nu ár 1-jén az egyé ni vál lal ko zói iga zol vánnyal
ren del ke zõ vál lal ko zók nyil ván tar tá sát ve ze tõ szerv hi va -
tal ból mó do sít ja a Ren de let nek meg fele lõen és er rõl az ál -
ta la üze mel te tett in for ma ti kai rend sze ren ke resz tül a kör -
zet köz pon ti jegy zõ, va la mint az ál la mi adó ha tó ság ré szé re
ada tot szol gál tat. A KSH-köz le mény alap ján au to ma ti ku -
san át nem for dít ha tó és a TEÁOR’08 te vé keny sé gi szak -
ága za ti be so ro lás nak meg fele lõen e tör vény ha tály ba lé pé -
sé ig még nem mó do sí tott, a kör zet köz pon ti jegy zõ nyil -
ván tar tá sá ba 2007. de cem ber 31-ig be jegy zett te vé keny sé -
gi kör vál to zá sát az egyé ni vál lal ko zó nak a min den kor ér -
vé nyes szak ma kód alap ján a 2009. évi elsõ adó meg ál la pí -
tá si idõ szak ról  szóló adó be val lás sal egy ide jû leg – költ ség- 
és il le ték men te sen – kell az ál la mi adó ha tó ság hoz be je len -
te nie. Az ál la mi adó ha tó ság er rõl az ál ta la üze mel te tett in -
for ma ti kai rend sze ren ke resz tül ada tot szol gál tat a KSH
ré szé re.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ha tá lya alá nem tar to zó adó zók
ese tén azo kat a 2007. de cem ber 31. nap já ig az ál la mi adó -
ha tó ság hoz be je len tett TE Á OR-szá mo kat, il let ve szak ma -
kód szá mo kat, ame lye ket a TEÁOR’03 és a Ren de let, il let -
ve a Tá jé koz ta tó és a Ren de let alap ján ki adott szak ma kód -
jegy zék kö zöt ti for dí tó kul csot tar tal ma zó KSH-köz le mé -
nyek alap ján au to ma ti ku san át for dít ha tók a meg fe le lõ
TEÁOR’08 te vé keny sé gi szak ága za ti, il let ve szak ma kód
sze rin ti be so ro lás sá, 2008. ja nu ár 31-ig az ál la mi adó ha tó -
ság hi va tal ból mó do sít ja a Ren de let nek meg fele lõen. A
2007. de cem ber 31. nap já ig az ál la mi adó ha tó ság hoz be je -
len tett, a KSH-köz le mény alap ján au to ma ti ku san át nem
for dít ha tó és a TEÁOR’08 te vé keny sé gi szak ága za ti be so -
ro lás nak meg fele lõen e tör vény ha tály ba lé pé sé ig még nem 
mó do sí tott te vé keny sé gi kö rök ese tén a te vé keny sé gi kör
vál to zá sát az adó zó nak kell – költ ség- és il le ték men te -
sen – a 2009. évi elsõ adó meg ál la pí tá si idõ szak ról  szóló
adó be val lás sal egy ide jû leg az ál la mi adó ha tó ság hoz be je -
len te nie. E be kez dés vo nat ko zik arra a ma gán sze mély re is, 
aki egyé ni vál lal ko zói iga zol vány hoz kö tött te vé keny ség
mel lett ma gán sze mély ként adó szám bir to ká ban adó kö te -
les te vé keny sé get vé gez. Az ál la mi adó ha tó ság er rõl az ál -
ta la üze mel te tett in for ma ti kai rend sze ren ke resz tül ada tot
szol gál tat a KSH ré szé re.

(4) Az (1)–(3) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en, az éves
be val lás ra kö te le zett adó zó 2007. de cem ber 31. nap já ig be je -
len tett, au to ma ti ku san át nem for dít ha tó te vé keny sé gi kör
vál to zá sát a 2008. év rõl be nyúj tan dó éves adó be val lás sal
egy ide jû leg je len ti be az ál la mi adó ha tó ság hoz.”

25.  § (1) Az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör -
vény (a továb biak ban: Art.) 16.  §-a (3) be kez dé sé nek
b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) Az ál la mi adó ha tó ság hoz be kell je len te ni az adó zó:]

„b) cí mét, szék he lyét (szék hely szol gál ta tás ese tén az
ügy véd, ügy vé di iro da ne vét, el ne ve zé sét, adó szá mát, a
szék hely biz to sí tá sá ra kö tött meg bí zá si szer zõ dés idõ tar ta -
mát és a szék hely szol gál ta tás kez dõ idõ pont ját, va la mint
azok nak az ira tok nak a kö rét, ame lyek re e meg bí zá si szer -
zõ dés ki ter jed), a cég szék he lyé tõl kü lön bö zõ köz pon ti
ügy in té zés he lyét, te lep he lyét vagy te lep he lye it, il let ve a

cég hon lap ján való köz zé té tel ese tén a cég elekt ro ni kus el -
ér he tõ sé gét (hon lap ját);”

(2) Az Art. 16.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) Az ál la mi adó ha tó ság hoz be kell je len te ni az adó zó]
„d) gaz dál ko dá si for má ját, te vé keny sé gé nek fel so ro lá sát,

cé gek és egyé ni vál lal ko zók ese tén a fõ te vé keny sé get és a
tény le ge sen vég zett te vé keny sé gi kö rö ket az Eu ró pai Par la -
ment és a Ta nács gaz da sá gi te vé keny sé gek sta tisz ti kai osz tá -
lyo zá sa NACE Rev. 2. rend sze ré nek lét re ho zá sá ról  szóló
1893/2006/EK ren de let (a továb biak ban: 1893/2006/EK ren -
de let) sze rint, to váb bá a sta tisz ti kai szám je let;”

(3) Az Art. 17.  §-a (2) be kez dés nek elsõ mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A cég bí ró ság, il let ve a kör zet köz pon ti jegy zõ az erre a
cél ra szol gá ló szá mí tó gé pes rend szer út ján köz li az ál la mi
adó ha tó ság gal azo kat a 16.  § (3) be kez dé sé ben fel so rolt
ada to kat, ame lyek a cég be jegy zés, vál lal ko zói iga zol vány
ki ál lí tá sa iránt ki töl tött nyom tat vá nyon ren del ke zés re áll -
nak, ide ért ve a 16.  § (3) be kez dé sé nek j) és k) pont já ban
meg je lölt nyi lat ko zat, va la mint az adó zó fõ te vé keny sé gé -
rõl  szóló nyi lat ko zat ada ta it is.”

(4) Az Art. 17.  §-a (3) be kez dé sé nek f)–g) pont jai he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[(3) Az (1) be kez dés a) pont já ban meg je lölt adó zó a vál lal -
ko zói iga zol vány kéz hez vé te lé tõl, az (1) be kez dés b) pont já -
ban meg je lölt adó zó pe dig a be je lent ke zés nap já tól szá mí tott
15 na pon be lül a 16.  § (3) be kez dé sé ben fel so rolt ada tok kö -
zül az ál la mi adó ha tó ság hoz írás ban be je len ti]

„f) a tény le ge sen vég zett te vé keny sé gi kö rö ket a
1893/2006/EK ren de let sze rint;

g) szék hely szol gál ta tás ese tén az ügy véd, ügy vé di iro -
da ne vét, el ne ve zé sét, adó szá mát, a szék hely biz to sí tá sá ra
kö tött meg bí zá si szer zõ dés idõ tar ta mát és a szék hely szol -
gál ta tás kez dõ idõ pont ját, va la mint azok nak az ira tok nak a 
kö rét, ame lyek re e meg bí zá si szer zõ dés ki ter jed;”

(5) Az Art. 17.  §-a a kö vet ke zõ (13) és (14) be kez dé sek -
kel egé szül ki:

„(13) Szék hely szol gál ta tás be je len té se ese tén az ál la mi
adó ha tó ság a nyil ván tar tás ba vé tel rõl 15 na pon be lül írás -
ban ér te sí ti a be je len tés ben meg je lölt ügy vé det, ügy vé di
iro dát az adó zó neve, adó szá ma, va la mint az e § (3) be kez -
dés g) pont já ban meg je lölt ada tok köz lé sé vel.

(14) Az egyé ni vál lal ko zó adó zó te vé keny sé gi kö re i nek a
1893/2006/EK ren de let nek meg fe le lõ be je len té sét a sta tisz ti -
kai hi va tal el nö ké nek a Szak ma kód jegy zék rõl  szóló köz le -
mé nye sze rin ti szak ma kó do kon (a továb biak ban: szak ma -
kód) tel je sí ti. A ma gán sze mély ként adó szám bir to ká ban adó -
kö te les te vé keny sé get vég zõ adó zó te vé keny sé gi kö re it szak -
ma kód sze rint je len ti be az ál la mi adó ha tó ság hoz.”

(6) Az Art. 23.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(6) A 17.  § (1) be kez dés a)–b) pont já ban em lí tett adó zó 
a cég bí ró ság hoz, il let ve a kör zet köz pon ti jegy zõ höz tel je -
sí tett be je len tés sel tesz ele get az ál la mi adó ha tó ság hoz tel -
je sí ten dõ vál to zás be je len té si kö te le zett sé gé nek azon adó -
kö te le zett sé get érin tõ ada ta i nak te kin te té ben, ame lyek nek
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vál to zá sá ról a cég bí ró ság, il let ve a kör zet köz pon ti jegy zõ
kü lön jog sza bály alap ján az ál la mi adó ha tó sá got ér te sí ti. A 
17.  § (1) be kez dés a)–b) pont já ban em lí tett adó zó a fõ te vé -
keny ség vál to zá sát a vál to zást kö ve tõ 15 na pon be lül az ál -
la mi adó ha tó ság hoz je len ti be a 1893/2006/EK ren de let
sze rint.”

(7) Az Art. a kö vet ke zõ 23/A.  §-sal egé szül ki:
„23/A.  § Az egyé ni vál lal ko zó adó zó a 17.  § (3) be kez -

dés f) pont ja, il let ve 23.  § (6) be kez dé se al kal ma zá sa he -
lyett vá laszt hat ja, hogy fõ te vé keny sé gé nek vál to zá sát, va -
la mint a tény le ge sen vég zett te vé keny sé gi kö re it és ezek
vál to zá sát a kör zet köz pon ti jegy zõ nél elõ ter jesz tett adó -
zás sal kap cso la tos nyi lat ko zat út ján je len ti be az ál la mi
adó ha tó ság hoz.”

(8) Az Art. 33.  §-a (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A fel szá mo lá si el já rás alatt álló adó zók adó be val lá su -
kat a csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló tör vény
és e tör vény ren del ke zé sei sze rint tel je sí tik. A vég el szá mo lás
alatt álló adó zók a te vé keny sé gü ket le zá ró adó be val lást – a
vég el szá mo lás kez dõ idõ pont ját meg elõ zõ nap pal – a vég el -
szá mo lás kez dõ idõ pont ját kö ve tõ 30 na pon be lül, a záró adó -
be val lást a vég el szá mo lást le zá ró be szá mo ló le tét be he lye zé -
sé re és köz zé té te lé re elõ írt ha tár idõ ben, a köz zé té tel re való
meg kül dés sel egy ide jû leg, il let ve a cég be jegy zés re nem kö -
te le zett, de a vég el szá mo lás sza bá lyai sze rint meg szû nõ adó -
zók a vég el szá mo lást le zá ró be szá mo ló el ké szí té sé nek (el fo -
ga dá sá nak) nap ját kö ve tõ na pon kö te le sek be nyúj ta ni. A két
be val lás kö zöt ti idõ szak ról e tör vény ál ta lá nos ren del ke zé sei
sze rint kell a be val lá si kö te le zett sé gü ket tel je sí te ni. Az éves
el szá mo lá sú adók ról a két be val lás kö zöt ti idõ szak ban be val -
lást csak ak kor kell be nyúj ta ni, ha az idõ szak hosszabb, mint
12 hó nap.”

(9) Az Art. 54.  §-ának (5) be kez dé se kö vet ke zõ e) pont -
tal egé szül ki:

[(5) Az ál la mi adó ha tó ság az adó zót ter he lõ adó kö te le -
zett ség jog sze rû tel je sí té sé hez, il let ve a költ ség ve té si tá -
mo ga tás jog sze rû igény be vé te lé hez hon lap ján köz zé te szi]

„e) az adó kö te les te vé keny sé get adó szám bir to ká ban
vég zõ ma gán sze mé lyek ki vé te lé vel az adó zó nak a
1893/2006/EK ren de let sze rint be je len tett és nyil ván tar tott 
te vé keny sé gi kö re it.”

(10) Az Art. 128/A.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel
egé szül ki:

„(6) Az ál la mi adó ha tó ság – a vám ha tó ság tól be szer zett
ada tok alap ján is – a cég bí ró sá got elekt ro ni kus úton ha la dék -
ta la nul tá jé koz tat ja az adó zó val szem ben foly ta tott, e § sze -
rin ti el já rás(ok) jog erõs be fe je zé sé rõl, il let ve vég el szá mo lás
ese tén ar ról is, hogy az adó zó nak van-e az ál la mi adó ha tó ság -
nál, il let ve a vám ha tó ság nál nyil ván tar tott köz tar to zá sa.”

(11) Az Art. 174.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ
174/A.  §-sal egé szül ki:

„174/A.  § Az ál la mi adó ha tó ság a szám vi te li tör vény sze -
rin ti be szá mo ló le tét be he lye zé sé re és köz zé té te lé re elõ írt ha -
tár idõ ered mény te len el tel tét, il let ve a cég in for má ci ós szol -
gá lat köz zé té te li költ ség té rí tés tel je sí té sé nek el mu lasz tá sá ról

 szóló ér te sí té sé nek be ér ke zé sét kö ve tõ 30 na pon be lül 15 na -
pos ha tár idõ tû zé sé vel fel hív ja az adó zót a kö te le zett ség tel je -
sí té sé re. Ha az adó zó a fel hí vás sze rin ti ha tár idõ ben a kö te le -
zett ség tel je sí té sét nem pó tol ja, az ál la mi adó ha tó ság a ha tár -
idõ el tel tét kö ve tõ na pon az adó zó adó szá mát 60 na pos ha tá -
ro zott idõ tar tam ra fel füg gesz ti. A fel füg gesz tés el ren de lé sé -
rõl  szóló dön tés el len fel leb be zés nek nincs he lye. Ha az adó -
zó a be szá mo ló le tét be he lye zé si, il let ve köz zé té te li kö te le -
zett sé gé nek a fel füg gesz tés idõ tar ta ma alatt sem tesz ele get,
az ál la mi adó ha tó ság er rõl a cég bí ró sá got elekt ro ni kus úton
ha la dék ta la nul ér te sí ti és kez de mé nye zi a cég meg szûnt nek
nyil vá ní tá sát. Az adó szám e § sze rin ti fel füg gesz té se ese tén e
tör vény és más jog sza bály al kal ma zá sá ban az adó szám fel -
füg gesz té sét meg szün te tõ ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé se
(jog erõ re emel ke dé se nap ja) alatt az adó szám fel füg gesz té sét
el ren de lõ ha tá ro zat ban meg je lölt 60 na pos idõ tar tam le jár tát
(60 na pos idõ tar tam le jár ta nap ját) kell ér te ni. A 24/A.  § ren -
del ke zé se it egye bek ben az zal az el té rés sel kell al kal maz ni,
hogy fel füg gesz tés meg szün te té se irán ti ké re lem nek és az
adó szám (4) be kez dés sze rin ti tör lé sé nek nincs he lye, il let ve
a (7) be kez dés sze rin ti hir det mény az e §-ra uta lást tar tal maz -
za. Az 54.  § (5) be kez dés b) pont ja sze rin ti köz zé té tel a ha tá -
ro zott idõ tar tam kez dõ- és zá ró idõ pont ját is tar tal maz za.”

26.  § Az árak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi
LXXXVII. tör vény mel lék le té nek I. Leg ma ga sabb ár fõ cí -
mé nek B. Szol gál ta tá sok cím alat ti fel tün te tett szol gál ta tá -
sok az aláb bi ak kal egé szül ki:

„

Szol gál ta tás szám
(SZTJ) Meg ne ve zés

A ha tó sá gi ár meg ál -
la pí tó ja

SZJ’03 72.30.21 A cég in for má ci ós
szol gá lat ál tal
biz to sí tott cég -
in for má ció elekt -
ro ni kus adat to váb -
bí tá sá nak ára

igaz ság ügyért
fe le lõs mi nisz ter és
az ál lam ház tar tá sért 
felelõs miniszter

 „

Záró rendelkezések

27.  § (1) E tör vény – a (2)–(8) be kez dé sek ben fog lalt el -
té ré sek kel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 10.  §-ának (1) be kez dé se, 12.  §-a, 18.  §-a,
va la mint 33.  §-ának (1)–(2) be kez dé se 2010. ja nu ár 1-jén
lép ha tály ba.

(3) E tör vény nek a Ctv. 84.  §-ának (2) be kez dé sét és
87.  §-át mó do sí tó ren del ke zé sét, va la mint az Art.
174/A.  §-át be ik ta tó ren del ke zé sét el sõ ként azon be szá -
mo lók kal kap cso lat ban kell al kal maz ni, ame lyek mér leg -
for du ló nap ja 2009. áp ri lis 30. nap ját kö ve tõ nap ra esik.

(4) E tör vény nek a Ctv. 62.  § (4) be kez dé sét és 112.  §
(4) be kez dé sét mó do sí tó, 111.  § (1) be kez dés f) pont ját és
1. szá mú mel lék let V/1. pont f) al pont ját ha tá lyon kí vül he -
lye zõ ren del ke zé se it, va la mint az Art. 128/A.  § (5) be kez -
dé sét mó do sí tó és 128/A.  § új (6) be kez dé sét be ik ta tó ren -
del ke zé sét a 2009. feb ru ár 1. nap ját köve tõen kez dõ dõ
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vég el szá mo lá si el já rá sok ban kell al kal maz ni. Az ezt meg -
elõ zõ kez dõ idõ pon tú vég el szá mo lá si el já rá sok ban az e
tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap ját meg elõ zõ na pon ha tá -
lyos ren del ke zé sek sze rint kell el jár ni.

(5) E tör vény nek az Art. 33.  § (6) be kez dé sét mó do sí tó
ren del ke zé se 2009. má jus 1. nap ján lép ha tály ba és a ren -
del ke zést azok ban a vég el szá mo lá si el já rá sok ban kell al -
kal maz ni, ame lyek ben a vég el szá mo lást le zá ró be szá mo ló
mér leg for du ló nap ja 2009. áp ri lis 30. nap ját kö ve tõ nap ra
esik, il let ve ame lyek ese té ben a vég el szá mo lást le zá ró be -
szá mo ló köz zé té tel re való be nyúj tá sá ra 2009. má jus 1.
nap ján vagy azt köve tõen ke rül sor. Ha az adó zó a 2009.
má jus 1. nap ját meg elõ zõ for du ló na pú vég el szá mo lást le -
zá ró be szá mo lót 2009. má jus 1. nap ját köve tõen ké se del -
me sen nyújt ja be köz zé té tel re és a vég el szá mo lást le zá ró
be val lást az adó ha tó ság hoz 2009. má jus 1. nap ját köve -
tõen, akár a köz zé té tel re be nyúj tás sal egy ide jû leg akár az
után ter jesz ti elõ, a jog kö vet kez mé nyek szem pont já ból
úgy kell te kin te ni, mint aki (amely) a be val lá si kö te le zett -
sé get ké se del me sen tel je sí tet te.

(6) E tör vény nek az Art. 54.  § (5) be kez dés új e) pont ját
meg ál la pí tó ren del ke zé sét 2009. feb ru ár 1. nap já tól kell al -
kal maz ni.

(7) E tör vény nek az Art. 16.  § (3) be kez dés b) pont ját és
17.  § (3) be kez dés g) pont ját mó do sí tó, va la mint 17.  §
(13) be kez dé sét be ik ta tó ren del ke zé sét azok ban az ese tek -
ben kell al kal maz ni, ame lyek ben a szék hely szol gál ta tás sal 
biz to sí tott szék hely be je len té sé re e tör vény ha tály ba lé pé -
sét köve tõen ke rül sor.

(8) E tör vény nek az Art. 2. sz. mel lék let I/1. pont ját mó -
do sí tó ren del ke zé se e tör vény ki hir de té sét kö ve tõ 45 nap
el tel té vel lép ha tály ba.

(9) E tör vény nek a Ctv. 18–19.  §-át mó do sí tó, az Szt.
154.  § (7) be kez dé sét és 154/B.  § (2) be kez dé sét mó do sí tó
ren del ke zé sét a 2009. má jus 1. nap ján vagy azt köve tõen
be nyúj tott be szá mo lók ra kell al kal maz ni. 2009. áp ri lis
30-áig a le tét be he lye zé si és köz zé té te li kö te le zett ség nek
pa pír ala pon és elekt ro ni ku san egy aránt ele get le het ten ni,
az zal, hogy a köz zé té te li kö te le zett sé get a be szá mo ló cég -
in for má ci ós szol gá lat nak való meg kül dé se út ján kell tel je -
sí te ni. A cég in for má ci ós szol gá lat a be szá mo ló kat – azok
fel dol go zá sát és elekt ro ni kus ok irat tá tör té nõ ala kí tá sát
köve tõen – köz zé te szi hon lap ján.

(10) Az Am. 488.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „az zal,
hogy ren del ke zé se it azon 2008. év ben in du ló üz le ti év rõl
ké szí tett be szá mo ló ra kell al kal maz ni, amely nek mér leg -
for du ló nap ja 2008. de cem ber 31. vagy azt kö ve tõ idõ pont” 
szö veg rész he lyé be az „az zal, hogy ren del ke zé se it nem
kell al kal maz ni” szö veg lép.

(11) A Ctv. 14.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „va la mint a
szám vi te li be szá mo ló, an nak ré szei (mér leg, ered mény ki -
mu ta tás, ki egé szí tõ mel lék let)”, il let ve „A mér leg és az
ered mény ki mu ta tás ada ta i nak to váb bi fel dol go zás ra al kal -
mas ál la pot ban tör té nõ szol gál ta tá sa is igé nyel he tõ.” for -
du la tok ha tá lyu kat vesz tik.

(12) A Ctv. 15.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt szol gál -
ta tás ra irá nyu ló szer zõ dé se ket e tör vény ha tály ba lé pé sét
kö ve tõ 30 na pon be lül mó do sí ta ni kell az e tör vény
1.  §-ában meg ál la pí tott ren del ke zés sel össz hang ban.

(13) A Ctv. 128.  §-a a kö vet ke zõ új k) pont tal egé szül ki.

[128.  § Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy]

„k) a költ ség ve té sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben
a cég in for má ci ós szol gá lat tal kap cso la tos be vé te lek be -
sze dé sé re”

[vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat ren de let tel ál la pít sa
meg.]

(14) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel
egyet ér tés ben a cég in for má ci ós szol gá lat ál tal biz to sí tott
cég in for má ció elekt ro ni kus adat to váb bí tá sá nak leg ma ga -
sabb ha tó sá gi árát és al kal ma zá sá nak fel té te le it ren de let tel
ál la pít sa meg. A leg ma ga sabb ár meg ál la pí tá sa so rán fi -
gye lem mel kell len ni arra, hogy az ár nyújt son fe de ze tet az 
elekt ro ni kus adat to váb bí tás nak a kor sze rû tech ni kai szín -
vo na lon tör té nõ, va la mint a meg kü lön böz te tés tõl men tes
fo lya ma tos hoz zá fé rés biz to sí tá sá ra, a biz ton sá gos adat to -
váb bí tás ra, il let ve az eh hez szük sé ges in do kolt fej lesz té -
sek re.

(15) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Ctv.
39.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „3 mun ka na pon be lül” szö -
veg rész he lyé be a „7 mun ka na pon be lül” szö veg lép.

(16) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az Art.

a) 17.  §-a (3) be kez dé sé nek h) pont ja;
b) 23.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta;
c) 23.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja;
d) 128/A.  §-a (5) be kez dé sé nek utol só mon da ta.

(17) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Ctv.

a) 111.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja,
b) 112.  §-a (4) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban az

„és f)” szö veg ré sze,
c) 1. szá mú mel lék let V./1. pont já nak f) al pont ja.

(18) E tör vény 2010. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

28.  § (1) A TE Á OR-szá mo kat 2009. már ci us 1-jé ig a
cég bí ró ság au to ma ti ku san, hi va tal ból tör li a cég jegy zék -
bõl. A cég bí ró ság a TE Á OR-szá mok tör lé se tár gyá ban ha -
tá ro za tot nem hoz és a tör lés rõl kü lön nem ér te sí ti a cé ge -
ket. A te vé keny sé gi kör höz tar to zó TE Á OR-szám cég -
jegy zék bõl való tör lé se a cég szá má ra nem ke let kez tet be -
je len té si kö te le zett sé get. Amennyi ben a cég lé te sí tõ ok ira -
tá ban a te vé keny sé gi kör mel lett a TE Á OR-szám is fel tün -
te tés re ke rült, a TE Á OR-szá mok cég jegy zék bõl való tör lé -
se nem igény li a lé te sí tõ ok irat mó do sí tá sát (a lé te sí tõ ok -
irat ban a TE Á OR-szám tör lé sét).

(2) A TE Á OR-szá mok meg vál to zá sa nem érin ti a ko -
ráb ban meg szer zett jo go sult sá go kat, így nem szol gál hat
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ala pul a vál lal ko zá sok ré szé re ko ráb ban ki adott, ér vé nyes
ha tó sá gi en ge dé lyek tar tal mi fe lül vizs gá la tá ra.

(3) Azok a vál lal ko zá sok, ame lye ket a TE Á OR-szá mok
mó do su lá sa foly tán – adó-, vám- és já ru lék ügyek ki vé te lé -
vel – jog hát rány ért, így kü lö nö sen, ha a ko ráb ban ki adott,
ér vé nyes ha tó sá gi en ge dély vissza vo ná sá ra ke rült sor,
e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 90 na pon be lül il le ték -
men te sen kez de mé nyez he tik a ha tó sá gi in téz ke dést meg -
elõ zõ ál la pot hely re ál lí tá sát.

(4) A KSH köz le mény alap ján au to ma ti ku san át nem so -
rol ha tó te vé keny sé gi kö rök mó do sí tá sá ra vo nat ko zó, e tör -
vény ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban lévõ vál to zás be jegy -
zé si el já rá sok ese té ben a cég bí ró ság e tör vény ha tály ba lé -
pé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül ada tot szol gál tat az ál la mi 
adó ha tó ság és a sta tisz ti kai hi va tal ré szé re. Az adat szol -
gál ta tás be ér ke zé sét kö ve tõ 15 na pon be lül az adat szol gál -
ta tás nak meg fe le lõ tar ta lom mal a te vé keny sé gi kö rök vál -
to zá sát az ál la mi adó ha tó ság nyil ván tar tá sá ban át ve ze ti. A
te vé keny sé gi kö rök e be kez dés nek meg fe le lõ mó do sí tá sa
ese tén a vál to zás be jegy zé si ké re lem mel érin tett te vé keny -
sé gi kö rök vo nat ko zá sá ban az adó zó men te sül az e tör vény 
24.  §-a sze rin ti kö te le zett ség tel je sí té se alól.

(5) Ha tó sá gi és en ge dé lye zé si el já rás ban – adó-, vám- és 
já ru lék ügyek, va la mint jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese -
tek ben a Ma gyar Ke res ke del mi és En ge dé lye zé si Hi va tal
en ge dé lye zé si el já rá sai ki vé te lé vel, – a TE Á OR-szám fel -
tün te té se nem ír ha tó elõ kö te le zett ség ként. E ren del ke zés
nem érin ti az ál la mi adó ha tó ság és a sta tisz ti kai hi va tal fel -
ada ta i nak el lá tá sá hoz szük sé ges kö te le zett sé ge ket.

(6) Nincs he lye szank ció al kal ma zá sá nak, ha a vál lal ko zás
nem tett ele get a TE Á OR-szá mok át for ga tá sá val kap cso la tos
vál to zás be je len té si kö te le zett sé gé nek 2008. ja nu ár 1. nap ja
és e tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap ja kö zöt ti idõ szak ban. A
cég bí ró ság ál tal tör vé nyességi fel ügye le ti jog kö ré ben
e tárgy ban meg ho zott ha tá ro za tát hi va tal ból meg sem mi sí ti.

(7) Nincs he lye az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi
XCII. tör vény alap ján mu lasz tá si bír ság ki sza bá sá nak, ha
az adó zó az egyes adó tör vé nyek mó do sí tá sá ról  szóló
2007. évi CXXVI. tör vény e tör vény ha tály ba lé pé se elõt ti
ál la po ta sze rin ti 479.  §-ában fog lalt vál to zás be je len té si
kö te le zett sé gé nek 2008. ja nu ár 1. nap ja és e tör vény ha -
tály ba lé pé sé nek nap ja kö zöt ti idõ szak ban nem tett ele get.
Az ál la mi adó ha tó ság e tör vény ha tály ba lé pé sé tõl szá mí -
tott 60 na pon be lül az e ren del ke zés meg sér té se  miatt jog -
sza bály sér tõ dön tést (ren del ke zést) sa ját ha tás kö ré ben hi -
va tal ból vissza von ja, il let ve a fel ügye le ti szerv a dön tést
(ren del ke zést) hi va tal ból meg sem mi sí ti, és a már tel je sí tett 
bír ság össze gét az adó zó nak vissza té rí ti.

29.  § Az egyé ni vál lal ko zás ról  szóló 1990. évi V. tör -
vény 4/B.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A kör zet köz pon ti jegy zõ a vál lal ko zói iga zol vány ki -
adá sá ról, az egyé ni vál lal ko zó szék he lyé nek, te lep he lyé -
nek, fõ te vé keny sé gé nek, il let ve te vé keny sé gi kö ré nek meg -
vál to zá sá ról, az egyé ni vál lal ko zói te vé keny ség gya kor lá -
sá ra való jog meg szû né sé rõl, va la mint a vál lal ko zói iga -
zol vány irán ti ké re lem el uta sí tá sá ról – a 4/A.  § (1) be kez -
dé sé ben fog lalt ada tok köz lé sé vel – ér te sí ti az egyé ni vál -
lal ko zó szék he lye, il le tõ leg te lep he lye sze rint ille té kes]

„g) ál la mi adó ha tó sá got és a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va -
talt. A fõ te vé keny ség, il let ve a te vé keny sé gi kör meg vál to -
zá sa ese tén az ál la mi adó ha tó ság és a Köz pon ti Sta tisz ti kai 
Hi va tal ré szé re, az erre a cél ra lét re ho zott szá mí tó gé pes
rend szer út ján a min den kor ha tá lyos Szak ma kód jegy zék -
ben meg ha tá ro zott, a 3. mel lék let IV. ré szé nek fej lé cé ben
sze rep lõ kó dot is köz li.”

30.  § (1) A pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör -
vény és egyes kap cso ló dó tör vé nyek mó do sí tá sá ról  szóló
2008. évi XXX. tör vény (a továb biak ban: Ppm.) 63.  §-ának
(6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) E tör vény 53.  §-ának (2)–(3) be kez dé se 2008. de -
cem ber 30-án, 54.  §-a 2009. jú li us 1-jén lép ha tály ba.”

(2) A Ppm. 53.  §-ának (1) be kez dé se nem lép ha tály ba.

31.  § (1) A Ctv. 15.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „bár ki
szá má ra in gye ne sen biz to sít ja,” szö veg rész he lyé be a
„bár ki szá má ra in gye ne sen és kor lá to zás men te sen biz to -
sít ja,” szö veg lép.

(2) A Ctv. 24.  §-ának (5) be kez dé sé ben és 25.  §-ának
(2) be kez dé sé ben „az adó ha tó ság ér te sí té se alap ján,” szö -
veg rész he lyé be „az adó ha tó ság elekt ro ni kus ér te sí té se
alap ján,” szö veg lép.

(3) A Ctv. 26.  §-ának (4) be kez dé sé ben „a vég re haj tást
(biz to sí tá si ind téz ke dést) el ren de lõ ha tó ság (bí ró ság) ér te sí té -
se,” szö veg rész he lyé be „a vég re haj tást (biz to sí tá si in téz ke -
dést) el ren de lõ ha tó ság (bí ró ság) elekt ro ni kus ér te sí té se,”
szö veg, „a ha tó ság ál tal meg kül dött” szö veg rész he lyé be a
„ha tó ság ál tal elekt ro ni ku san meg kül dött” szö veg, „az ügy -
ben el já ró bí ró ság ér te sí té se” szö veg rész he lyé be „az ügy ben
el já ró bí ró ság elekt ro ni kus ér te sí té se” szö veg lép.

(4) A Ctv. 26.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „más eset ben
pe dig a bí ró ság vagy a köz igaz ga tá si szerv köz li a cég bí ró -
ság gal” szö veg rész he lyé be a „más eset ben pe dig a bí ró ság 
vagy a köz igaz ga tá si szerv elekt ro ni kus úton köz li a cég bí -
ró ság gal” szö veg lép.

(5) A Ctv. 26.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „zár alá vé tel
meg szün te té sét a bí ró ság köz li a cég bí ró ság gal” szö veg rész
he lyé be a „zár alá vé tel meg szün te té sét a bí ró ság köz li elekt -
ro ni kus úton a cég bí ró ság gal” szö veg, va la mint az „el já ró
ügyész, il let ve nyo mo zó ha tó ság ér te sí ti a cég bí ró sá got” szö -
veg rész he lyé be az „el já ró ügyész, il let ve nyo mo zó ha tó ság
ér te sí ti elekt ro ni kus úton a cég bí ró sá got” szö veg lép.

(6) A Ctv. 26.  §-ának (7) be kez dé sé ben a „bí ró ság vagy
a köz igaz ga tá si szerv köz li a cég bí ró ság gal” szö veg rész
he lyé be a „bí ró ság vagy a köz igaz ga tá si szerv köz li elekt -
ro ni kus úton a cég bí ró ság gal” szö veg lép.

32.  § (1) A Gt. 26.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „cég bí ró sá gi
be je len té se a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk kö te le zett sé ge” szö veg -
rész he lyé be a „cég bí ró sá gi – elekt ro ni kus úton tör té nõ – be -
je len té se a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk kö te le zett sé ge” szö veg lép.

(2) A Gt. 52.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „be fo lyás lét re -
jöt tét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül a cég bí ró ság nak be je len -
te ni” szö veg rész he lyé be a „be fo lyás lét re jöt tét kö ve tõ ti -
zen öt na pon be lül a cég bí ró ság nak elekt ro ni kus úton be je -
len te ni” szö veg lép.
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(3) A Gt. 58.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „– be jegy zés és a
Cég köz löny ben tör té nõ köz zé té tel vé gett – meg kül di” szö -
veg rész he lyé be „– be jegy zés és a Cég köz löny ben tör té nõ
köz zé té tel vé gett – elekt ro ni ku san meg kül di” szö veg lép.

(4) A Gt. 117.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „ügy ve ze tõ
kö te les a cég bí ró ság nak be je len te ni” szö veg rész he lyé be
az „ügy ve ze tõ kö te les a cég bí ró ság nak elekt ro ni kus úton
be je len te ni” szö veg lép.

(5) A Gt. 131.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „nyi lat ko za tot
30 na pon be lül a cég bí ró ság hoz be nyúj ta ni” szö veg rész
he lyé be a „nyi lat ko za tot 30 na pon be lül a cég bí ró ság hoz
elekt ro ni kus úton be nyúj ta ni” szö veg lép.

(6) A Gt. 150.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „ha tá lyos tag -
jegy zé ket a cég bí ró ság nak be nyúj ta ni” szö veg rész he lyé -
be a „ha tá lyos tag jegy zé ket a cég bí ró ság nak elekt ro ni kus
úton be nyúj ta ni” szö veg lép.

(7) A Gt. 162.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „tag gyû lé si ha tá -
ro zat ról  szóló köz le ményt a cég bí ró ság nak meg kül de ni” szö -
veg rész he lyé be a „tag gyû lé si ha tá ro zat ról  szóló köz le ményt
a cég bí ró ság nak elekt ro ni kus úton meg kül de ni” szö veg lép.

(8) A Gt. 164.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „har minc na -
pon be lül kell be je len te nie a cég bí ró ság hoz” szö veg rész
he lyé be a „har minc na pon be lül kell elekt ro ni kus úton be -
je len te nie a cég bí ró ság hoz” szö veg lép.

(9) A Gt. 193.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „so ron kí vül
kö te les a cég bí ró ság nak be je len te ni” szö veg rész he lyé be a
„so ron kí vül kö te les a cég bí ró ság nak elekt ro ni kus úton be -
je len te ni” szö veg lép.

(10) A Gt. 258.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „har minc na -
pon be lül be kell je len te ni” szö veg rész he lyé be a „har minc 
na pon be lül elekt ro ni kus úton kell be je len te ni” szö veg lép.

(11) A Gt. 264.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „har minc na -
pon be lül e tényt a cég bí ró ság nak be je len te ni” szö veg rész
he lyé be a „har minc na pon be lül e tényt a cég bí ró ság nak
elekt ro ni kus úton be je len te ni” szö veg lép.

(12) A Gt. 274.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „kö te les a
cég bí ró ság nak har minc na pon be lül be je len te ni” szö veg -
rész he lyé be a „kö te les a cég bí ró ság nak har minc na pon be -
lül elekt ro ni kus úton be je len te ni” szö veg lép.

33.  § (1) A Ctv.1. mel lék le té nek I. 10. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[I. Ha a be jegy zé si ké re lem tar tal má ra te kin tet tel kö te -
le zõ, va la mennyi cég be jegy zé sé hez (vál to zás be jegy zé sé -
hez) szük sé ges ok ira tok:]

„10. a jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té kû il le ték és
köz zé té te li költ ség té rí tés meg fi ze té sé nek iga zo lá sa, ki vé -
ve, ha a jogi kép vi se lõ nyi lat ko zott, hogy az il le ték és a
köz zé té te li költ ség té rí tés át uta lás ra ke rült;”

(2) A Ctv. 3. mel lék le té nek I. 4. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[I. A cég be jegy zés hez szük sé ges, a be jegy zé si ké re lem -
hez csa to lan dó ok ira tok:]

„4. a jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té kû il le ték és
köz zé té te li költ ség té rí tés meg fi ze té sé nek iga zo lá sa, ki vé -
ve, ha a jogi kép vi se lõ nyi lat ko zott, hogy az il le ték és a
köz zé té te li költ ség té rí tés át uta lás ra ke rült;”

24214 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/183. szám

(3) A Ctv. 4. mel lék le té nek 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3. A társaság tevékenységi köre(i)16/a

3.1. Fõ te vé keny ség: ...........................................................................................................................................................
3.2. Egyéb te vé keny sé gi kör(ök)17: ....................................................................................................................................
3.3. A tár sa ság ügy ve ze té se18

a)19 jo go sult
b) nem jo go sult
a te vé keny sé gi kör(ök) mó do sí tá sá ra.”

16/a A sta tisz ti kai nó menk la tú rát a te vé keny sé gi kör(ök) vo nat ko zá sá ban 
   nem kell fel tün tet ni.
17 Szük ség ese tén ki tölt he tõ, bõ vít he tõ.
18 Alá hú zás sal je lö len dõ.
19 Gt. 18.  § (2)–(3) be kez dés

(4) A Ctv. 5. mel lék le té nek 4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4. A tár sa ság te vé keny sé gi köre(i)23/a

4.1. Fõ te vé keny ség: ...........................................................................................................................................................
4.2. Egyéb te vé keny sé gi kör(ök)24:.....................................................................................................................................
4.3. A tár sa ság ügy ve ze té se25

a)26 jo go sult
b) nem jo go sult
a te vé keny sé gi kör(ök) mó do sí tá sá ra.”

23/a A sta tisz ti kai nó menk la tú rát a te vé keny sé gi kör(ök) vo nat ko zá sá ban 
   nem kell fel tün tet ni.
24 Szük ség ese tén ki töl ten dõ, bõvíthetõ
25 Alá hú zás sal je lö len dõ.
26 Gt. 18.  § (2)–(3) be kez dés.



(5) A Ctv. 6. mel lék le té nek 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3. A társaság tevékenységi köre(i)16/a

3.1. Fõ te vé keny ség: ............................................................................................................................................................
3.2. Egyéb te vé keny sé gi kör(ök)17: .....................................................................................................................................
3.3. A tár sa ság ügy ve ze té se18

a)19 jo go sult
b) nem jo go sult
a te vé keny sé gi kör(ök) mó do sí tá sá ra.”

16/a A sta tisz ti kai nó menk la tú rát a te vé keny sé gi kör(ök) vo nat ko zá sá ban 
   nem kell fel tün tet ni.
17 Szük ség ese tén ki tölt he tõ, bõ vít he tõ.
18 Alá hú zás sal je lö len dõ.
19 Gt. 18.  § (2)–(3) be kez dés

(6) A Ctv. 7. mel lék le té nek 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3. A társaság tevékenységi köre(i)12/a

3.1.  Fõ te vé keny ség: ..........................................................................................................................................................
3.2. Egyéb te vé keny sé gi kör(ök)13: ....................................................................................................................................
3.3. A tár sa ság ügy ve ze té se14

a)15 jo go sult
b) nem jo go sult
a te vé keny sé gi kör(ök) mó do sí tá sá ra.”

12/a A sta tisz ti kai nó menk la tú rát a te vé keny sé gi kör(ök) vo nat ko zá sá ban 
   nem kell fel tün tet ni.
13 Szük ség ese tén ki tölt he tõ, bõ vít he tõ.
14 Alá hú zás sal je lö len dõ.
15 Gt. 18.  § (2)–(3) be kez dés.

(7) A Ctv. 8. mel lék le té nek 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3. A társaság tevékenységi köre(i)16/a

3.1. Fõ te vé keny ség: ...........................................................................................................................................................
3.2. Egyéb te vé keny sé gi kör(ök)17: ....................................................................................................................................
3.3. A tár sa ság ügy ve ze té se18

a)19 jo go sult
b) nem jo go sult
a te vé keny sé gi kör(ök) mó do sí tá sá ra.”

16/a A sta tisz ti kai nó menk la tú rát a te vé keny sé gi kör(ök) vo nat ko zá sá ban 
   nem kell fel tün tet ni.
17 Szük ség ese tén ki tölt he tõ, bõ vít he tõ.
18 Alá hú zás sal je lö len dõ.
19 Gt. 18.  § (2)–(3) be kez dés

(8) A Ctv. 9. mel lék le té nek 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3. A társaság tevékenységi köre(i)12/a

3.1. Fõ te vé keny ség: ...........................................................................................................................................................
3.2. Egyéb te vé keny sé gi kör(ök)13: ..................................................................................................................................
3.3. A tár sa ság ügy ve ze té se14

a)15 jo go sult
b) nem jo go sult
a te vé keny sé gi kör(ök) mó do sí tá sá ra.”

12/a A sta tisz ti kai nó menk la tú rát a te vé keny sé gi kör(ök) vo nat ko zá sá ban 
   nem kell fel tün tet ni.
13 Szük ség ese tén ki tölt he tõ, bõ vít he tõ.
14 Alá hú zás sal je lö len dõ.
15 Gt. 18.  § (2)–(3) be kez dés.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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M elléklet
 a 2008. évi XCVI. törvényhez

1. Az Art. 2. szá mú mel lék let I./Ál ta lá nos ren del ke zé -
sek/1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. Az adó kat a mel lék let sze rin ti ha tár idõ ig kell meg fi -
zet ni, il let ve a költ ség ve té si tá mo ga tá so kat e mel lék let
sze rin ti idõ pont tól le het ki utal ni. Az e tör vény 33.  §-ának
(3) be kez dé se a)–c) és e) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben
az adó zó nak az adó be val lás be nyúj tá sá val egy ide jû leg az
adót is meg kell fi zet nie. A vég el szá mo lás alatt álló adó -
zók adó fi ze té si kö te le zett sé gü ket a te vé keny sé gü ket le zá -
ró be val lás és a záró adó be val lás be nyúj tá sá val egy ide jû -
leg, il let ve a két be val lás kö zöt ti idõ szak ról az ál ta lá nos
sza bá lyok sze rint be nyúj tan dó be val lá sok ra irány adó sza -
bá lyok sze rint kö te le sek tel je sí te ni.”

2008. évi XCVII.
tör vény

a felsõoktatásról  szóló
2005. évi CXXXIX. tör vény módosításáról*

1.  § A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 
(a továb biak ban: Ftv.) 20.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A fel sõ ok ta tá si in téz mény ja vas lat te võ, vé le mé -
nye zõ, a stra té gi ai dön té sek elõ ké szí té sé ben részt vevõ és
a dön té sek vég re haj tá sá nak el len õr zé sé ben köz re mû kö dõ
szer ve a gaz da sá gi ta nács.”

2.  § Az Ftv. 23.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A gaz da sá gi ta nács ba – a (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott sor rend sze rint – há rom, il let ve négy fõt de le gál a sze ná -
tus, eb bõl egy ta got a hall ga tói ön kor mány zat ja vas la ta alap -
ján. A gaz da sá gi ta nács nak – a de le gált ta go kon fe lül – hi va -
tal ból tag ja a rek tor és a gaz da sá gi fõ igaz ga tó, en nek hi á nyá -
ban gaz da sá gi igaz ga tó. A sze ná tus ál tal  delegáltak kö zül
leg alább egy tag nak jo gász, vagy a gaz da ság tu do má nyok
kép zé si te rü le ten mes ter kép zés ben szer zett, vagy az zal
egyen ér té kû szak kép zett ség gel kell ren del kez nie. A sze ná tus
ál tal de le gált ta gok leg alább fele nem áll hat a fel sõ ok ta tá si in -
téz ménnyel fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony ban.”

3.  § (1) Az Ftv. 24.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A gaz da sá gi ta nács – a szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály zat ke re tei kö zött – dönt mû kö dé sé nek rend jé rõl, az zal 
a meg kö tés sel, hogy

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. de cem ber 15-i ülés nap ján fo gad ta el.

a) szük ség sze rint, de fél éven te leg alább két al ka lom -
mal ülé se zik,

b) ha tá ro zat ké pes, ha azon – a 23.  § (3) be kez dés ben
meg ha tá ro zott sor rend sze rint – 5, il let ve 7 tag je len van,

c) a gaz da sá gi ta nács dön té se i hez a je len lé võ sza va zás -
ra jo go sult ta gok több sé gé nek tá mo ga tá sá val ho zott dön -
tése szük sé ges,

d) a gaz da sá gi ta nács ve ze tõ jé nek meg bí zá sá val kap -
cso la tos dön tés hez – a 23.  § (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott sor rend sze rint – leg alább négy, il let ve öt tá mo ga tó
sza va zat ra van szük ség. Nem ve het részt a sza va zás ban az, 
aki nek jo ga i ra vagy kö te le zett sé ge i re a dön tés ki ha tás sal
le het, il let ve az, aki tõl az ügy nek tár gyi la gos meg íté lé se
egyéb ok ból nem vár ha tó (el fo gult ság).”

(2) Az Ftv. 24.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal
egé szül ki:

„A gaz da sá gi ta nács ülé sé re a 28.  § (1) be kez dés
c) pont ja sze rin ti szak szer ve ze ti kép vi se lõt – több szak -
szer ve ze ti kép vi se lõ ese tén a szak szer ve zet, vagy szak -
szer ve ze tek ál tal ki vá lasz tott egy szak szer ve ze ti kép vi se -
lõt – ta nács ko zá si jog gal meg kell hív ni, ha a szak szer ve -
ze ti ta gok lét szá ma az ok ta tók és ku ta tók együt tes lét szá -
má nak egy har ma dát el éri.”

4.  § Az Ftv. 25.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A gaz da sá gi ta nács
a) köz re mû kö dik a sze ná tus dön té se i nek elõkészíté -

sében, így kü lö nö sen vé le mé nye zi
aa) a fel sõ ok ta tá si in téz mény in téz mény fej lesz té si ter vét,
ab) a mi nõ ség és tel je sít mény alap ján dif fe ren ci á ló

 jövedelemelosztás el ve it,
ac) a fel sõ ok ta tá si in téz mény költ ség ve té sét, éves,

 illetve éven túli kö te le zett ség vál la lá si ter vét és vég re haj tá -
sá nak ütem ter vét to váb bá va gyon gaz dál ko dá si ter vét,

ad) a szám vi te li ren del ke zé sek sze rin ti be szá mo ló ját,
ae) a fel sõ ok ta tá si in téz mény szám vi te li rend jét,
af) fej lesz tés in dí tá sát,
ag) gaz dál ko dó szer ve zet ala pí tá sát, gaz dál ko dó szer -

ve zet ben ré sze se dés szer zé sét [121.  §], gaz dál ko dó szer -
ve zet tel tör té nõ együtt mû kö dést,

ah) a fel sõ ok ta tá si in téz mény ren del ke zé sé re bo csá tott, 
va la mint a tu laj do ná ban lévõ ingó – ide ért ve a szel le mi
ter mé ket, más va gyo ni ér té kû jo go kat – és in gat lan va gyon
hasz no sí tá sát, el ide ge ní té sét,

ai) együtt mû kö dé si meg ál la po dás meg kö té sét,
aj) a fel sõ ok ta tá si in téz mény szer ve ze te, szer ve ze ti

egy sé ge lé te sí té sét, át ala kí tá sát, meg szün te té sét;
b) gaz da sá gi szem pont ból vé le mé nye zi
ba) a fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal ké szí tett, egy mil -

liárd fo rin tot meg ha la dó tá mo ga tá si igé nyû, il let ve az in -
téz mény költ ség ve té sét ön rész biz to sí tá sá val ter he lõ
pályá zatokat,

bb) a fel sõ ok ta tá si in téz mény ku ta tá si-fej lesz té si-in no -
vá ci ós stra té gi á ját,

bc) a fel sõ ok ta tá si in téz mény ku ta tá si prog ram ját;
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c) dönt azok ban az ügyek ben, ame lyek el lá tá sá ra a sze -
ná tus fel ha tal maz ta.”

5.  § Az Ftv. 27.  § (8) be kez dés b)–c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A sze ná tus az a)–m) pont te kin te té ben dönt, il let ve az
n)–q) pont te kin te té ben dönt het]

„b) gaz dál ko dó szer ve zet ala pí tá sá ról, gaz dál ko dó szer -
ve zet ben ré sze se dés szer zé sé rõl [121.  §], gaz dál ko dó szer -
ve zet tel tör té nõ együtt mû kö dés rõl, fel té ve, ha azt a gaz da -
sá gi ta nács tag jai leg alább két har ma dá nak igen lõ sza va za -
tá val meg ho zott vé le mé nye tá mo gat ja,

c) a fel sõ ok ta tá si in téz mény ren del ke zé sé re bo csá tott,
il let ve tu laj do ná ban lévõ in gat lan va gyon

ca) hasz no sí tá sá ról, to váb bá
cb) ha azt a gaz da sá gi ta nács tag jai leg alább két har ma -

dá nak igen lõ sza va za tá val meg ho zott vé le mé nye, ezen be -
lül a gaz da sá gi ta nács sze ná tus ál tal de le gált, il let ve hi va -
tal bó li tag jai kö zül leg alább há rom tag sza va za ta támo -
gatta, ér té ke sí té sé rõl,”

6.  § (1) Az Ftv. 28.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A sze ná tus dön té se i nek meg ho za ta lát és vég re haj -
tá sát át ru ház hat ja a fel sõ ok ta tá si in téz mény egyes szer ve -
ze ti egy sé ge i re, il let ve a szer ve ze ti egy sé gek ben fog lal -
koz ta tott ok ta tók és hall ga tók kö zös sé gé re, a szer ve ze ti
egy sé gek ben lét re ho zott tes tü le tek re. Nem ru ház ha tók át
a 27.  § (3)–(4) és (6)–(7) be kez dé sé ben, a (8) be kez dés
a)–i) pont já ban, va la mint a k)–l) pont já ban és az
o)–p) pont já ban, a (9) be kez dés a)–b) és d) pont já ban meg -
ha tá ro zott jog kö rök. A hall ga tói ön kor mány zat rész vé te lét 
a dön tés ho za ta li el já rás ban – az (1) be kez dés b) pont já ban
és a 27.  § (11) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint –
biz to sí ta ni kell ak kor is, ha a sze ná tus dön té sé nek meg ho -
za ta lát át ru ház ta.”

(2) Az Ftv. 28.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A 25.  § (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kér dé sek -

ben – a sze ná tus, vagy a sze ná tus fel ha tal ma zá sa alap ján
más szer ve ze ti egy ség, kö zös ség, tes tü let ál tal – ho zott
dön té sek elõ ké szí té se so rán a dön té si ja vas lat hoz a gaz da -
sá gi ta nács ál tal meg fo gal ma zott írá sos vé le ményt is mel -
lé kel ni kell.”

7.  § Az Ftv. a kö vet ke zõ 81/A.  §-sal egé szül ki:
„81/A. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló tör vény
a) 40.  § (5) be kez dé sé ben és 77/B.  §-ában fog lal tak tól

el té rõ en a rek tor szá má ra a pré mi um fel adat ki tû zé se, ju ta -
lom meg ha tá ro zá sa és a tel je sí tés ér té ke lé se e tör vény
115.  § (2) be kez dé sé vel tör tén het,

b) 41.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak tól el té rõ en a ma ga -
sabb ve ze tõ és a ve ze tõ meg bí zá sá val nem össze fér he tet -
len a fel ügye lõ bi zott sá gi tag ság gaz da sá gi tár sa ság ban,

c) 30/A.  § (1) be kez dés b)–c) pont ja, va la mint
30/B–30/E.  §-a sze rin ti mun ka kör-fel aján lá si, il let ve az
ah hoz kap cso ló dó nyil ván tar tá si kö te le zett sé get a költ ség -

ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek vo nat -
ko zá sá ban nem kell al kal maz ni.”

8.  § (1) Az Ftv. 96.  § (5) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ve ze tõi
meg bí zá sok ha tá ro zott idõ re – há rom-öt évre – ad ha tók, és
az (1) be kez dés a)–d) pont já ban fel so rolt meg bí zá sok egy,
az (1) be kez dés e)–f) pont já ban, to váb bá a (2) be kez dés -
ben fel so rolt meg bí zá sok több al ka lom mal meg hosszab -
bít ha tók. Ha azt a sze ná tus tag jai két har ma dá nak igen lõ
sza va za tá val tá mo gat ta az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti
meg bí zás má so dik al ka lom mal is meg hosszab bít ha tó.”

(2) Az Ftv. 96.  §-a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg az ere de ti (9)–(11) be kez dés je lö lé se
(10)–(12) be kez dés re mó do sul:

„(9) A ma ga sabb ve ze tõ a ve ze tõi te vé keny sé gé nek
 keretében gon dat la nul oko zott ká ro kért tel jes mér ték ben
fe lel. A ma ga sabb ve ze tõ ál tal a ve ze tõi te vé keny ség ke re -
té ben szán dé ko san oko zott ká rért, il let ve a nem ve ze tõi
 tevékenysége ke re té ben oko zott ká rért az ál ta lá nos fe le -
lõs sé gi sza bá lyok (Mun ka Tör vény köny ve Har ma dik
Rész, VIII. fe je zet) az irány adó ak az zal az el té rés sel, hogy
gon dat lan kár oko zás ese tén a fe le lõs ség mér té ke a ve ze tõ
ti zen két havi át lag ke re se té ig ter jed het.”

9.  § Az Ftv. 97.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, va la mint a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel
egé szül ki:

„(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ke ret összeg ter -
hé re a mun kál ta tó meg emel he ti az ok ta tó, il let ve a ku ta tó
havi rend sze res já ran dó sá gá nak össze gét, il let ve ha tá ro -
zott idõ re, leg alább egy, leg fel jebb négy évre  szóló ke re -
set ki egé szí tést ál la pít hat meg (a továb biak ban: több let já -
ran dó ság). Az egy sze mély nek e be kez dés alap ján ad ha tó
havi több let já ran dó ság össze ge nem le het ke ve sebb, mint
a szá mí tá si alap há rom szo ro sa.

(4) A költ ség ve té si tá mo ga tás és más for rá sok ter hé re
 fizetett több let já ran dó ság meg íté lé sé nek ok ta tói és tu do má -
nyos te vé keny sé gek re vo nat ko zó rend jét az in téz mény szer -
ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá ban kell megállapí tani.”

10.  § (1) Az Ftv. 106.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„A mi nisz ter a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós
 Bizottság szak ér tõi vé le mé nyé tõl el tér het.”

(2) Az Ftv. 106.  § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) Az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló szer zõ dés -
ben ré szes ál lam ban akk re di tált, vagy az adott ál lam ál tal
a fel sõ ok ta tá si rend sze ré be tar to zó nak el is mert alap-, mes -
ter-, il let ve az zal egyen ér té kû – kö zös kép zés nek nem
 minõsülõ – osz tott kép zés in dí tá sa kor, ha a kép zés meg -
szer ve zé sé ben az érin tett – kül föl di és ma gyar – fel sõ ok ta -
tá si in téz mé nyek meg ál la pod tak, és a kül föl di felsõokta -
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tási in téz mény e meg ál la po dás ban vál lal ja a ma gyar fel sõ -
ok ta tá si in téz mény ál tal foly ta tott kép zés re te kin tet tel a
kül föl di ok le vél ki ál lí tá sát, a re giszt rá ci ós köz pont a
 Magyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság szak ér tõi
vé le mé nye nél kül dönt. E kép zés re, a kép zés ben részt ve -
võk jo ga i ra és kö te le zett sé ge i re, az ok ta tá si te vé keny ség re
és an nak el len õr zé sé re, a fel vé te li fel té te lek meg ha tá ro zá -
sá ra a 116.  § (1) be kez dés má so dik mon da tá ban, va la mint
a (4)–(5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te le ket kell
 alkalmazni. A Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si és Fej lesz té si
Szer ve zet rõl (OECD)  szóló szer zõ dés ben ré szes tag ál lam -
ban akk re di tált, vagy az adott ál lam ál tal a fel sõ ok ta tá si
rend sze ré be tar to zó nak már el is mert alap-, mes ter- és dok -
to ri, il let ve az zal egyen ér té kû ma gyar or szá gi kép zés in dí -
tá sa kor a ma gyar or szá gi in téz mé nyi akk re di tá ci ó val ren -
del ke zõ ma gyar fel sõ ok ta tá si in téz mény ké rel mé re a
 regisztrációs köz pont a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akkreditá -
ciós Bi zott ság szak ér tõi vé le mé nye nél kül dönt a ma gyar -
or szá gi kép zés in dí tá sá nak en ge dé lye zé sé rõl.”

11.  § Az Ftv. 110.  §-a a kö vet ke zõ (9)–(10) be kez dés sel
egé szül ki:

„(9) A Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság -
nak a dön tés-elõ ké szí tõ és dön tés ho za ta li te vé keny sé gei
min den szint jén biz to sí ta nia kell az el fo gu lat lan, pár tat lan, 
ob jek tív szem pon to kon ala pu ló szak mai ál lás pont ki ala kí -
tá sá nak fel té te le it. A Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós
Bi zott ság szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét – a Kor mány
 által meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – úgy ala kít ja ki, hogy
az a sze mé lyi össze fér he tet len ség ki zá rá sát szol gál ja.

(10) A Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság -
nak biz to sí ta nia kell a köz ér dek bõl nyil vá nos adat nak
 minõsülõ, az ál ta la el fo ga dott szak ér tõi vé le mé nyek és
 állásfoglalások tar tal má nak meg is mer he tõ sé gét az érin tet -
tek ké ré sé re.”

12.  § (1) Az Ftv. 120.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény a vagyonkeze -
lõje, a nem ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény pe dig – ki vé ve,
ha a va gyon tu laj don jo gát a fenn tar tó át en ge di – a hasz ná -
ló ja le het a fel ada tai el lá tá sá hoz a fenn tar tó ál tal rendel -
kezésére bo csá tott va gyon nak (a továb biak ban: fel sõ ok ta -
tá si in téz mény ren del ke zé sé re bo csá tott va gyon). A fel sõ -
ok ta tá si in téz mény a ren del ke zé sé re bo csá tott ingó – ide -
ért ve szel le mi ter mé ket és más va gyo ni ér té kû jo got is – és
in gat lan va gyont az ala pí tó ok irat ban meg ha tá ro zott fel -
ada ta i nak el lá tá sá hoz hasz nál hat ja. Az ál la mi fel sõ ok ta tá -
si in téz mény a ren del ke zé sé re bo csá tott va gyon nal az
 államháztartásról és az ál la mi va gyon ról  szóló tör vé nyek -
ben, va la mint az e tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint
ren del kez het. A fel sõ ok ta tá si in téz mény a ren del ke zé sé re
bo csá tott va gyont és a sa ját va gyo nát el kü lö ní tet ten tart ja
nyil ván.”

(2) Az Ftv. 120.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
(4)–(6) be kez dés lép, egy ide jû leg az ere de ti (5)–(6) be kez -
dés szá mo zá sa (7)–(8) be kez dés re mó do sul:

„(4) A fel sõ ok ta tá si in téz mény az alap te vé keny sé gé hez
kap cso ló dó ki egé szí tõ te vé keny ség ként is el lát hat ja a 4.  §
(1)–(2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott te vé keny sé get, to váb -
bá vál lal ko zá si te vé keny sé get is foly tat hat, fel té ve, hogy
az alap fel ada ta i nak el lá tá sát nem ve szé lyez te ti. A költ ség -
ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz ményt be vé te -
le után ál la mi be fi ze té si kö te le zett ség nem ter he li.

(5) A költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si
 intézményt vál lal ko zá si te vé keny sé gé bõl szár ma zó ered -
mé nye után ál la mi be fi ze té si kö te le zett ség ab ban az eset -
ben nem ter he li, ha azt

a) alap fel ada ta i nak el lá tá sá hoz, va la mint az alap fel -
ada ta i nak el lá tá sát szol gá ló va gyon meg szer zé sé hez, koc -
ká zat fe de ze ti alap ba  való be fi ze tés hez, il let ve

b) a 122.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel újí tá si,
il let ve be ru há zá si cél ra hasz nál ja fel.

(6) A költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si
 intézmény a sa ját be vé te lé bõl szár ma zó pénz for gal mát a
kincs tár nál ve ze tett kü lön cél el szá mo lá si szám lán ke zel -
he ti. A kincs tár nál ve ze tett kü lön cél el szá mo lá si szám lán
ke zelt összeg év végi egyen le gét a fel sõ ok ta tá si in téz mény 
ma rad vány szá mí tá sá nál fi gyel men kí vül kell hagy ni.”

13.  § Az Ftv. 121.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„121.  § (1) Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény – a sa ját
be vé te lé nek a költ sé gek tel jes körû le vo ná sa után fenn ma -
radt ré szé bõl és tu laj do ná ban lévõ va gyo ná val – zártkö -
rûen mû kö dõ rész vény tár sa sá got vagy kor lá tolt fe le lõs sé -
gû tár sa sá got (a továb biak ban együtt e tör vény al kal ma zá -
sá ban: in téz mé nyi tár sa ság) ala pít hat, il let ve ezek ben sze -
rez het ré sze se dést, fel té ve, hogy a va gyo ni hoz zá já ru lás -
nak nem ré sze ál la mi va gyon. Az in téz mé nyi tár sa ság mû -
kö dé sé re és ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek fe le lõs sé gé re az ál la -
mi ré sze se dés sel mû kö dõ gaz da sá gi tár sa sá gok ra vo nat ko -
zó sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

(2) Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény olyan in téz mé nyi
tár sa sá got hoz hat lét re, il let ve olyan in téz mé nyi tár sa ság -
ban sze rez het ré sze se dést, amely ben – ki vé ve, ha tör vény
más fel té te le ket nem ha tá roz meg – a be fo lyá sa (részese -
dése) mér té ké nél az osz ta lék ból  való ré sze se dé se nem
 lehet ki sebb ará nyú.

(3) Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény az in téz mé nyi tár -
sa ság ré szé re pénz be li hoz zá já ru lást csak sa ját be vé te le
ter hé re tel je sít het.

(4) Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény rek to ra éven te
 jelentést ké szít a gaz da sá gi ta nács ré szé re a fel sõ ok ta tá si
in téz mény ál tal ala pí tott vagy rész vé te lé vel mû kö dõ in téz -
mé nyi tár sa ság mû kö dé sé rõl. A je len tés alap ján a gaz da sá -
gi ta nács ja vas la tot ké szít az in téz mé nyi tár sa ság to váb bi
mû köd te té sé vel, il let ve a va gyon vesz tés el ke rü lé sét cél zó
in téz ke dé sek kel kap cso la tos lé pé sek rõl.
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(5) A költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si
 intézmény in téz mé nyi tár sa sá got ak kor ala pít hat, ha az in -
téz mé nyi tár sa sá gai eset le ges vesz te sé ge i nek fe de zé sé re
kö te le zõ tar ta lék-, il let ve koc ká za ti ala pot ho zott lét re a
 saját be vé te lei ter hé re.

(6) Költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz -
mény in téz mé nyi tár sa sá ga i nak eset le ges hi á nyát a be fo -
lyá sá nál (ré sze se dé sé nél) na gyobb mér ték ben nem fi nan -
szí roz hat ja.

(7) A fel sõ ok ta tá si in téz mény csak olyan in téz mé nyi
tár sa sá got hoz hat lét re, il let ve olyan in téz mé nyi tár sa ság -
ban ve het részt, ame lyik nem sér ti a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény ér de ke it. Nem hoz ha tó lét re in téz mé nyi tár sa ság a
11.  § (1) és (3) be kez dé sé ben fog lalt kép zé sek kel össze -
füg gõ fel ada tok el lá tá sá ra, ki vé ve a szer ve zés sel össze füg -
gõ te vé keny sé get.

(8) A fel sõ ok ta tá si in téz mény ben ma ga sabb ve ze tõi és
ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõk és ezek kö ze li hoz zá tar -
to zói nem tölt het nek be olyan in téz mé nyi tár sa ság ban ve -
ze tõ tiszt ség vi se lõi fel ada to kat, nem le het nek tag jai a fel -
ügye lõ bi zott sá gá nak, nem lát hat nak el könyv vizs gá lói fel -
ada tot, ame lyet a fel sõ ok ta tá si in téz mény ho zott lét re,
 illetve amely ben ré sze se dés sel ren del ke zik.

(9) A fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal ala pí tott, il let ve rész -
vé te lé vel mû kö dõ in téz mé nyi tár sa ság gal kap cso la tos
 tulajdonosi jo go kat a rek tor gya ko rol ja. A tu laj do no si
 jogok gya kor lá sát a rek tor a 29.  § (5) be kez dés sze rint át ru -
ház hat ja. Az át ru há zott tu laj do no si jog to vább nem ru ház -
ha tó át.

(10) Amennyi ben az in téz mé nyi tár sa ság nál mû kö dõ
fel ügye lõ bi zott ság meg íté lé se sze rint az ügy ve ze tés te vé -
keny sé ge jog sza bály ba, a tár sa sá gi szer zõ dés be, il let ve az
in téz mé nyi tár sa ság leg fõbb szer vé nek ha tá ro za ta i ba üt kö -
zik, vagy egyéb ként sér ti az in téz mé nyi tár sa ság, il let ve a
ta gok (rész vé nye sek) ér de ke it, és össze hív ja az in téz mé nyi 
tár sa ság leg fõbb szer vé nek rend kí vü li ülé sét, er rõl a rek tor 
kö te les ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni a gaz da sá gi ta ná csot és 
a sze ná tust.

(11) Ha a fel sõ ok ta tá si in téz mény szel le mi al ko tás jo go -
sult ja, azt nem pénz be li hoz zá já ru lás ként in téz mé nyi tár -
sa ság tu laj do ná ba ad hat ja, a szel le mi al ko tás üz le ti célú
hasz no sí tá sa cél já ból hasz no sí tó vál lal ko zást hoz hat lét re.
A szel le mi al ko tás hasz no sí tá sá ra lét re ho zott, il let ve mû -
köd te tett in téz mé nyi tár sa ság ra egye bek ben a ku ta tás-fej -
lesz tés rõl és a tech no ló gi ai in no vá ci ó ról  szóló 2004. évi
CXXXIV. tör vényt kell al kal maz ni.

(12) A költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si
 intézmény – az (1) be kez dés sze rin ti in téz mé nyi tár sa ság
ki vé te lé vel – gaz dál ko dó szer ve zet ala pí tá sá ra, ab ban
 részesedés szer zé sé re, il let ve gaz dál ko dó szer ve zet ben
 tulajdonosi (tag sá gi, rész vény esi) jo gok gya kor lá sá ra a
Nem ze ti Va gyon gaz dál ko dá si Ta nács dön té se alap ján, a
Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zrt.-vel kö tött szer zõ dés -
ben meg ha tá ro zot tak sze rint jo go sult. Eb ben az eset ben az
ala pí tás ra, a ré sze se dés szer zés re, a tu laj do no si jo gok gya -
kor lá sá ra az ál la mi va gyon ról  szóló tör vény ben az ál la mi

tu laj do nú gaz da sá gi tár sa sá gok ra meg ha tá ro zott rendel -
kezéseket kell al kal maz ni.”

14.  § Az Ftv. 122.  § (2)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ
(5)–(8) be kez dés sel egé szül ki:

„(2) Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény a va gyon ke ze lé -
sé ben lévõ ál la mi va gyon tu laj don jo gát sa ját ha tás kör ben,
a Ma gyar Ál lam ne vé ben el jár va át ru ház hat ja. Az ér té ke sí -
tés

a) az ál la mi va gyon ér té ke sí té sé re vo nat ko zó ál ta lá nos
ren del ke zé sek figye lembe véte lével,

b) a va gyon  valós pi a ci ér té ké nek el len ér té ke fe jé ben,

c) a mi nisz ter elõ ze tes egyet ér té sé vel,

d) a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zrt. ér té ke sí tést
meg elõ zõ ér te sí té se mel lett,

e) in gat lan ese tén az in gat lan fek vé se sze rin ti te le pü lé si 
– fõ vá ros ban az in gat lan fek vé se sze rin ti ke rü le ti – ön kor -
mány zat elõ vá sár lá si jo gá nak biz to sí tá sá val

tör tén het.

(3) A mi nisz ter hoz zá já ru lá sá ról az ér té ke sí té si szán dék
írás be li be je len té sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül dönt, 
amennyi ben ezen idõ pon tig dön tést nem ho zott, úgy az
egyet ér tést meg adott nak kell te kin te ni. Nem szük sé ges az
elõ ze tes egyet ér tés ab ban az eset ben ha in gat lan ér té ke sí -
té sé re azért ke rül sor, mert az in téz mény leg ké sõbb az
 intézményfejlesztési ter vé ben meg ha tá ro zott idõ tar ta mon
be lül az ér té ke sí ten dõ in gat lan nal azo nos te le pü lé sen má -
sik in gat lant kí ván vá sá rol ni. A mi nisz tert az ér té ke sí tés
meg kez dé sét meg elõ zõ en er rõl tá jé koz tat ni kell.

(4) Az ér te sí tést köve tõen a Ma gyar Nem ze ti Va gyon -
ke ze lõ Zrt. az ér té ke sí tés el len a kéz hez vé tel tõl szá mí tott
har minc na pon be lül ki fo gást emel het, ha az ér té ke sí ten dõ
va gyon tár sa sá gi ré sze se dés, il let ve olyan in gat lan, amely
szük sé ges va la mely ál la mi szerv, költ ség ve té si in téz mény
el he lye zés re vo nat ko zó, a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ 
Zrt.-hez az ér te sí tés kéz hez vé te le kor már be je len tett igé -
nyé nek ki elé gí té sé hez. A ki fo gás be je len té sét köve tõen az
ér té ke sí té si el já rás nem kezd he tõ meg. Ki fo gás nem emel -
he tõ, ha az in gat lan ér té ke sí té sé bõl szár ma zó be vé telt a
fel sõ ok ta tá si in téz mény alap fel ada ta i hoz kap cso ló dó fel -
újí tá si, be ru há zá si és egyéb fej lesz té si cél ra for dít ják,
 kivéve, ha a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zrt. egy út tal
nyi lat ko zik ar ról, hogy ezen fel újí tá si, be ru há zá si és egyéb 
fej lesz té si cé lok meg valósításának for rá sát az in gat lan
 értékének ere jé ig – az ál la mi va gyon ról  szóló 2007. évi
CVI. tör vény 22.  § (7) be kez dé sé re fi gye lem mel – az in -
téz mény fej lesz té si terv ben meg je lölt idõ pon tig biz to sít ja.

(5) Az ér té ke sí té si el já rás be fe je zé sét kö ve tõ har minc
na pon be lül az in téz mény a nyil ván tar tás ba vé tel és el szá -
mo lás vé gett meg kül di a szer zõ dést, il let ve az el já rás jog -
sze rû sé gé nek vizs gá la tá hoz szük sé ges ira to kat a Ma gyar
Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zrt. ré szé re. A (2)–(4) be kez dés -
ben fog lalt ren del ke zé sek meg sér té sé vel kö tött szer zõ dés
sem mis.
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(6) Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ke ze lé sé ben
lévõ ál la mi va gyon ba tar to zó in gat la nok ér té ke sí té sé bõl
szár ma zó be vé tel nek a köz tar to zá sok és az in gat lan-el ide -
ge ní tés költ sé ge i nek ki egyen lí té sét köve tõen fenn ma ra dó
ré sze a fel sõ ok ta tá si in téz mény alap fel ada ta i hoz kapcso -
lódó fel újí tá si, be ru há zá si – be le ért ve a PPP (az ál la mi és
a ma gán szek tor kö zöt ti fej lesz té si, il let ve szol gál ta tá si
együtt mû kö dés, Pub lic Pri va te Part ners hip prog ram) ke re -
té ben meg valósuló fej lesz té sek tör lesz tõ rész le te it is – cél -
ra hasz nál ha tó fel.

(7) Ha az in téz mény fej lesz té si terv ben meg je lölt cél a
fel sõ ok ta tá si in téz mény ér té ke sí té si ja vas la tá ban meg je -
lölt idõ pon tig nem  valósul meg, az ér té ke sí tés el len ér té két
az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény kö te les a Ma gyar Nem -
ze ti Va gyon ke ze lõ Zrt. ré szé re meg fi zet ni.

(8) Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény az ál la mi va gyon -
ról  szóló 2007. évi CVI. tör vény 27.  § (2) be kez dé se sze -
rin ti díj fi ze té se he lyett az ál la mi va gyon hasz ná la ta el len -
ér té ke ként a há rom éves fenn tar tói meg ál la po dás ban meg -
ha tá ro zott össze get kö te les a va gyon ál la gá nak meg óvá sá -
ra, kar ban tar tá sá ra és fel újí tá sá ra for dí ta ni.”

15.  § Az Ftv. a kö vet ke zõ 122/A.  §-sal egé szül ki:
„122/A.  § (1) Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény kincs -

tá ri kör be nem tar to zó be fek te tõ vel vég zett kö zös be ru há -
zás ese tén jo go sult a va gyon ke ze lé sé ben lévõ in gat lant
– ver se nyez te tés nél kül – a be fek te tõ hasz ná la tá ba adni,
vagy arra vo nat ko zó an föld hasz ná la ti jo got biz to sí ta ni
szá má ra. A hasz ná la ti, föld hasz ná la ti jog át en ge dé se a be -
fek te tõ vel kö tött meg ál la po dás ban fog lalt fel té te lek sze -
rint, akár el len ér ték nél kül is tör tén het, idõ tar ta ma azon -
ban a húsz évet nem ha lad hat ja meg.

(2) Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek a költ ség ve té -
sük ter hé re hosszú távú (leg fel jebb húsz éves) kötelezett -
séget vál lal hat nak fel hal mo zá si cé lok ra vagy be ru há zást
he lyet te sí tõ szol gál ta tás vá sár lá sá ra. Az eb bõl szár ma zó
éves fi ze té si kö te le zett sé gek együt tes össze ge egyik év ben 
sem ha lad hat ja meg az éves költ ség ve té sük do lo gi és fel -
hal mo zá si célú elõ irány za tá nak tíz szá za lé kát. Amennyi -
ben az éves fi ze té si kö te le zett sé gek együt tes össze ge e
 határt a fel sõ ok ta tá si in téz mény tárgy évi költ ség ve té sé nek 
csök ke né se  miatt ha lad ja meg, új kö te le zett ség nem vál lal -
ha tó mind ad dig, amíg az arány hely re nem áll. A hosszú
távú kö te le zett sé gek rõl éven te ki mu ta tást kell ké szí te ni,
amely az éves költ ség ve tés és be szá mo ló ré szét ké pe zi.
A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kö te le zett ség vál la lá sá nak
 ötven szá za lé kát a mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um a
jó vá ha gyott éves fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tai ter hé re
 átvállalhatja. Az át vál la lá sok együt tes össze ge nem ha lad -
hat ja meg a mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um adott évre 
jó vá ha gyott köz pon ti be ru há zá si elõ irány za tai har minc há -
rom szá za lé ká nak meg fe le lõ mér té ket. Az ezt meg ha la dó
át vál la lás hoz az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter egyet -
ér té se szük sé ges.”

16.  § (1) Az Ftv. 123.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény sa ját tulaj -
donra

a) az ál ta la lét re ho zott, il let ve rész vé te lé vel mû kö dõ
gaz dál ko dó szer ve zet tõl (in téz mé nyi tár sa ság tól) ka pott
(osz ta lék) ered mé nye,

b) a vál lal ko zá si te vé keny sé gé nek adó zott ered mé nye,
c) a költ ség té rí té ses kép zés bõl szár ma zó be vé te lé nek a

költ sé gek tel jes kö ré nek le vo ná sa után fenn ma radt ered -
mé nye,

d) a ré szé re nyúj tott pénz be li ado má nyok ter hé re,
e) ingó és in gat lan va gyon ado má nyo zá sa, va la mint
f) örök lés ré vén, to váb bá
g) egyéb sa ját be vé te lé nek a költ sé gek tel jes körû le vo -

ná sa után fenn ma radt ré sze ter hé re
te het szert.”

(2) Az Ftv. 123.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(2) A költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si
 intézmény sa ját va gyon ra – az (1) be kez dés d)–g) pont ja
ki vé te lé vel – ak kor te het szert, ha a ren del ke zés re bo csá -
tott va gyon ál la gá nak meg óvá sá ról, pót lá sá ról gondos -
kodott.”

(3) Az Ftv. 123.  § (4)–(5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) Ha e tör vény más ként nem ren del ke zik,
a) ahol e tör vény tu laj don ról, tu laj don szer zés rõl ren -

del ke zik, azon az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese té -
ben va gyon ke ze lõi jo got kell ér te ni,

b) ha az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény bár mi lyen
jog cí men va gyont sze rez, an nak tu laj don jo ga az ál la mot 
il le ti meg, azon ban a fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel ha tá ro -
zat lan idõ re  szóló va gyon ke ze lõi szer zõ dést kell köt ni.

(5) A (4) be kez dés ben fog lal ta kat nem kell al kal maz ni
ab ban az eset ben, ha a tu laj don szer zés re a sa ját be vé tel ter -
hé re ke rült sor.”

17.  § Az Ftv. 124.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„124.  § Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek in téz mé nyi 
tár sa sá gai te kin te té ben az ál lam ház tar tás ról  szóló tör vény
95.  §-át – kü lön tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban –
nem kell al kal maz ni. Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek -
re az ál lam ház tar tás ról  szóló tör vény 100.  § (1) be kez dé sé -
nek c) pont ját az e tör vény ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel
kell al kal maz ni.”

18.  § Az Ftv. 128.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ p) pont -
tal egé szül ki:

[A pá lyá za ti úton ad ha tó tá mo ga tás le het kü lö nö sen:]
„p) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén kí vül kép zés in dí tá -

sa so rán, a kép zés he lye sze rin ti ál lam jog rend je sze rin ti
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en ge dé lye zé si, vagy más, a kép zés in dí tá sá nak fel té te lé ül
meg ha tá ro zott el já rás költ sé ge i hez”
[nyúj tott tá mo ga tás]

19.  § (1) Az Ftv. 147.  §-a a kö vet ke zõ 25/A. pont tal egé -
szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„25/A. kö ze li hoz zá tar to zó: a há zas társ, a be jegy zett

élet 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;”

(2) Az Ftv. 147.  § 31. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„31. sa ját be vé tel: az ál lam ház tar tá son kí vü li for rá sok
– be le ért ve min den olyan, az Eu ró pai Uni ó tól szár ma zó
 támogatást, amely hez nem az ál la mi költ ség ve té sen ke -
resz tül jut a fel sõ ok ta tá si in téz mény, to váb bá a szakkép -
zési hoz zá já ru lá si fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té se ként
 elszámolt for rá so kat is, ide nem ért ve az ál la mi va gyon
 értékesítésének el len ér té két – va la mint a Ku ta tá si és Tech -
no ló gi ai In no vá ci ós Alap ból szár ma zó be vé te lek,”

20.  § Az Ftv. 151.  § (4) be kez dés má so dik mon da ta
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az And rás sy Gyu la Bu da pes ti Né met Nyel vû Egye -
tem, va la mint a Kö zép-eu ró pai Egye tem 2011. ja nu ár 1-jé -
tõl e tör vény ren del ke zé sei, vagy a – kü lön tör vény ben
meg ha tá ro zott – nem zet kö zi jel le gû fel sõ ok ta tá si in téz -
mény re vo nat ko zó ren del ke zé sek alap ján foly tat ja mû kö -
dé sét.”

21.  § (1) E tör vény 2009. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

(2) Az Ftv.
a) 117.  § (4) be kez dés e) pont já nak „alap-, mes ter -

kép zés, dok to ri kép zés” szö veg ré sze he lyé be „kép zé si
te rü let, fel sõ fo kú vég zett sé gi szint és szak kép zett ség”
szö veg rész,

b) 137.  § (2) be kez dés „a 96.  § (3), va la mint (5)–(6) és
(9) be kez dé sé ben” szö veg ré sze he lyé be „a 96.  § (3), va la -
mint (5)–(6) és (10) be kez dé sé ben” szö veg rész
lép.

(3) Ha tá lyát vesz ti az Ftv.
a) 48.  § (1) be kez dé sé nek „(Ptk. 86.  §)”,
b) 67.  § (6) be kez dé sé nek „[Ptk. 685.  § b) pont]”,
c) 73.  § (4) be kez dés b) pont já nak „[Ptk. 685.  §

b) pont]” szö veg ré sze,
d) 116.  § (2) be kez dé sé nek har ma dik mon da ta és „vagy 

az ok le vél ál tal ta nú sí tott szak kép zett ség nek” szöveg -
része,

e) 156.  § (1) be kez dé se.

(4) Ha tá lyát vesz ti a 2008. már ci us 9-i ügy dön tõ nép -
sza va zá so kon ho zott dön té sek vég re haj tá sá ról  szóló
2008. évi IX. tör vény 4–5.  §-a, 7.  § (5) be kez dé se.

22.  § (1) Az Ftv. – e tör vény 2.  §-ával ki egé szí tett – 23.  § 
(4) be kez dé sét, a gaz da sá gi ta nács tag ja i nak e tör vény
hatályba lépését köve tõen tör té nõ de le gá lá sá ra, va la mint a
gaz da sá gi ta nács tag jai meg bí za tá sá nak meg hosszab bí tá sa 
so rán kell al kal maz ni. Az e tör vény hatályba lépésekor
 érvényes meg bí zá so kat a meg vál toz ta tott ren del ke zés nem 
érin ti.

(2) Az Ftv. – e tör vény 4.  §-ával és 6.  § (1) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott – 25.  § (1) be kez dé sé re és 28.  § (3) be kez dé -
sé re te kin tet tel a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek 2009. már ci us
31-ig kö te le sek fe lül vizs gál ni és mó do sí ta ni szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály za tu kat.

(3) Az Ftv. – e tör vény 5.  §-ával, il let ve 14.  §-ával meg -
ál la pí tott – 27.  § (8) be kez dés c) pont ját, és 122.  § (2)–(5)
és (7) be kez dé sét az e tör vény hatályba lépését köve tõen
kez de mé nye zett ér té ke sí té si ja vas la tok ra kell al kal maz ni.

(4) Az Ftv. – e tör vény 10.  §-ával, és 21.  § (2) be kez dés
a) pont já val és (3) be kez dés d) pont já val meg ál la pí tott
– 106.  § (7) be kez dé sé ben, il let ve 116.  § (2) be kez dé sé ben, 
és 117.  § (4) be kez dés e) pont já ban fog lal ta kat az e tör vény 
hatályba lépését köve tõen be nyúj tott ké rel mek re, il let ve a
meg is mé telt el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(5) Az Ftv. – e tör vény 11.  §-ával mó do sí tott – 110.  §
(9)–(10) be kez dés alap ján a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re -
di tá ci ós Bi zott ság fe lül vizs gál ja, mó do sít ja szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály za tát, és az Ftv. alap ján a tör vényességi
el len õr zés re jo go sult nak 2009. már ci us 31-ig kül di meg.

(6) Az Ftv. – e tör vény 13.  §-ával mó do sí tott – 121.  §
(2) be kez dé se alap ján, e tör vény hatályba lépését köve tõen
azok a költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz -
mé nyek hoz hat nak lét re, vagy ve het nek részt ki sebb sé gi
ré sze se dés sel in téz mé nyi tár sa ság ban, il let ve azon a költ -
ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
 intézményi tár sa sá gai hoz hat nak lét re, il let ve ve het nek
részt to váb bi gaz da sá gi tár sa ság ban – a szel le mi al ko tás
üz le ti célú hasz no sí tá sa cél já ból lét re ho zott in téz mé nyi
tár sa sá got ide nem ért ve – amely fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek az Ftv. 135–136.  §-a sze rint lét re ho zott, és mû köd te -
tett koc ká zat fe de ze ti alap ba – az ilyen mó don lét re ho zott
in téz mé nyi tár sa ság ré szé re biz to sí tott va gyo ni hoz zá já ru -
lá suk tíz szá za lé ká nak meg fe le lõ mér té kû, to váb bá éven te
az in téz mé nyi tár sa ság tól ka pott (osz ta lék) ered mé nye tíz
szá za lé ká nak meg fe le lõ össze gû be fi ze tést tel je sí te nek a
sa ját be vé te lük nek a költ sé gek tel jes körû le vo ná sa után
fenn ma radt ré sze ter hé re.

(7) Az Ftv. – e tör vény 14.  §-ával meg ál la pí tott – 122.  §
(8) be kez dé sé ben elõ írt összeg meg ál la pí tá sa ér de ké ben a
fenn tar tói meg ál la po dá so kat 2009. már ci us 31-ig kell
 felülvizsgálni.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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2008. évi XCVIII.
tör vény

az Eu ró pa Ta nács 2006. má jus 19-én,
Stras bo urg ban el fo ga dott, az ál lam utód lás ese tén

be kö vet ke zõ hon ta lan ság el ke rü lé sé rõl  szóló
 Egyez mé nye ki hir de té sé rõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad az
Eu ró pa Ta nács 2006. má jus 19-én, Stras bo urg ban el fo ga -
dott, az ál lam utód lás ese tén be kö vet ke zõ hon ta lan ság el -
ke rü lé sé rõl  szóló Egyez mé nye (a továb biak ban: Egyez -
mény) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  § Az Or szág gyû lés az Egyez ményt e tör vénnyel
 kihirdeti.

3.  § Az Egyez mény hi te les an gol nyel vû szö ve ge, il let -
ve hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Council of Europe Convention on the avoidance
of statelessness in relation to State succession

Preamble

The member States of the Council of Europe and the
other States signatory to this Convention,

Considering that the avoidance of statelessness is one of 
the main concerns of the international community in the
field of nationality;

Noting that State succession remains a major source of
cases of statelessness;

Recognising that the European Convention on
Nationality (ETS No. 166), opened for signature in
Strasbourg on 6 November 1997, contains only general
principles and not specific rules on nationality in case of
State succession;

Bearing in mind that, with regard to statelessness in
relation to State succession, other international
instruments either do not have a binding character or do
not address some important issues;

Convinced that for the reasons above there is a need for
a comprehensive international instrument on State
succession and the avoidance of statelessness which
should be interpreted and applied, bearing in mind the
principles of the European Convention on Nationality;

Taking into account Recommendation No. R (99) 18 of
the Committee of Ministers on the Avoidance and
Reduction of Statelessness, as well as the practical
experience gained in recent years with regard to State
succession and statelessness;

Having regard to other binding international
instruments, namely the United Nations Conventions
relating to the Status of Stateless Persons and on the
Reduction of Statelessness, and the Vienna Conventions
on Succession of States in respect of Treaties and on
Succession of States in respect of State Property, Archives
and Debts;

Having also regard to the draft articles on nationality of
natural persons in relation to the succession of States,
prepared by the United Nations International Law
Commission, contained in the Annex to the United
Nations General Assembly Resolution 55/153 of 2001 as
well as the Declaration of the European Commission for
Democracy through Law (Venice Commission) on the
Consequences of State Succession for the Nationality of
Natural Persons;

Building upon, but without prejudice to, the general
principles established in the international instruments and
documents mentioned above, by adding specific rules
applicable to the particular situation of statelessness in
relation to State succession;

In order to give effect to the principles established in the 
European Convention on Nationality that everyone has the 
right to a nationality and that the rule of law and human
rights, including the prohibition of arbitrary deprivation of
nationality and the principle of non-discrimination, must
be respected in order to avoid statelessness,

Have ag re ed as fol lows:

Article 1 – Definitions

For the purposes of this Convention:
a „State succession” means the replacement of one

State by another in the responsibility for the international
relations of territory;

b „State concerned” means the predecessor State or the
successor State, as the case may be;

c „Statelessness” means the situation where a person is
not considered as a national by any State under the
operation of its internal law;

d „Habitual residence” means a stable factual
residence;

e „Person concerned” means every individual who, at
the time of the State succession, had the nationality of the
predecessor State and who has or would become stateless
as a result of the State succession.

Article 2 – Right to a nationality

Everyone who, at the time of the State succession, had
the nationality of the predecessor State and who has or
would become stateless as a result of the State succession
has the right to the nationality of a State concerned, in
accordance with the following articles.
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Article 3 – Prevention of statelessness

The State concerned shall take all appropriate measures
to prevent persons who, at the time of the State succession,
had the nationality of the predecessor State, from
becoming stateless as a result of the succession.

Article 4 – Non-discrimination

When applying this Convention, States concerned shall
not discriminate against any person concerned on any
ground such as sex, race, colour, language, religion,
political or other opinion, national or social origin,
association with a national minority, property, birth or
other status.

Article 5 – Responsibility of the successor State

1 A successor State shall grant its nationality to persons 
who, at the time of the State succession, had the nationality 
of the predecessor State, and who have or would become
stateless as a result of the State succession if at that time:

a they were habitually resident in the territory which
has become territory of the successor State, or

b they were not habitually resident in any State
concerned but had an appropriate connection with the
successor State.

2 For the purpose of paragraph 1, sub-paragraph b, an
appropriate connection includes inter alia:

a a legal bond to a territorial unit of a predecessor State
which has become territory of the successor State;

b birth on the territory which has become territory of
the successor State;

c last habitual residence on the territory of the
predecessor State which has become territory of the
successor State.

Article 6 – Responsibility of the predecessor State

A predecessor State shall not withdraw its nationality
from its nationals who have not acquired the nationality of
a successor State and who would otherwise become
stateless as a result of the State succession.

Article 7 – Respect for the expressed will of the person
concerned

A successor State shall not refuse to grant its nationality
under Article 5 paragraph 1, sub-paragraph b, where such
nationality reflects the expressed will of the person
concerned, on the grounds that such a person can acquire

the nationality of another State concerned on the basis of
an appropriate connection with that State.

Article 8 – Rules of proof

1 A successor State shall not insist on its standard
requirements of proof necessary for the granting of its
nationality in the case of persons who have or would
become stateless as a result of State succession and where
it is not reasonable for such persons to meet the standard
requirements.

2 A successor State shall not require proof of
non-acquisition of another nationality before granting its
nationality to persons who were habitually resident on its
territory at the time of the State succession and who have
or would become stateless as a result of the State
succession.

Article 9 – Facilitating the acquisition of nationality
by stateless persons

A State concerned shall facilitate the acquisition of its
nationality by persons lawfully and habitually residing on
its territory who, despite Articles 5 and 6, are stateless as a
result of the State succession.

Article 10 – Avoiding statelessness at birth

A State concerned shall grant its nationality at birth to a
child born following State succession on its territory to a
parent who, at the time of State succession, had the
nationality of the predecessor State if that child would
otherwise be stateless.

Article 11 – Information to persons concerned

States concerned shall take all necessary steps to ensure
that persons concerned have sufficient information about
rules and procedures with regard to the acquisition of their
nationality.

Article 12 – Procedural guarantees

When applying this Convention, the State concerned
shall ensure that in the framework of the procedures
relating to nationality:

a the relevant applications be processed within a
reasonable time;
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b the relevant decisions contain reasons in writing and
be open to an administrative or judicial review in
conformity with its internal law;

c the fees be reasonable and not an obstacle for
applicants.

Article 13 – Settlement by international agreement

States concerned shall endeavour to regulate matters
relating to nationality, especially with a view to avoiding
statelessness, where appropriate by international
agreement.

Article 14 – International co-operation

1 In order to adopt appropriate measures to avoid
statelessness arising from State succession, States
concerned shall co-operate among themselves, including
by providing information with regard to the operation of
their relevant internal law.

2 For the same purpose as that mentioned in
paragraph 1, States concerned shall also co-operate:

a with the Secretary General of the Council of Europe
and the United Nations High Commissioner for Refugees
(UNHCR) and,

b where appropriate, with other States and international 
organisations.

Article 15 – Application of this Convention

1 This Convention applies in respect of a State
succession which has occurred after its entry into force.

2 A State concerned may, however, declare by
notification addressed to the Secretary General of the
Council of Europe at the time of expressing its consent to
be bound by this Convention, or, at any time thereafter,
that it will also apply the provisions of this Convention to a 
State succession occurring before the entry into force of
this Convention.

3 If several States concerned make a declaration, as set
out in paragraph 2, in respect of the same State succession,
this Convention will apply between the States making such 
declaration.

Article 16 – Effects of this Convention

1 The provisions of this Convention shall not prejudice
the provisions of internal law and binding international
instruments which are already in force or may come into

force, under which more favourable rights are or would be
accorded to individuals on the avoidance of statelessness.

2 This Convention does not prejudice the application of:
a the European Convention on Nationality, in

particular its Chapter VI relating to State succession and
nationality;

b other binding international instruments in so far as
such instruments are compatible with this Convention,
in the re la ti ons hip bet we en the Sta tes Par ti es bo und by the -
se inst ru ments.

Article 17 – Settlement of disputes

Any dispute concerning the interpretation or application 
of this Convention shall primarily be settled through
negotiation.

Article 18 – Signature and entry into force

1 This Convention shall be open for signature by the
member States of the Council of Europe and the
non-member States which have participated in its
elaboration. Such States may express their consent to be
bound by:

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

b signature subject to ratification, acceptance or
approval, followed by ratification, acceptance or approval.

Instruments of ratification, acceptance or approval shall
be deposited with the Secretary General of the Council of
Europe.

2 This Convention shall enter into force, for all States
having expressed their consent to be bound by the
Convention, on the first day of the month following the
expiration of a period of three months after the date on
which three member States of the Council of Europe have
expressed their consent to be bound by this Convention in
accordance with the provisions of the preceding
paragraph.

3 In respect of any State which subsequently expresses
its consent to be bound by it, the Convention shall enter
into force on the first day of the month following the
expiration of a period of three months after the date of
signature or of the deposit of its instrument of ratification,
acceptance or approval.

Article 19 – Accession

1 After the entry into force of this Convention, the
Committee of Ministers of the Council of Europe may
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invite any non-member State of the Council of Europe
which has not participated in its elaboration to accede to
this Convention.

2 In respect of any acceding State, this Convention
shall enter into force on the first day of the month
following the expiration of a period of three months after
the date of deposit of the instrument of accession with the
Secretary General of the Council of Europe.

Article 20 – Reservations

1 No reservations may be made to this Convention
except in respect of the provisions of Article 7, Article 8,
paragraph 2, Article 12 and Article 14, paragraph 2,
sub-paragraph b.

2 Any reservation made a State in pursuance of
paragraph 1 shall be formulated at the time of signature or
upon the deposit of its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession.

3 Any State may wholly or partly withdraw a
reservation it has made in accordance with paragraph 1 by
means of a declaration addressed to the Secretary General
of the Council of Europe which shall become effective as
from the date of its receipt.

Article 21 – Denunciation

1 Any State Party may at any time denounce this
Convention by means of a notification addressed to the
Secretary General of the Council of Europe.

2 Such denunciation shall become effective on the first
day of the month following the expiration of a period of
three months after the date of receipt of notification by the
Secretary General.

Article 22 – Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall
notify the member States of the Council of Europe, any
Signatory, any Party and any other State which has
acceded to this Convention of:

a any signature;
b the deposit of any instrument of ratification,

acceptance, approval or accession;
c any date of entry into force of this Convention in

accordance with Articles 18 and 19 of this Convention;
d any reservation and withdrawal of reservations made

in pursuance of the provisions of Article 20 of this
Convention;

e any notification or declaration made under the
provisions of Articles 15 and 21 of this Convention;

f any other act, notification or communication relating
to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly
authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Strasbourg, this 19th day of May 2006, in
English and in French, both texts being equally authentic,
in a single copy which shall be deposited in the archives of
the Council of Europe. The Secretary General of the
Council of Europe shall transmit certified copies to each
member State of the Council of Europe, to each
non-member State having participated in the elaboration
of this Convention and to any State invited to accede to this 
Convention.”

„Az Európa Tanács Egyezménye
az államutódlás esetén bekövetkezõ hontalanság

elkerülésérõl

Preambulum

Az Eu ró pa Ta nács tag ál la mai, va la mint más, a je len
Egyez ményt alá író ál la mok,

fi gye lem mel arra, hogy az ál lam pol gár ság te rü le tén a
hon ta lan ság el ke rü lé se a nem zet kö zi kö zös ség egyik leg -
fõbb tö rek vé se;

tu do má sul véve, hogy a hon ta lan ság be kö vet kez té nek
egyik fõ for rá sa to vább ra is az ál lam utód lás;

fel is mer ve, hogy az ál lam pol gár ság ról  szóló Eu ró pai
Egyez mény (ETS No. 166.), ame lyet 1997. no vem ber
6-án, Stras bo urg ban nyi tot tak meg alá írás ra, csu pán ál ta lá -
nos el ve ket és nem rész le tes sza bá lyo kat tar tal maz az ál -
lam pol gár ság ról ál lam utód lás ese tén;

szem elõtt tart va, hogy az ál lam utód lás ese tén be kö vet -
ke zõ hon ta lan ság el ke rü lé sé rõl más nem zet kö zi do ku men -
tu mok nem ren del kez nek kö te le zõ erõ vel, vagy nem ren -
dez nek min den lé nye ges kér dést;

meg gyõ zõd ve ar ról, hogy a fen ti okok alap ján szük ség
van egy át fo gó nem zet kö zi do ku men tum ra az ál lam utód -
lás ese tén be kö vet ke zõ hon ta lan ság el ke rü lé sé rõl, ame lyet 
az ál lam pol gár ság ról  szóló Eu ró pai Egyez mény el ve i re fi -
gye lem mel kell ér tel mez ni és al kal maz ni;

figye lembe véve a Mi nisz te ri Bi zott ság R (99) 18. szá -
mú aján lá sát a hon ta lan ság el ke rü lé sé rõl és csök ken té sé -
rõl, va la mint az el múlt évek so rán az ál lam utód lás ról és a
hon ta lan ság ról szer zett gya kor la ti ta pasz ta la to kat;

te kin tet tel más kö te le zõ ere jû nem zet kö zi do ku men tu -
mok ra, kü lö nö sen a hon ta lan sze mé lyek jog ál lá sá ról és a
hon ta lan ság csök ken té sé rõl  szóló ENSZ egyez mé nyek re,
va la mint a szer zõ dé sek ben  való ál lam utód lás ról, il let ve az
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ál la mi va gyon ban, le vél tá rak ban és adós sá gok ban  való ál -
lam utód lás ról  szóló Bé csi Egyez mé nyek re;

te kin tet tel to váb bá az ENSZ Nem zet kö zi Jogi Bi zott sá -
ga ál tal ké szí tett, az ál lam utód lás ese tén a ter mé sze tes sze -
mé lyek ál lam pol gár sá gá ról  szóló cik kek ter ve ze té re, ame -
lyet az ENSZ Köz gyû lés 2001. évi, 55/153. szá mú ha tá ro -
za tá nak mel lék le te tar tal maz, va la mint a Jog gal a De mok -
rá ci á ért Eu ró pai Bi zott ság (Ve len cei Bi zott ság) nyi lat ko -
za tá ra az ál lam utód lás kö vet kez mé nye i rõl a ter mé sze tes
sze mé lyek ál lam pol gár sá gá ra vo nat ko zó an;

a fen ti ek ben em lí tett nem zet kö zi és más do ku men tu -
mok ban fog lalt alap el vek re tá masz kod va, de azo kat nem
sért ve, és ki egé szít ve az ál lam utód lás ese tén be kö vet ke zõ
hon ta lan ság kü lön le ges hely ze té re al kal ma zan dó kü lö nös
sza bá lyok kal;

an nak ér de ké ben, hogy az ál lam pol gár ság ról  szóló
 Európai Egyez mény ben fog lalt azon el vek ér vény re jus sa -
nak, ame lyek sze rint min den sze mély nek joga van az ál -
lam pol gár ság hoz, il let ve, hogy a jog ál la mi ság alap el ve it
és az em be ri jo go kat – be le ért ve az ál lam pol gár ság tól  való
ön ké nyes meg fosz tás ti lal mát, va la mint a meg kü lön böz te -
tés ti lal má nak el vét – a hon ta lan ság el ke rü lé se ér de ké ben
tisz te let ben kell tar ta ni;
az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

1. cikk

Fogalommeghatározások

Je len Egyez mény al kal ma zá sá ban:
a) ,,ál lam utód lás” va la mely ál lam nak egy má sik ál lam

ál tal  való fel vál tá sa egy te rü let a nem zet kö zi kapcsola -
taiért vi selt fe le lõs sé gé ben;

b) ,,érin tett ál lam” a jog elõd ál lam vagy a jog utód
 állam, a hely zet tõl füg gõ en;

c) ,,hon ta lan ság” az a hely zet, ami kor egy sze mélyt
 saját bel sõ joga alap ján egyet len ál lam sem te kint ál lam -
pol gá rá nak;

d) ,,szo ká sos tar tóz ko dá si hely” a tény le ges ál lan dó tar -
tóz ko dá si hely;

e) ,,érin tett sze mély” min den olyan sze mély, aki az
 államutódlás idõ pont já ban a jog elõd ál lam ál lam pol gár sá -
gá val ren del ke zik, és az ál lam utód lás kö vet kez té ben vá lik
vagy vál na hon ta lan ná.

2. cikk

Állampolgársághoz   való jog

Min den olyan sze mély nek, aki az ál lam utód lás idõ pont -
já ban ren del ke zik a jog elõd ál lam ál lam pol gár sá gá val, és

az ál lam utód lás kö vet kez té ben hon ta lan ná vá lik vagy
 válna, – a kö vet ke zõ cik kek kel össz hang ban – joga van va -
la me lyik érin tett ál lam ál lam pol gár sá gá hoz.

3. cikk

A hontalanság megelõzése

Az érin tett ál lam kö te les min den meg fe le lõ in téz ke dést
meg ten ni an nak meg elõ zé se ér de ké ben, hogy azok a sze -
mé lyek, akik az ál lam utód lás idõ pont já ban ren del kez nek a 
jog elõd ál lam ál lam pol gár sá gá val, hon ta lan ná vál ja nak az
ál lam utód lás kö vet kez té ben.

4. cikk

A megkülönböztetés tilalma

Je len Egyez mény al kal ma zá sa so rán az érin tett ál la mok
nem te het nek meg kü lön böz te tést az érin tett sze mé lyek
 között nem, faj, szín, nyelv, val lás, po li ti kai vagy egyéb
vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, nem ze ti
 kisebb ség hez tar to zás, va gyo ni, szü le té si vagy egyéb hely -
zet alap ján.

5. cikk

A jogutód állam felelõssége

(1) A jog utód ál lam kö te les meg ad ni az ál lam pol gár sá -
got azon sze mé lyek szá má ra, akik az ál lam utód lás idõ -
pont já ban ren del kez nek a jog elõd ál lam ál lam pol gár sá gá -
val, és az ál lam utód lás kö vet kez té ben hon ta lan ná vál nak
vagy vál ná nak, ha az adott idõ pont ban:

a) a szo ká sos tar tóz ko dá si he lyük azon a te rü le ten volt,
amely a jog utód ál lam te rü le té vé vált; vagy

b) egyik érin tett ál lam ban sem ren del kez nek szo ká sos
tar tóz ko dá si hellyel, de meg fe le lõ kap cso la tuk van a jog -
utód ál lam mal.

(2) Az (1) be kez dés b) pont já nak al kal ma zá sá ban – töb -
bek kö zött – meg fe le lõ kap cso la tot je lent:

a) jogi kö te lék a jog elõd ál lam te rü le ti egy sé gé hez,
amely a jog utód ál lam te rü le té vé vált;

b) azon a te rü le ten  való szü le tés, amely a jog utód ál lam
te rü le té vé vált;

c) az utol só szo ká sos tar tóz ko dá si hely a jog elõd ál lam
te rü le tén, amely a jog utód ál lam te rü le té vé vált.

6. cikk

A jogelõd állam felelõssége

A jog elõd ál lam nem von hat ja vissza az ál lam pol gár sá -
gát azon ál lam pol gá ra i tól, akik nem sze rez ték meg a jog -
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utód ál lam ál lam pol gár sá gát, és akik így az ál lam utód lás
kö vet kez té ben hon ta lan ná vál ná nak.

7. cikk

Az érintett személy kifejezett akaratának
 tiszteletben tartása

Amennyi ben az adott ál lam pol gár ság meg szer zé se az
érin tett sze mély ki fe je zett aka ra ta, az 5. cikk (1) be kez dés
b) pont ja alap ján a jog utód ál lam nem ta gad hat ja meg az
ál lam pol gár ság meg adá sát arra hi vat ko zás sal, hogy az
adott sze mély egy má sik érin tett ál lam ál lam pol gár sá gát
meg sze rez het né meg fe le lõ kap cso lat meg lé te alap ján.

8. cikk

A bizonyítás szabályai

(1) A jog utód ál lam nem kö ve tel he ti az ál lam pol gár sá ga 
meg adá sá hoz szük sé ges ál ta lá nos fel té te lek bi zo nyí tá sát
olyan sze mé lyek tõl, akik az ál lam utód lás kö vet kez té ben
hon ta lan ná vál nak vagy vál ná nak, és amennyi ben nem
 indokolt az ilyen sze mé lyek ál ta lá nos fel té te lek nek  való
meg fe le lé se.

(2) A jog utód ál lam az ál lam pol gár sá ga meg adá sa elõtt
nem kér he ti más ál lam pol gár ság meg szer zé se hi á nyá nak
bi zo nyí tá sát azon sze mé lyek tõl, akik nek a szo ká sos tar tóz -
ko dá si he lye az ál lam utód lás idõ pont já ban ezen ál lam
 területén volt, és akik az ál lam utód lás kö vet kez té ben hon -
ta lan ná vál nak vagy vál ná nak.

9. cikk

Az állampolgárság megszerzésének könnyítése
a hontalan személyek számára

Az érin tett ál lam kö te les meg könnyí te ni az ál lam pol -
gár sá gá nak meg szer zé sét azon sze mé lyek szá má ra, akik -
nek a szo ká sos tar tóz ko dá si he lyük a te rü le tén van, ott jog -
sze rû en tar tóz kod nak, és az 5. és 6. cik kek el le né re az
 államutódlás kö vet kez té ben hon ta lan ná vál tak.

10. cikk

A hontalanság elkerülése születéskor

Az érin tett ál lam kö te les meg ad ni az ál lam pol gár sá got
szü le té se kor an nak a gyer mek nek, aki az ál lam utód lást
köve tõen a te rü le tén szü le tett, és a szü lõ je az ál lam utód lás

idõ pont já ban a jog elõd ál lam ál lam pol gár sá gá val ren del -
ke zett, ha a gyer mek kü lön ben hon ta lan ná vál na.

11. cikk

Az érintett személyek tájékoztatása

Az érin tett ál la mok kö te le sek min den szük sé ges lé pést
meg ten ni an nak biz to sí tá sa ér de ké ben, hogy az érin tett
sze mé lyek meg fe le lõ in for má ci ó val ren del kez ze nek az
 állampolgárság meg szer zé sé vel kap cso la tos el já rá si és
más sza bá lyok ról.

12. cikk

Eljárási garanciák

Je len Egyez mény al kal ma zá sa so rán az érin tett ál lam
kö te les biz to sí ta ni, hogy az ál lam pol gár ság gal kap cso la tos 
el já rás ke re té ben:

a) a ké rel me ket éssze rû idõn be lül el bí rál ják;
b) a ha tá ro za tok írás be li in do ko lást tar tal maz za nak, és

bel sõ jo gá val össz hang ban köz igaz ga tá si vagy bí ró sá gi
úton fe lül vizs gál ha tók le gye nek;

c) az el já rá si dí jak in do kol tak le gye nek és ne jelent -
senek aka dályt a ké rel me zõk szá má ra.

13. cikk

Rendezés nemzetközi megállapodások útján

Az érin tett ál la mok tö re ked nek arra, hogy szük ség ese -
tén az ál lam pol gár ság gal kap cso la tos ügye ket – kü lö nös
te kin tet tel a hon ta lan ság el ke rü lé sé re – nem zet kö zi meg -
állapodással ren dez zék.

14. cikk

Nemzetközi együttmûködés

(1) An nak ér de ké ben, hogy az ál lam utód lás ese tén
 bekövetkezõ hon ta lan ság el ke rü lé se cél já ból a szük sé ges
in téz ke dé se ket meg te gyék, az érin tett ál la mok kö te le sek
egy más sal együtt mû köd ni, kü lö nö sen a vo nat ko zó bel sõ
jog sza bá lyok al kal ma zá sá val kap cso la tos in for má ci ók
 átadásával.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cél ér de ké ben az
érin tett ál la mok együtt mû köd nek to váb bá:

a) az Eu ró pa Ta nács Fõ tit ká rá val és az ENSZ Me ne -
kült ügyi Fõ biz tos sá gá val (UNHCR); va la mint

b) amennyi ben le het sé ges, más ál la mok kal és nem zet -
kö zi szer ve ze tek kel.
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15. cikk

Jelen Egyezmény alkalmazása

(1) Je len Egyez ményt a ha tály ba lé pé se után bekövet -
kezett ál lam utód lás te kin te té ben kell al kal maz ni.

(2) Az érin tett ál lam azon ban az Eu ró pa Ta nács Fõ tit ká -
rá nak cím zett ér te sí tés ben ki nyil vá nít hat ja – an nak egy -
ide jû el is me ré sé vel, hogy a je len Egyez mény rá néz ve
 kötelezõ ha tállyal bír, vagy bár mi lyen ké sõb bi idõ pont -
ban –, hogy a je len Egyez mény ren del ke zé se it az Egyez -
mény ha tály ba lé pé se elõtt be kö vet ke zett ál lam utód lás ra is
al kal maz ni kí ván ja.

(3) Amennyi ben több érin tett ál lam is a (2) be kez dés nek 
meg fe le lõ nyi lat ko za tot tesz ugyan azon ál lam utód lás
 tekintetében, ak kor a je len Egyez ményt kell al kal maz ni a
nyi lat ko za tot tevõ ál la mok kö zött.

16. cikk

Je len Egyez mény ha tá lya

(1) Je len Egyez mény ren del ke zé sei nem sért he tik a bel -
sõ jog és a kö te le zõ ere jû nem zet kö zi do ku men tu mok azon 
ren del ke zé se it, ame lyek már ha tály ban van nak vagy
 hatályba lép het nek, és ame lyek a hon ta lan ság el ke rü lé se
ér de ké ben az egyé nek szá má ra elõ nyö sebb jo go kat biz to -
sí ta nak vagy biz to sí ta ná nak.

(2) Je len Egyez mény nem érin ti az aláb bi ak alkalma -
zását:

a) az ál lam pol gár ság ról  szóló Eu ró pai Egyez ményt,
kü lö nö sen az ál lam utód lás ról és ál lam pol gár ság ról  szóló
VI. fe je ze tét;

b) más kö te le zõ ere jû nem zet kö zi do ku men tu mo kat,
amennyi ben e do ku men tu mok össze egyez tet he tõk a je len
Egyez ménnyel;
azon Ré szes Ál la mok kö zöt ti vi szony lat ban, ame lyek re
néz ve e do ku men tu mok kö te le zõ ha tá lyú ak.

17. cikk

Vitarendezés

Je len Egyez mény ér tel me zé sé vel vagy al kal ma zá sá val
kap cso la tos vi tá kat el sõ sor ban tár gya lás út ján kell ren dezni.

18. cikk

Aláírás és hatálybalépés

(1) Je len Egyez mény alá írás ra nyit va áll az Eu ró pa
 Tanács tag ál la mai és azon ál la mok elõtt, ame lyek nem tag -

jai az Eu ró pa Ta nács nak, de részt vet tek az Egyez mény
 kidolgozásában. Ezen ál la mok az aláb bi mó do kon is mer -
he tik el, hogy az Egyez mény rá juk néz ve kö te le zõ ha -
tállyal bír:

a) alá írás sal, a meg erõ sí tés, el fo ga dás vagy jó vá ha gyás 
fenn tar tá sa nél kül; vagy

b) a meg erõ sí tés, el fo ga dás vagy jó vá ha gyás fenntar -
tásával tör té nõ alá írás sal, ame lyet meg erõ sí tés, el fo ga dás
vagy jó vá ha gyás kö vet.

A meg erõ sí tés rõl, el fo ga dás ról vagy jó vá ha gyás ról
 szóló ok ira to kat az Eu ró pa Ta nács Fõ tit ká rá nál kell le tét be 
he lyez ni.

(2) Mind azon ál la mok szá má ra, ame lyek el is mer ték,
hogy az Egyez mény rá juk néz ve kö te le zõ ha tállyal bír, a
je len Egyez mény azon nap tól szá mí tott há rom hó na pos
idõ szak el tel tét kö ve tõ hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba,
ame lyen az Eu ró pa Ta nács há rom tag ál la ma – az elõ zõ
 bekezdés ren del ke zé se i vel össz hang ban – el is mer te, hogy
az Egyez mény rá néz ve kö te le zõ ha tállyal bír.

(3) Bár mely olyan ál lam te kin te té ben, amely ezt köve -
tõen is me ri el, hogy az Egyez mény rá néz ve kö te le zõ
 hatállyal bír, je len Egyez mény az alá írá sát kö ve tõ, vagy az
adott ál lam nak a meg erõ sí tés rõl, el fo ga dás ról vagy jó vá -
ha gyás ról  szóló ok ira ta le tét be he lye zé sé tõl szá mí tott há -
rom hó na pos idõ szak le tel tét kö ve tõ hó nap elsõ nap ján lép
ha tály ba.

19. cikk

Csatlakozás

(1) Je len Egyez mény ha tály ba lé pé sét köve tõen az Eu ró -
pa Ta nács Mi nisz te ri Bi zott sá ga bár mely olyan ál la mot
meg hív hat az Egyez mény hez  való csat la ko zás ra, amely
nem tag ja az Eu ró pa Ta nács nak, és nem vett részt az
Egyez mény ki dol go zá sá ban.

(2) Bár mely csat la ko zó ál lam te kin te té ben a je len
Egyez mény a csat la ko zá si ok irat nak az Eu ró pa Ta nács Fõ -
tit ká rá nál tör té nõ le tét be he lye zé sé nek nap já tól szá mí tott
há rom hó na pos idõ szak le tel tét kö ve tõ hó nap elsõ nap ján
lép ha tály ba.

20. cikk

Fenntartások

(1) Je len Egyez mény hez – a 7. cikk ben, a 8. cikk (2) be -
kez dé sé ben, a 12. cikk ben és a 14. cikk (2) be kez dés
b) pont já ban fog lalt ren del ke zé se ken kí vül – nem te he tõ
fenn tar tás.
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(2) Az ál lam ál tal az (1) be kez dés sel össz hang ban tett
bár mely fenn tar tást az alá írás kor, il let ve a meg erõ sí tés rõl,
el fo ga dás ról vagy jó vá ha gyás ról  szóló ok irat le tét be
 helyezésekor kell be je len te ni.

(3) Bár mely ál lam az (1) be kez dés sel össz hang ban tett
fenn tar tást az Eu ró pa Ta nács Fõ tit ká rá hoz cím zett ér te sí -
tés út ján rész ben vagy egész ben vissza von hat ja, amely
 annak kéz hez vé te le nap ján lép ha tály ba.

21. cikk

Felmondás

(1) Je len Egyez ményt bár mely Ré szes Ál lam bár mi kor
fel mond hat ja az Eu ró pa Ta nács Fõ tit ká rá hoz cím zett ér te -
sí tés sel.

(2) E fel mon dás at tól a nap tól szá mí tott há rom hó na pos
idõ szak le tel tét kö ve tõ hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba,
ame lyen a Fõ tit kár az ér te sí tést át vet te.

22. cikk

Értesítések

Az Eu ró pa Ta nács Fõ tit ká ra az Eu ró pa Ta nács tag ál la -
ma it, min den alá író és Ré szes Ál la mot, to váb bá min den
más, a je len Egyez mény hez csat la ko zó ál la mot ér te sí ti:

a) va la mennyi alá írás ról;
b) va la mennyi meg erõ sí tés rõl, el fo ga dás ról vagy jó vá -

ha gyás ról  szóló ok irat le tét be he lye zé sé rõl;
c) je len Egyez mény nek a 18. és 19. cik kek sze rin ti

 hatálybalépése nap já ról;
d) je len Egyez mény 20. cik ké vel össz hang ban tett

va la mennyi fenn tar tás ról és a fenn tar tá sok vissza vo ná -
sá ról;

e) je len Egyez mény 15. és 21. cik ke i ben fog lalt ren del -
ke zé sek alap ján tett va la mennyi ér te sí tés rõl és nyilatko -
zatról;

f) je len Egyez ménnyel kap cso la tos va la mennyi más
cse lek mény rõl, ér te sí tés rõl vagy köz lés rõl.

A fen ti ek hi te lé ül az alul írott, erre kel lõ kép pen meg ha -
tal ma zot tak a je len Egyez ményt alá ír ták.

Ké szült Stras bo urg ban, 2006. má jus 19-én, an gol és
fran cia nyel ven, mind két nyel vû szö veg egy aránt hi te les;
egy ere de ti pél dány ban, ame lyet az Eu ró pa Ta nács irat tá -
rá ban kell le tét be he lyez ni. Az Eu ró pa Ta nács Fõ tit ká ra
meg kül di az Egyez mény hi te les má so la tát az Eu ró pa
 Tanács va la mennyi tag ál la má nak, az Egyez mény kidol -
gozásában részt vett nem-tag ál la mok nak, és az Egyez -
mény hez  való csat la ko zás ra meg hí vott va la mennyi ál lam -
nak.”

4.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) A 2–3.  §-ok az Egyez mény 18. cikk ben meg ha tá ro -
zott idõ pont ban lép nek ha tály ba.

(3) Az Egyez mény, il let ve a 2–3.  §-ok ha tály ba lé pé sé -
nek nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter an nak
is mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék -
ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs
 miniszter gon dos ko dik.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2008. évi XCIX.
tör vény

az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról
és sajátos foglalkoztatási szabályairól*

A tör vény azt a fel is me rést fo gal maz za meg, hogy az
élõ, je len ide jû elõ adó-mû vé sze ti al ko tás olyan, sem mi
más sal nem he lyet te sít he tõ tár sa dal mi te vé keny ség, amely 
ápol ja és fej lesz ti a tár sa da lom kul tu rá lis, szel le mi ál la po -
tát, az anya nyel vi kul tú rát, a tár sa dal mi ön is me re tet és szo -
li da ri tást, elõ se gí ti az eu ró pai és ezen be lül kü lö nö sen a
ma gyar kul tu rá lis em lé ke zet fenn tar tá sát. A tör vény szán -
dé ka, hogy az igé nyes ma gyar or szá gi elõ adó-mû vé sze tek,
a szín ház-, tánc- és ze ne mû vé szet mû ve lé sét és fej lesz té sét 
tá mo gas sa.

A szín ház-, tánc- és ze ne mû vé szet sok szí nû sé gé nek és
ér té ke i nek gya ra pí tá sa, az elõ adá sok nak, kon cer tek nek a
kö zön ség szé les ré te ge i hez  való el jut ta tá sa, a gyer mek- és
if jú sá gi kor osz tály elõ adó-mû vé sze tek re fo gé kony né zõ vé 
ne ve lé sé nek elõ moz dí tá sa, a ha zai elõ adó-mû vé szet nem -
zet kö zi je len lé té nek elõ se gí té se, a ha tá ron túli ma gyar kul -
tú ra ápo lá sa, a ha zai nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek mû vé -
sze ti éle té nek tá mo ga tá sa, az elõ adó-mû vé sze ti in téz -
mény rend szer fej lesz té se, a köz pén zek ha té kony fel hasz -
ná lá sát elõ se gí tõ tá mo ga tá si rend szer meg te rem té se, va la -
mint az Al kot mány ban meg fo gal ma zott ál lam pol gá ri kul -
tu rá lis jo gok ér vé nye sü lé se ér de ké ben a Ma gyar Köz tár sa -
ság Or szág gyû lé se a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. de cem ber 8-i ülés nap ján fo gad ta el.
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I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Cím

A tör vény célja

1.  § (1) E tör vény cél ja, hogy:
a) elõ se gít se az elõ adó-mû vé sze ti élet sza bad sá gá nak

meg valósulását,
b) hoz zá já rul jon a mû vé sze ti ki fe je zé sek sok szí nû sé -

gé nek ki tel je se dé sé hez,
c) elõ se gít se az ál lam pol gá rok, kü lö nö sen a gyer mek és

if jú sá gi kor osz tály hoz zá fé ré si le he tõ sé ge it a szín ház-, tánc-
és ze ne mû vé sze ti al ko tá sok, elõ adá sok meg is me ré sé hez,

d) elõ se gít se a köz pén zek ha té kony és át lát ha tó fel -
hasz ná lá sát,

e) ösz tö nöz ze az ál lam ház tar tá son kí vü li for rá sok
 bevonását az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek mû kö dé sé be,
mû köd te té sé be, fej lesz té sé be,

f) elõ se gít se ma gyar nyel vû al ko tá sok lét re jöt tét, ide
ért ve a ha tá ron túli elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek ér ték te -
rem tõ te vé keny sé gét is, ma gyar szer zõk mû ve i nek elõ adá -
sát, ha zai nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek nyel vén szü le tõ
al ko tá sok lét re jöt tét és be mu ta tá sát, és ez zel is gya ra pít sa
a nem zet és az or szág kul tu rá lis va gyo nát és örök sé gét,

g) tá mo gas sa a szín ház-, tánc- és ze ne mû vé szet ha zai
és nem zet kö zi mo bi li tá sát, szín vo na las kül föl di al ko tá sok
ma gyar or szá gi be mu ta tá sát, és ma gyar, il let ve magyar -
országi al ko tá sok kül föl di meg je le né sét,

h) ösz tö nöz ze a mû vé sze ti ér té ket kép vi se lõ elõ adá sok -
kal, hang ver se nyek kel el lá tat lan te rü le tek kul tu rá lis fel -
zár kó zá sát, le he tõ sé get biz to sít va a tár sa dal mi le sza ka dás
és a szeg re gá ció csök ken té sé re,

i) tá mo gas sa a szak mai do ku men tá ci ós és ku ta tá si te vé -
keny sé get, va la mint

j) tá mo gas sa az elõ adó-mû vé sze ti tár su la ti ér ték te rem -
tõ mun kát.

(2) Ezen cé lok meg valósítása ér de ké ben a tör vény:
a) meg ha tá roz za a szín ház-, tánc- és ze ne mû vé sze ti szer -

ve ze tek köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tá sá nak sza bá lya it,
b) meg ál la pít ja az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek kel

kap cso la tos ha tó sá gi és egyéb ál la mi fel ada to kat, va la mint
c) meg ál la pít ja az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek ben fog -

lal koz ta tot tak ra vo nat ko zó sa já tos mun ka jo gi sza bá lyo kat.

2. Cím

A tör vény hatálya

2.  § (1) E tör vény ha tá lya ki ter jed
a) az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek re,
b) az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek fenn tar tó i ra,

c) az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek kel mun ka vi szony -
ban vagy köz al kal ma zot ti jog vi szony ban álló ter mé sze tes
sze mé lyek re, va la mint

d) az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek mû kö dé sé vel
össze füg gõ köz igaz ga tá si ha tó sá gi és szol gál ta tá si fel ada -
to kat el lá tó szer ve zet re.

(2) E tör vény ren del ke zé sei nem érin tik a szer zõi jog ról
 szóló 1999. évi LXXVI. tör vény ren del ke zé se it.

3. Cím

A tör vény alapelvei

3.  § (1) Az Al kot mány ban biz to sí tott mû ve lõ dés hez
 való jog ér vény re jut ta tá sá nak elõ se gí té se ér de ké ben az
 állam a köz pon ti költ ség ve tés bõl elõ adó-mû vé sze ti szer -
ve ze te ket tart fenn és – az e tör vény ben fog lalt fel té te lek
sze rint – hoz zá já rul ah hoz, hogy a he lyi, va la mint a te le pü -
lé si és te rü le ti ki sebb sé gi ön kor mány za tok (a továb biak -
ban együtt: ön kor mány zat) az ön ként vál lalt he lyi köz szol -
gál ta tá si fel adat el lát ás, il let ve a ki sebb sé gi közszolgálta -
tási fel adat el lát ás kö ré ben meg te remt hes sék az elõadó-
 mûvészeti te vé keny ség fel té te le it, to váb bá tá mo gat ja az
egyéb, az elõ adó-mû vé sze ti te vé keny ség meg újí tá sát és
sok szí nû sé gét szol gá ló elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek
 törekvéseit.

(2) Az ön kor mány za tok az (1) be kez dés sze rin ti fel adat -
el lát ást elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet fenn tar tá sá val vagy
an nak tá mo ga tá sá val (köz szol gál ta tá si szer zõ dés) va ló sít -
hat ják meg.

II. FEJEZET

AZ ELÕADÓ-MÛVÉSZETI SZERVEZETEKKEL
KAPCSOLATOS JOGKÖRÖK

1. Cím

A miniszter

4.  § A kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban:
 miniszter) az e tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint el lát ja
az elõ adó-mû vé sze ti te vé keny ség gel kap cso la tos ága za ti
fel ada to kat. E kör ben a mi nisz ter fel ada tai kü lö nö sen:

a) elõ ké szí ti az elõ adó-mû vé sze ti te rü le tet érin tõ jog al -
ko tás so rán a sza bá lyo zás ter ve ze te it és e tör vény fel ha tal -
ma zá sa sze rint ren de let ben sza bá lyoz za az elõ adó-mû vé -
sze ti szer ve ze tek tá mo ga tá sá val kap cso la tos kér dé se ket,

b) az e tör vény ben és a költ ség ve té si tör vény ben elõ ír -
tak sze rint vég zi az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek köz pon -
ti költ ség ve té si tá mo ga tá sá val kap cso la tos fel ada to kat,
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c) a lé te sí tõ ok irat alap ján gya ko rol ja a köz pon ti költ -
ség ve té si szerv ként mû kö dõ elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze -
tek fe let ti ala pí tói és fel ügye le ti jo go kat, va la mint tá mo -
gat ja az ál lam tu laj do no si ré sze se dé sé vel mû kö dõ elõadó-
 mûvészeti non pro fit gaz da sá gi tár sa sá gok (a továb biak ban 
együtt: ál lam ál tal fenn tar tott elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet)
fel adat-el lá tá sát,

d) leg fel jebb öt évre  szóló, több ször meg újít ha tó köz -
szol gál ta tá si szer zõ dést köt meg ha tá ro zott mû vé sze ti fel -
ada tok ra ki vé te le sen ma gas szín vo na lú mû vé szi tel je sít -
ményt fel mu ta tó, ha zai és nem zet kö zi szin ten ki e mel ten
el is mert, ál la mi vagy ön kor mány za ti fenn tar tó val nem
ren del ke zõ elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet tel,

e) a dön tés ho za tal ra jo go sul tat tá jé koz tat ja szak mai
 véleményérõl az I–V. ka te gó ri á ba so rolt szín há zak, ba lett-
vagy tánc együt te sek, va la mint az I. ka te gó ri á ba so rolt ze -
ne ka rok és ének ka rok alap te vé keny sé gét érin tõ je len tõs
szak mai vál to zás sal, át ala kí tá sá val, más szer ve zet tel tör té -
nõ össze vo ná sá val, jog utód nél kü li meg szün te té sé vel kap -
cso lat ban, va la mint

f) mû köd te ti az Elõ adó-mû vé sze ti Ta ná csot.

2. Cím

Az Elõadó-mûvészeti Tanács

5.  § (1) Az Elõ adó-mû vé sze ti Ta nács (a továb biak ban:
EMT) a mi nisz ter ja vas lat te võ, vé le mé nye zõ és döntés-
 elõkészítõ fel ada tot el lá tó tes tü le te.

(2) Az EMT fel ada ta kü lö nö sen:
a) a mi nisz ter fel ké ré sé re vagy sa ját kez de mé nye zé sé re 

ja vas la tot tesz az elõ adó-mû vé sze ti te vé keny sé get érin tõ
sza bá lyo zá si kér dé sek ben,

b) fi gye lem mel kí sé ri az elõ adó-mû vé sze ti te rü let hely -
ze tét és le he tõ sé ge it, kü lö nös te kin tet tel az elõ adó-mû vé -
sze ti szer ve ze tek tá mo ga tá si rend sze ré re, és ha szük sé ges,
ja vas la tot tesz a fe lül vizs gá lat ra,

c) az elõ zõ költ ség ve té si év tel je sí té si ada ta i nak is me -
re té ben vé le ményt nyil vá nít a köz pon ti költ ség ve té si tá -
mo ga tás ke ret össze ge fel osz tá sá nak ará nya it il le tõ en,

d) az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet mun kál ta tó ve ze tõ je
mun ka kö ré nek be töl té sé re ki írt pá lyá za ti el já rás so rán – az 
érin tett szak mai kol lé gi um ja vas la ta alap ján – ta go kat
 delegál a szak mai bi zott ság ba,

e) a mi nisz ter fel ké ré sé re elõ ze tesen vé le ményt nyil vá -
nít a 4.  § d) pont ja sze rin ti szer zõ dés meg kö té sé rõl,

f) szak mai vé le mény ki ala kí tá sá val se gí ti a mi nisz tert a
4.  § e) pont já ban fog lal tak ra vo nat ko zó ál lás pont já nak
 kialakítása elõtt,

g) kez de mé nyez he ti a mi nisz ter nél meg hí vá sos pá lyá -
zat ki írá sát az adott évad ban ki emel ke dõ mû vé sze ti tel je -
sít ményt nyúj tó elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek tá mo ga tá -
sá ra,

h) fi gye lem mel kí sé ri és ér té ke li ja vas la ta i nak meg -
valósulását, va la mint

i) te vé keny sé gé rõl éven te be szá mo lót ké szít.

(3) Az EMT 22 tagú. A ta gok meg bí za tá sá nak idõ tar ta -
ma há rom év, amely nél rö vi debb idõ sza kot a kül dõ szer ve -
ze tek ha tá roz hat nak meg.

(4) Az EMT tag jai:
a) az érin tett elõ adó-mû vé sze ti ágak je len tõs szá mú

tag ság gal ren del ke zõ mû vé sze ti szak mai szer ve ze tei és a
nyil ván tar tás ba vett elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek ja vas -
la tai alap ján a mi nisz ter ál tal fel kért el is mert mû vé szek és
mû vé sze ti szak em be rek olyan mó don, hogy a füg get len
elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek kép vi se le te is biz to sít va
 legyen (szín ház mû vé szet 5, tánc mû vé szet 3, ze ne mû vé -
szet 3) össze sen 11 fõ,

b) az elõ adó-mû vé sze ti fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kép -
vi se le té ben 3 fõ,

c) az or szá go san rep re zen ta tív mû vé sze ti szak szer ve -
ze tek ál tal de le gált 1-1, össze sen 2 fõ,

d) az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tet fenn tar tók or szá gos 
ér dek kép vi se le ti szer ve ze tei ál tal de le gált össze sen 2 fõ, a
fõ vá ro si ön kor mány zat ál tal de le gált 1 fõ, az or szá gos
 kisebbségi ön kor mány za tok ál tal de le gált 1 fõ,

e) az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter kép vi se le té ben 
1 fõ,

f) a mi nisz ter kép vi se le té ben 1 fõ.

(5) Az EMT ülé se in ta nács ko zá si jog gal részt ve het nek
a ha tá ron túli ma gyar elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek de le -
gált jai.

(6) Az EMT há rom ál lan dó szak mai kol lé gi u mot hoz
lét re a szín ház-, a tánc-, il let ve a ze ne mû vé szet te rü le tét
érin tõ, kü lö nö sen a (2) be kez dés ben fel so rolt kér dé sek
vizs gá la tá ra, ál lás fog la lá sok és ja vas la tok ki ala kí tá sá ra.

(7) Az EMT – a mi nisz ter jó vá ha gyá sá val – maga ál la -
pít ja meg mû kö dé sé nek rend jét (ügy rend jét).

(8) Az EMT ál lás fog la lá sai, ja vas la tai nyil vá no sak.

(9) Az EMT tag jai dí ja zás ban nem ré sze sül nek, a mû kö -
dés hez szük sé ges for rást az elõ adó-mû vé sze ti ál lam igaz -
ga tá si szerv költ ség ve té sé ben kell biz to sí ta ni.

3. Cím

Az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv

6.  § (1) Az elõ adó-mû vé sze ti ál lam igaz ga tá si szerv el -
lát ja az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek mû kö dé sé vel össze -
füg gõ kö vet ke zõ köz igaz ga tá si ha tó sá gi és szol gál ta tá si
fel ada to kat:

a) az ál lam ál tal fenn tar tott és az e tör vény sze rint
 támogatást igény lõ elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek rõl ha tó -
sá gi nyil ván tar tást ve zet,
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b) a nyil ván tar tás ba vett elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze te -
ket e tör vény sze rint be so rol ja,

c) iga zol ja a tá mo ga tá sok igény be vé te lé re vo nat ko zó
jo go sult sá got, va la mint ki ál lít ja az adó ked vez mé nyek re
jo go sí tó, a tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló
1996. évi LXXXI. tör vény 4.  § 38. pont ja sze rin ti tá mo ga -
tá si iga zo lást,

d) elõ adó-mû vé sze ti adat szol gál ta tá si te vé keny sé get
vé gez,

e) el lát ja az EMT mû köd te té sé vel kap cso la tos ad mi -
niszt ra tív fel ada to kat,

f) el lát ja az e tör vény ben vagy e tör vény fel ha tal ma zá sa
alap ján más jog sza bály ban meg ha tá ro zott egyéb felada tokat.

(2) Az (1) be kez dés a)–c) pont já ban fog lalt el já rá sok ra
a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos
sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény ren del ke zé se it
kell al kal maz ni.

(3) Az elõ adó-mû vé sze ti ál lam igaz ga tá si szerv ál tal
e tör vény alap ján vég zett nyil ván tar tá si, be so ro lá si te vé -
keny sé gért kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott igaz ga tá si
szol gál ta tá si dí jat kell fi zet ni.

III. FEJEZET

AZ ELÕADÓ-MÛVÉSZETI SZERVEZETEK
NYILVÁNTARTÁSA ÉS BESOROLÁSA

7.  § (1) A költ ség ve té si szerv ként vagy a kü lön tör vény
sze rint köz hasz nú vá mi nõ sí tett szer ve zet ként mû kö dõ elõ -
adó-mû vé sze ti szer ve ze tek rõl az elõ adó-mû vé sze ti ál lam -
igaz ga tá si szerv nyil ván tar tást ve zet.

(2) A nyil ván tar tás tar tal maz za az elõ adó-mû vé sze ti
szer ve zet ne vét, szer ve ze ti for má ját, szék he lyét, te lep he -
lye it, cég jegy zék szá mát, bí ró sá gi nyil ván tar tá si szá mát
vagy törzs köny vi nyil ván tar tá si szá mát, a be so ro lá si ka te -
gó ri á ját (10–11.  §), va la mint a fenn tar tó ne vét, szer ve ze ti
for má ját és szék he lyét. Ezen ada tok nyil vá no sak, és az
elõ adó-mû vé sze ti ál lam igaz ga tá si szerv hon lap ján hoz zá -
fér he tõ ek.

8.  § (1) A nyil ván tar tás ba vé te li el já rás – a (2) be kez dés -
ben fog lalt ki vé tel lel – ké re lem re in dul. A ké rel met az elõ -
adó-mû vé sze ti szer ve zet fenn tar tó ja, en nek hi á nyá ban a
szer ve zet kép vi se lõ je nyújt ja be.

(2) Az ál lam ál tal fenn tar tott elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze -
tek ese tén a nyil ván tar tás ba vé te li el já rás hi va tal ból  indul.

9.  § (1) Az elõ adó-mû vé sze ti ál lam igaz ga tá si szerv a
tör vény 7.  §-ban meg ha tá ro zott ada tok köz lé se, ille tõ leg
iga zo lá sa ese tén az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tet nyil ván -
tar tás ba ve szi, és – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé -

tel lel – a kü lön jog sza bály sze rin ti be so ro lá si adat la pon
szol gál ta tott ada tok alap ján ka te gó ri á ba so rol ja.

(2) Az elõ adó-mû vé sze ti ál lam igaz ga tá si szerv nem
 sorolja be az ál lam ál tal fenn tar tott, va la mint a 4.  § d) pont -
ban fog lalt köz szol gál ta tá si szer zõ dés sel ren del ke zõ elõ -
adó-mû vé sze ti szer ve ze te ket.

10.  § (1) Az I. ka te gó ri á ba kell be so rol ni azt a szín há zat, 
báb szín há zat, amely éven te leg alább 180 elõ adást tart,
 saját tár su lat tal leg alább két be mu ta tót hoz lét re, és a meg -
tar tott elõ adá sok leg alább 75%-a a szín ház, báb szín ház
 saját elõ adá sa.

(2) A II. ka te gó ri á ba kell be so rol ni
a) azt a pro duk ci ós szín há zat, amely éven te leg alább

100 elõ adást tart, és leg alább két be mu ta tót hoz lét re, va la -
mint

b) azt a be fo ga dó szín há zat, amely éven te leg alább
140 elõ adást tart, és az ál ta la ját szott elõ adá sok leg alább
30%-a sa ját elõ adá sa.

(3) A III. ka te gó ri á ba kell be so rol ni azt a ba lett- vagy
tánc együt test, amely éven te leg alább 50 ba lett-, tánc- vagy 
moz gás mû vé sze ti elõ adást tart.

(4) A IV. ka te gó ri á ba kell be so rol ni
a) azt a szín há zat, báb szín há zat, amely éven te leg alább

100 elõ adást tart, sa ját tár su lat tal leg alább két be mu ta tót
hoz lét re, és a meg tar tott elõ adá sok leg alább 75%-a a szín -
ház, báb szín ház sa ját elõ adá sa, va la mint

b) azt a be fo ga dó szín há zat, amely éven te leg alább
100 elõ adást tart, és az ál ta la ját szott elõ adá sok leg alább
30%-a sa ját elõ adá sa.

(5) Az V. ka te gó ri á ba kell be so rol ni azt a sza bad té ri
szín há zat, va la mint a más ho va nem so rolt nem ze ti és et ni -
kai ki sebb sé gi szín há zat, amely éven te leg alább 20 szín -
házi elõ adást tart vagy leg alább évi 50 ezer fi ze tõ né zõ je
van, és leg alább egy be mu ta tót hoz lét re.

(6) Az I–V. ka te gó ri ák ba  való be so ro lás to váb bi fel té te -
le, hogy az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet

a) ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dik vagy
ön kor mány zat tal kö tött, az e tör vény sze rin ti köz pon ti költ -
ség ve té si tá mo ga tás igény be vé te lé nek idõ tar ta ma alatt ér vé -
nyes köz szol gál ta tá si szer zõ dés sel ren del ke zik, és

b) a mun kál ta tó ve ze tõ jét az adott szer ve zet re vo nat ko -
zó an e tör vény ben fog lalt sza bá lyok nak meg fele lõen bíz -
ták meg.

(7) A VI. ka te gó ri á ba kell be so rol ni azt a füg get len szín -
há zat, amely leg alább két éve mû kö dik, és nem fe lel meg
az I–V. ka te gó ri á ba so ro lás fel té te le i nek.

11.  § (1) Az I. ka te gó ri á ba kell be so rol ni azt a szim fo ni -
kus ze ne kart, ka ma ra szim fo ni kus ze ne kart, ka ma ra ze ne -
kart (a továb biak ban együtt: ze ne kar), amely éven te leg -
alább 50, és azt az ének kart, amely éven te leg alább
40 hang ver senyt tart.
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(2) A be so ro lás to váb bi fel té te le, hogy az elõ adó-mû vé -
sze ti szer ve zet

a) ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dik
vagy ön kor mány zat tal kö tött, az e tör vény sze rin ti köz -
pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás igény be vé te lé nek idõ tar ta -
ma alatt ha tá lyos köz szol gál ta tá si szer zõ dés sel ren del ke -
zik,

b) tag ja i nak leg alább 80%-a fel sõ fo kú szak irá nyú vég -
zett ség gel ren del ke zõ ze ne- vagy ének mû vész,

c) ren del ke zik a te vé keny ség el lá tá sá hoz szük sé ges, a
jog sza bály ban meg ha tá ro zott tár gyi fel té te lek kel,

d) a tárgy évet meg elõ zõ év ben tel je sí tet te a jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott fi ze tõ né zõ szá mot és

e) a mun kál ta tó ve ze tõ jét az adott szer ve zet re vo nat ko -
zó an e tör vény ben fog lalt sza bá lyok nak meg fele lõen bíz -
ták meg.

(3) A II. ka te gó ri á ba kell be so rol ni azo kat a ze ne ka ro kat 
és ének ka ro kat, me lyek leg alább két éve mû köd nek, és
meg fe lel nek a (2) be kez dés c) és d) pont já ban fog lalt fel té -
te lek nek.

12.  § (1) A nyil ván tar tás ba vé tel és a be so ro lás alap já ul
szol gá ló ada tok ban be kö vet ke zett vál to zást az elõ adó-mû -
vé sze ti szer ve zet fenn tar tó ja, en nek hi á nyá ban a szer ve zet
kép vi se lõ je – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze -
rint – kö te les be je len te ni az elõ adó-mû vé sze ti ál lam igaz -
ga tá si szerv nek a vál to zás tól (an nak is mert té vá lá sá tól)
szá mí tott ti zen öt na pon be lül.

(2) A fenn tar tó, an nak hi á nyá ban az elõ adó-mû vé sze -
ti szer ve zet kép vi se lõ je a be so ro lást köve tõen éven te
már cius 31-ig kö te les a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott be so ro lá si adat lap sze rint ada tot szol gál tat ni.

(3) Ha az adat vál to zás kö vet kez té ben a nyil ván tar tás -
ban fog lal tak tól el té rõ en kell az elõ adó-mû vé sze ti szer ve -
ze tet be so rol ni, az elõ adó-mû vé sze ti ál lam igaz ga tá si szerv 
– ké re lem hi á nyá ban – hi va tal ból in dít el já rást.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott vál to zás-be je len -
té si kö te le zett ség és a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
adat szol gál ta tá si kö te le zett ség el mu lasz tá sa ese tén az elõ -
adó-mû vé sze ti ál lam igaz ga tá si szerv a tá mo ga tást igény -
lõ vel szem ben öt ven ezer fo rint bír sá got szab ki.

(5) Ha a nyil ván tar tás ban fog lal tak tól el té rõ en kel le ne
be so rol ni az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tet, de a fenn tar tó,
en nek hi á nyá ban az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet kép vi se -
lõ je az eh hez szük sé ges adat szol gál ta tást az (1), il let ve
a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ ben nem telje -
síti, vagy  valótlan ada tot szol gál tat, az en nek kö vet kez té -
ben jog ta la nul igény be vett köz pon ti költ ség ve té si tá mo -
ga tás vissza fi ze té sé re az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 64/B.  § (1)–(2) be kez dé sé ben fog lalt
ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.

13.  § A nyil ván tar tás ból tö röl ni kell az elõadó-mûvé -
szeti szer ve ze tet, ha

a) az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet nem fe lel meg a 7.  §
(1) be kez dés ben a nyil ván tar tás ba vé tel fel té te le ként meg -
ha tá ro zott szer ve ze ti fel té te lek nek,

b) ezt a fenn tar tó ja, en nek hi á nyá ban a szer ve zet kép vi -
se lõ je kéri,

c) az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet jog utód nél kül meg -
szûnt,

d) a nyil ván tar tás ba vé te lé tõl szá mí tott öt éven át az
elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet – ide nem ért ve a 4.  § c) pont ja 
alap ján ál lam ál tal fenn tar tott és a 4.  § d) pont ja alap ján
köz szol gál ta tá si szer zõ dés sel ren del ke zõ elõ adó-mû vé -
sze ti szer ve ze tet – nem ré sze sült az e tör vény ben meg ha tá -
ro zott egyet len tá mo ga tás ból sem.

14.  § Kü lön jog sza bály az e fe je zet al kal ma zá sa so rán a
tör vény ben meg ha tá ro zott cé lok tel je sü lé sé hez szük sé ges
egyéb – sze mé lyes ada tok kö ré be nem tar to zó – ada tok
nyil ván tar tás ba vé te lét is elõ ír hat ja.

IV. FEJEZET

AZ ELÕADÓ-MÛVÉSZET TÁMOGATÁSA

1. Cím

A támogatási rendszer alapjai

15.  § (1) E tör vény alap ján ki zá ró lag az Eu ró pai Bi zott -
ság N 357/2007. szá mú, az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz -
té ri um fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za ta i ból és a Nem ze ti
Kul tu rá lis Alap ból nyúj tott tá mo ga tás tár gyá ban ho zott
ha tá ro za tá val össz hang ban nyújt ha tó tá mo ga tás.

(2) E fe je zet sze rin ti köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tást
a költ ség ve té si szerv ként vagy a kü lön tör vény sze rint
köz hasz nú vá mi nõ sí tett szer ve zet ként mû kö dõ elõadó-
 mûvészeti szer ve zet tá mo ga tá sá ra a fenn tar tó, en nek hi á -
nyá ban az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet kap hat.

(3) A tá mo ga tás fel té te le – a (4) be kez dés ben fog lalt ki -
vé tel lel – az elõ adó-mû vé sze ti ál lam igaz ga tá si szerv ál tal
tör té nõ nyil ván tar tás ba vé tel.

(4) A 21.  § alap ján ki írt pá lyá za ti tá mo ga tá sok ból a nyil -
ván tar tás ban nem sze rep lõ elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet is
ré sze sül het.

(5) Az ál lam ház tar tás bár mely al rend sze ré bõl szár ma zó
tá mo ga tá sok együt te sen nem ha lad hat ják meg az el szá -
mol ha tó költ sé ge ket. Az el szá mol ha tó költ sé gek kö ré be a
mi nisz ter ál tal ren de let ben meg ha tá ro zott, az e tör vény
sze rin ti tá mo ga tá si cé lok meg valósítása so rán fel me rült,
iga zolt köz vet len és köz ve tett költ sé gek tar toz nak.
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(6) A köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás ra vo nat ko zó,
va la mint a 7.  § (2) be kez dé sé ben sze rep lõ ada tok – a sze -
mé lyes ada tok ki vé te lé vel – köz ér dek bõl nyil vá nos ada -
tok nak mi nõ sül nek, és az elõ adó-mû vé sze ti ál lam igaz ga -
tá si szerv hon lap ján bár ki szá má ra hoz zá fér he tõ ek.

2. Cím

A besorolt színházak, balett- 
vagy táncegyüttesek központi költségvetési

támogatásának mértéke és igénybevételének
 feltételei

16.  § (1) Az I–II. ka te gó ri á ba be so rolt szín há zak, báb -
szín há zak fenn tar tó ját fenn tar tói ösz tön zõ rész hoz zá já ru -
lás ból és mû vé sze ti ösz tön zõ rész hoz zá já ru lás ból álló köz -
pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás il le ti meg.

(2) A fenn tar tói ösz tön zõ rész hoz zá já ru lás össze ge a
fenn tar tó ön kor mány zat költ ség ve té si ren de le té ben meg -
ha tá ro zott, a tárgy évet meg elõ zõ évi tá mo ga tás sal ará -
nyos.

(3) A szín há zak a fenn tar tói ösz tön zõ rész hoz zá já ru lás -
ként meg ál la pí tott tá mo ga tás ból a fenn tar tó dön té se sze -
rint ré sze sül nek, ha az elõ írt fel té te lek nek a fenn tar tó több
szín há za is meg fe lel.

(4) Az egyes szín há za kat meg il le tõ, a költ ség ve té si tör -
vény ben meg ál la pí tott mû vé sze ti ösz tön zõ rész hoz zá já ru -
lást a tárgy évet meg elõ zõ má so dik év fi ze tõ né zõ i nek szá -
ma ará nyá ban – az elõ adás ját szó he lyei be fo ga dó ké pes sé -
gé nek figye lembe véte lével – kell ki szá mí ta ni. Az ope ra-,
a klasszi kus ope rett-, a ba lett-, a tánc-, a gyer mek- és if jú -
sá gi-, a stú dió-, va la mint a báb szín há zi elõ adá sok ese té ben 
a fi ze tõ né zõk szá mát a költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá -
ro zott sú lyo zás sal kell figye lembe ven ni.

(5) Ha a szín ház az ope ra-, vagy klasszi kus ope rett-elõ -
adás so rán a ze ne kart, ének kart hang fel vé tel lel he lyet te sí -
ti, ak kor az adott elõ adás ese té ben nem al kal maz ha tó a
(4) be kez dés má so dik mon da tá ban meg ha tá ro zott szá mí tá -
si mód. A mû vé sze ti ösz tön zõ rész hoz zá já ru lás ak kor jár
ze nés szín pa di mû elõ adá sa ese tén, ha a mû ze né jét ze ne -
kar (ének kar) élõ köz re mû kö dé sé vel szó lal tat ják meg.

(6) A fenn tar tói ösz tön zõ rész hoz zá já ru lás és a mû vé -
sze ti ösz tön zõ rész hoz zá já ru lás össze gét a költ ség ve té si
tör vény a szín há za kat, báb szín há za kat fenn tar tó, il let ve
 támogató va la mennyi ön kor mány zat ra, a mû vé sze ti ösz -
tön zõ rész hoz zá já ru lást az egyes szín há zak ra is le bont va
ha tá roz za meg.

17.  § A III. ka te gó ri á ba so rolt ba lett- vagy tánc együt -
test, il let ve a IV. ka te gó ri á ba so rolt szín há zat köz pon ti
költ ség ve té si tá mo ga tás ként a tárgy évet meg elõ zõ évi

fenn tar tói tá mo ga tás sal ará nyos tá mo ga tás il le ti meg,
mely nek mér té két a költ ség ve té si tör vény ha tá roz za meg.

18.  § (1) Az V. és VI. ka te gó ri á ba so rolt szín há zak tá -
mo ga tá sa pá lyá za ti úton tör té nik. A pá lyá za tok ról tör té nõ
dön té sei meg ala po zá sá hoz a mi nisz ter az EMT ja vas la ta
figye lembe véte lével szak mai ku ra tó ri u mot kér fel. A dön -
té sek re a szak mai ku ra tó ri um elõ ter jesz tése alap ján az
EMT tesz ja vas la tot. A ja vas lat tól el té rõ dön té se it a
 miniszter kö te les meg in do kol ni.

(2) Az V. és VI. ka te gó ri á ba so rolt szín há zak tárgy évi
tá mo ga tá si ke ret össze ge 50%-a mér té ké ig a szak mai ku ra -
tó ri um ja vas la ta alap ján a mi nisz ter leg fel jebb há rom évre
 szóló kö te le zett sé get vál lal hat a kö vet ke zõ évek támoga -
tási ke re te ter hé re.

19.  § Ha az I–IV. ka te gó ri á ba so rolt elõ adó-mû vé sze ti
szer ve zet fenn tar tó ja csök ken tet te a tárgy évet meg elõ zõ
évi fenn tar tói tá mo ga tás elõ irány za tát, a tárgy év ben az
I–II. ka te gó ri á ba so rolt elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet ese tén
a fenn tar tói ösz tön zõ rész hoz zá já ru lás, a III–IV. kategó -
riába so rolt elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet ese tén a köz pon ti
költ ség ve té si tá mo ga tás ará nyo san csök ken. A fenn tar tó a
csök ken tés rõl  szóló dön tés meg ho za ta lá tól szá mí tott
15 na pon be lül kö te les tá jé koz tat ni az elõ adó-mû vé sze ti
ál lam igaz ga tá si szer vet.

3. Cím

A besorolt zenekarok és énekkarok 
központi költségvetési támogatása igénybevételének

feltételei

20.  § (1) Az I. ka te gó ri á ba be so rolt ze ne kar és ének kar
fenn tar tó ját kü lön a ze ne ka rok ra és kü lön az ének ka rok ra
a ze ne kar és ének kar lét szá ma, a fenn tar tói tá mo ga tás, a
hang ver se nyek és hang fel vé te lek szá ma, a fi ze tõ né zõk
szá ma, az if jú sá gi hang ver se nyek szá ma és a be mu ta tott
kor társ ma gyar ze ne mû vek szá ma alap ján a költ ség ve té si
tör vény ben e szem pon tok ra meg ál la pí tott ará nyú köz pon ti 
költ ség ve té si tá mo ga tás il le ti meg. A tá mo ga tás el osz tá sá -
nak és fo lyó sí tá sá nak rész le tes sza bá lya it a mi nisz ter ren -
de let ben ál la pít ja meg.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett ze ne kar és ének kar lét -
szá mát a ka ma ra ze ne kar, ka ma ra-szim fo ni kus ze ne kar,
szim fo ni kus ze ne kar és ének kar ese té ben a tárgy évet meg -
elõ zõ két év ben elõ adott ze ne ka ri, il let ve ének ka ri mû vek
elõ adá sá ban fel lé põ ze ne-, il let ve ének mû vé szek át la gos
szá ma, új on nan ala kult elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek ese -
té ben a tárgy évet meg elõ zõ év át la gos szá ma alap ján kell
ki szá mí ta ni.

(3) A II. ka te gó ri á ba be so rolt ze ne ka rok és ének ka rok
tá mo ga tá sa pá lyá za ti úton tör té nik. A pá lyá za tok ról tör té -
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nõ dön té sei meg ala po zá sá hoz a mi nisz ter az EMT ja vas la -
ta figye lembe véte lével szak mai ku ra tó ri u mot kér fel. A
dön té sek re a szak mai ku ra tó ri um elõ ter jesz tése alap ján az
EMT tesz ja vas la tot. A ja vas lat tól el té rõ dön té se it a mi -
nisz ter kö te les meg in do kol ni.

(4) A II. ka te gó ri á ba so rolt ze ne ka rok és ének ka rok
tárgy évi tá mo ga tá si ke ret össze ge 50%-a mér té ké ig a szak -
mai ku ra tó ri um ja vas la ta alap ján a mi nisz ter leg fel jebb
 három évre  szóló kö te le zett sé get vál lal hat a kö vet ke zõ
évek tá mo ga tá si ke re te ter hé re.

(5) Ha az I. ka te gó ri á ba so rolt elõ adó-mû vé sze ti szer ve -
zet fenn tar tó ja a költ ség ve té si év so rán csök ken ti a vál lalt
fenn tar tói tá mo ga tást, a köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás
is ará nyo san csök ken.

4. Cím

A miniszter által felügyelt költségvetési fejezetbõl
nyújtható kiemelt támogatások

21.  § (1) A mi nisz ter pá lyá za tot ír ki el sõ sor ban:
a) gyer mek- és if jú sá gi elõ adá sok be mu ta tá sá nak tá -

mo ga tá sá ra,
b) szín há zi ne ve lé si prog ra mok tá mo ga tá sá ra,
c) új ma gyar nyel vû, il let ve ha zai ki sebb sé gi nyel vû

szín pa di mû vek és ze ne mû vek, va la mint kor társ ma gyar,
il let ve ma gyar or szá gi drá mák új be mu ta tó ke re té ben tör -
ténõ be mu ta tá sá ra,

d) a tárgy évet meg elõ zõ évad ban ki emel ke dõ mû vé -
sze ti tel je sít ményt nyúj tó elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek
tá mo ga tá sá ra,

e) ki ma gas ló szín vo na lú elõ adá sok or szá gos meg je le -
né sé re,

f) a ha tá ron túli ma gyar elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek
tá mo ga tá sá ra,

g) je len tõs nem zet kö zi szín há zi, tánc mû vé sze ti és
 zenemûvészeti fesz ti vá lo kon, ven dég já té ko kon  való rész -
vé tel re,

h) szak mai do ku men tá ci ós és ku ta tá si te vé keny ség
 támogatására.

(2) Az (1) be kez dés alap ján ki íran dó pá lyá za tok ról tör -
té nõ dön té sei meg ala po zá sá hoz a mi nisz ter az EMT ja vas -
la ta figye lembe véte lével szak mai ku ra tó ri u mot kér fel. A
dön té sek re a szak mai ku ra tó ri um elõ ter jesz tése alap ján az
EMT tesz ja vas la tot. A ja vas lat tól el té rõ dön té se it a
 miniszter kö te les meg in do kol ni.

(3) A ki emelt tá mo ga tá sok ará nya az I–VI. ka te gó ri á -
ba so rolt szín há zak, ba lett-, vagy tánc együt te sek és az
I–II. ka te gó ri á ba so rolt ze ne ka rok, ének ka rok köz pon ti
költ ség ve té si tá mo ga tá sa ke ret össze gé nek leg alább
3%-a.

5. Cím

A központi költségvetési támogatás felhasználásáról
 való beszámolás

22.  § Az ön kor mány zat a tá mo ga tás ren del te tés sze rû
fel hasz ná lá sá ról a min den ko ri zár szám adás ke re té ben és
an nak rend je sze rint a tárgy év de cem ber 31. nap já ig kö te -
les el szá mol ni. A tá mo ga tás nak az adott év de cem ber
31-én fel adat tal ter helt ma rad vá nyá val a kö vet ke zõ év jú -
ni us 30-ig kell el szá mol ni.

23.  § (1) A 22.  §-ban fog lal ta kon túl me nõ en a tá mo ga -
tás ban ré sze sült elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet fenn tar tó ja
(amennyi ben több elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tet tart fenn,
szer ve ze ten ként), en nek hi á nyá ban az elõ adó-mû vé sze ti
szer ve zet kép vi se lõ je a köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás
fel hasz ná lá sá ról a tárgy évet kö ve tõ év jú ni us 30-ig az elõ -
adó-mû vé sze ti ál lam igaz ga tá si szerv ré szé re szak mai és
pénz ügyi be szá mo lót ké szít.

(2) A 4.  § c) pont ja alap ján ál la mi fenn tar tás ban mû kö -
dõ, va la mint a 4.  § d) pont já ban fog lalt köz szol gál ta tá si
szer zõ dés sel ren del ke zõ elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek a
fenn tar tó juk ré szé re nyúj tott be szá mo lót kö te le sek az elõ -
adó-mû vé sze ti ál lam igaz ga tá si szerv nek is meg kül de ni.

(3) A be szá mo ló el mu lasz tá sa a fo lya mat ban lévõ tá mo -
ga tás fel füg gesz té sét von ja maga után mind ad dig, amíg a
be szá mo ló pót lá sá ra nem ke rül sor.

(4) A be szá mo ló ban fog lal tak – a sze mé lyes ada tok
 kivételével – köz ér dek bõl nyil vá nos ada tok.

(5) Az elõ adó-mû vé sze ti ál lam igaz ga tá si szerv a be szá -
mo ló kat összeg zi, és azt meg kül di a mi nisz ter nek, va la -
mint az EMT tag ja i nak.

(6) A be szá mo ló for mai és tar tal mi kö ve tel mé nye it, a
be nyúj tá sá val és el fo ga dá sá val kap cso la tos rész le tes sza -
bá lyo kat a mi nisz ter ren de let ben ha tá roz za meg.

6. Cím

A támogatási rendszer központi költségvetési
 forrásai

24.  § (1) A költ ség ve té si tör vény meg ha tá roz za az
I–VI. ka te gó ri á ba so rolt szín há zak, ba lett- vagy tánc együt -
te sek, va la mint az I–II. ka te gó ri á ba so rolt ze ne ka rok és
ének ka rok el oszt ha tó tá mo ga tá sá nak ke ret össze ge it.

(2) Az elõ adó-mû vé szet ben je lent ke zõ újí tó tö rek vé sek
tá mo ga tá sa és a ma gán szfé ra ver seny ké pes sé gé nek erõ sí -
té se ér de ké ben a VI. ka te gó ri á ba so rolt szín há zak pá lyá za -
ti úton el oszt ha tó tá mo ga tá sá nak ará nya az I–VI. kategó -
riába so rolt szín há zak, ba lett- vagy tánc együt te sek köz -
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pon ti költ ség ve té si tá mo ga tá sa ke ret össze gé nek leg alább
10%-a.

(3) A költ ség ve té si ter ve zés so rán a tárgy évet meg elõ zõ
év már ci us 31-ig szol gál ta tott ada tok sze rin ti be so ro lást
kell figye lembe ven ni.

(4) A he lyi ön kor mány za tok köz pon ti költ ség ve té si
kap cso la ta i ból szár ma zó tá mo ga tá so kat tar tal ma zó fe je -
zet ben kell biz to sí ta ni:

a) az I–V. ka te gó ri á ba so rolt szín há zak, ba lett- vagy
tánc együt te sek fenn tar tó it, ön kor mány za ti fenn tar tó hi á -
nyá ban a köz szol gál ta tá si szer zõ dést kötõ ön kor mány za tot 
meg il le tõ köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás ke ret össze gét,
va la mint

b) az I. ka te gó ri á ba so rolt ze ne ka rok és ének ka rok
fenn tar tó it, ön kor mány za ti fenn tar tó hi á nyá ban a köz szol -
gál ta tá si szer zõ dést kötõ ön kor mány za tot meg il le tõ köz -
pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás ke ret össze gét.

(5) A kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett minisz -
térium (a továb biak ban: mi nisz té ri um) költ ség ve té si fe je -
ze té ben kell biz to sí ta ni:

a) a nyil ván tar tás ba vett ál la mi fenn tar tá sú szín há zak,
ba lett- vagy tánc együt te sek, ze ne ka rok és ének ka rok köz -
pon ti költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tá sát,

b) az e tör vény 4.  § d) pont ja sze rin ti szer zõ dés sel ren -
del ke zõ elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet tá mo ga tá sát,

c) a VI. ka te gó ri á ba so rolt szín há zak tá mo ga tá si elõ -
irány za tát,

d) a II. ka te gó ri á ba so rolt ze ne ka rok és ének ka rok
 támogatási elõ irány za tát,

e) az e tör vény 21.  §-a alap ján nyújt ha tó pá lyá za ti
 támogatások elõ irány za tát, va la mint

f) az elõ adó-mû vé sze ti ál lam igaz ga tá si szerv mû kö dé -
sé hez szük sé ges elõ irány za tot.

V. FEJEZET

AZ ELÕADÓ-MÛVÉSZETI MUNKAVÉGZÉS
SAJÁTOS SZABÁLYAI

1. Cím

A foglalkoztatottakra vonatkozó eltérõ munkajogi
szabályok

25.  § (1) Az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek ben – a mun -
kál ta tó sze mé lyé tõl füg gõ en – a Mun ka Tör vény köny vé rõl 
 szóló 1992. évi XXII. tör vény (a továb biak ban: Mt.) vagy
a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII.
tör vény (a továb biak ban: Kjt.) sza bá lya it az e fe je zet ben
meg ál la pí tott el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) A mû vé szi és mû vé sze ti mun ka kö rö ket kü lön jog -
sza bály ha tá roz za meg.

26.  § A mun kál ta tó a szak mai vég zett ség re vo nat ko zó
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ren del ke zé se ket kö te -
les figye lembe ven ni, de a mû vé szi mun ka kö rök be töl té se
ese té ben ki vé te le sen men te sít he ti

a) ha tá ro zott idõ re azt, aki az adott mun ka kör ben ki -
emel ke dõ mû vé szi tel je sít mény nyúj tá sá ra al kal mas,

b) vég le ge sen azt, aki mû vé szi tel je sít mé nyé re te kin tet -
tel a Kjt. 63.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott el is -
me rés sel ren del ke zik.

27.  § A mun ka vi szony, il let ve a köz al kal ma zot ti jog vi -
szony (a továb biak ban együtt: fog lal koz ta tás ra irá nyu ló
jog vi szony) – el té rõ meg ál la po dás hi á nyá ban – ha tá ro zat -
lan idõ tar tam ra jön lét re.

28.  § (1) A ha tá ro zott idõ re  szóló fog lal koz ta tás ra irá -
nyu ló jog vi szony idõ tar ta ma – ide ért ve a meg hosszab bí -
tott és az elõ zõ ha tá ro zott idõ tar ta mú mun ka szer zõ dés,
 illetve ki ne ve zés (a továb biak ban együtt: mun ka szer zõ -
dés) meg szû né sé tõl szá mí tott hat hó na pon be lül lé te sí tett
újabb ha tá ro zott idõ tar ta mú fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog -
vi szony tar ta mát is – az öt évet nem ha lad hat ja meg.

(2) Ha tá ro zott ide jû köz al kal ma zot ti jog vi szony a Kjt.
21.  § (2) be kez dé sé ben fog lal ta kon túl me nõ en mû vé szi és
mû vé sze ti mun ka kör be töl té sé re is lé te sít he tõ.

29.  § (1) A mû vé szi és a mû vé sze ti mun ka kör betölté sére
lé te sí tett ha tá ro zott ide jû fog lal koz ta tá si jog vi szony – ha a fe -
lek el té rõ en nem ál la pod nak meg – az évad vé gé ig tart.

(2) Mû vé szi és mû vé sze ti mun ka kör ben ha tá ro zott idõ -
re lé te sí tett fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony ese tén a
mun kál ta tó a to vább fog lal koz ta tás ra irá nyu ló igen lõ vagy
nem le ges nyi lat ko za tát leg ké sõbb a ha tá ro zott idõ tar tam
le já ra ta évé ben már ci us 1-jé ig írás ban köz li a fog lal koz ta -
tot tal.

(3) Ha a mun kál ta tó el mu laszt ja a (2) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott nyi lat ko zat meg té te lét, kö te les a fog lal koz ta tot -
tat – an nak ké ré sé re – leg alább a le já ró szer zõ dés nek meg -
fe le lõ fel té te lek kel to vább fog lal koz tat ni.

(4) A mun kál ta tó a jog vi szony meg hosszab bí tá sá ra
 vonatkozó rész le tes aján la tát leg ké sõbb már ci us 31-ig
írás ban köz li, a mun kál ta tó aján la tá ra pe dig a fog lal koz ta -
tott áp ri lis 30-ig írás ban nyi lat ko zik.

30.  § (1) A mun kál ta tó a kar mes ter, kar nagy, szín mû -
vész, báb mû vész, ar tis ta mû vész, ma gán éne kes, ma gán tán -
cos, se géd szí nész, cso por tos sze rep lõ mun ka kör ben fog -
lal koz ta tott fog lal koz ta tás ra irá nyu ló ha tá ro zat lan ide jû
jog vi szo nyát ren des fel mon dás sal, il let ve fel men tés sel
(a továb biak ban együtt: fel mon dás) ak kor is meg szün tet -
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he ti, ha a fog lal koz ta tott szá má ra a mun ka szer zõ dés ben
vagy – ha a mun ka szer zõ dés ben er rõl nem ál la pod tak
meg – a 31.  § (3) be kez dé sé ben meg ál la pí tott elõ adás szám
leg alább 40%-a mér té ké ig a kö vet ke zõ évad ban nem tud
mû vé szi fel ada tot biz to sí ta ni az elõ adó-mû vé sze ti szer ve -
zet meg vál to zott mû vé sze ti kon cep ci ó já val össze füg gõ ok
 miatt.

(2) A mun kál ta tó az (1) be kez dés sze rint csak kü lö nö -
sen in do kolt eset ben szün tet he ti meg a jog vi szonyt, ha a
fog lal koz ta tot tat leg alább har minc éve fog lal koz tat ja.

(3) A mun kál ta tó az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
eset ben a fog lal koz ta tot tat a fel mon dás ról  szóló dön té sé -
rõl, il let ve a rész fog lal koz ta tás le he tõ sé gé rõl leg ké sõbb
már ci us 1-jé ig elõ ze tesen tá jé koz tat ja.

(4) Ha a mun kál ta tó az (1) be kez dés alap ján szün te ti
meg a ha tá ro zat lan ide jû jog vi szonyt, a fog lal koz ta tot tat
az Mt. 95.  § (4) be kez dé sé ben, il let ve a Kjt. 37.  § (6) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zot ton fe lül – kol lek tív szer zõ dés -
nek a fog lal koz ta tott ra néz ve ked ve zõbb ren del ke zé se hi á -
nyá ban – a mun kál ta tó nál fenn ál ló leg alább

a) tíz éves jog vi szo nya után négy ha vi,
b) ti zen öt éves jog vi szo nya után nyolc havi,
c) húsz éves jog vi szo nya után ti zen két havi

át lag ke re se té nek meg fe le lõ to váb bi vég ki elé gí tés il le ti
meg.

(5) Ha a (3) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tás idõ pont já ban
a fog lal koz ta tott az Mt. vagy a Kjt. sza bá lyai sze rin ti fel -
mon dá si ti la lom alatt áll, a fel mon dás csak a ti la lom meg -
szû né sét köve tõen kö zöl he tõ.

(6) A mun kál ta tó az Mt. 89.  § (3) be kez dé sé re hi vat koz -
va a ha tá ro zat lan ide jû jog vi szonyt mi nõ sé gi cse re, il let ve
a Kjt. 30.  § (1) be kez dés c) pont já ra hi vat koz va tar tós
szak mai al kal mat lan ság jog cí men is meg szün tet he ti.

31.  § (1) A mû vé szi és mû vé sze ti mun ka kör ben fog lal -
koz ta tott tel jes mun ka ide jé nek meg ál la pí tá sa szem pont já -
ból a mun ka he lyén el ren delt mun ka vég zés ide jét, a ren del -
ke zés re ál lás ide jét és a mun ka he lyen kí vü li fel ké szü lés -
hez szük sé ges idõt kell figye lembe ven ni.

(2) A mû vé szi és mû vé sze ti mun ka kör ben fog lal koz ta -
tott a pró bák és elõ adá sok ide je alatt, to váb bá az azok hoz
kap cso ló dó, a fog lal koz ta tott sze mé lyes rész vé te lét is
igény lõ fel ada tok el lá tá sá hoz (így kü lö nö sen a ru ha pró ba,
a hang- vagy fény be ál lás, az elõ ké szí tõ és be fe je zõ te vé -
keny sé gek) szük sé ges idõ tar tam ban kö te les mun ka he lyén
tar tóz kod ni.

(3) A mû vé szi mun ka kör ben fog lal koz ta tot tat a mun -
kál ta tó tel jes mun ka idõ ben fog lal koz tat ja, ha az éva don -
ként tel je sí ten dõ elõ adás szám – ide ért ve a (4) be kez dés -
ben fog lalt ki vé telt is –

a) szín mû vész és báb szí nész ese té ben leg alább 80 elõ -
adás,

b) ma gán tán cos ese té ben leg alább 50 elõ adás,

c) ma gán éne kes ese té ben leg alább 50 elõ adás,

d) ar tis ta mû vész ese té ben leg alább 100 elõ adás,

e) se géd szí nész ese té ben leg alább 160 elõ adás,

f) cso por tos sze rep lõ ese té ben éva don ként 160 elõ adás.

(4) A fe lek a mun ka szer zõ dés ben a (3) be kez dés -
ben fog lal tak nál 25%-kal ma ga sabb vagy ala cso nyabb
 évadonkénti elõ adás szám ban is meg ál la pod hat nak.

(5) A mun ka he lyen el ren delt mun ka vég zés ide jé nek
szá mí tá sa szem pont já ból elõ adás ese té ben az elõ adás
tény le ges idõ tar ta mát kell figye lembe ven ni, be le ért ve az
elõ adás és az azt meg sza kí tó szü ne tek, va la mint az elõ -
adás hoz kap cso ló dó elõ ké szí tõ és be fe je zõ fel ada tok el lá -
tá sá hoz szük sé ges idõ tar tam összes sé gét. A kö zön ség elõtt 
zaj ló fõ pró bát egy elõ adás nak kell szá mí ta ni.

(6) A szín pa di pró ba idõ tar ta ma négy óra. Ha a szín pa di
pró ba négy órá nál hosszabb ide ig tart, a ne gye dik óra el tel -
te után meg kez dett órán ként más fél órát kell el szá mol ni,
ki vé ve, ha a meg hosszab bí tás nem ha lad ja meg a 15 per -
cet. A fõ pró ba hét so rán a pró ba, il let ve a fõ pró ba idõ tar ta -
ma öt óra. A nem szín pa di pró bák ese té ben azok tény le ges
idõ tar ta mát kell figye lembe ven ni.

(7) A mun ka he lyen kí vü li fel ké szü lés hez szük sé ges
mun ka idõ ként a tel jes mun ka idõ ben kar mes ter, kar nagy,
szín mû vész, báb mû vész, ar tis ta mû vész, ma gán éne kes,
ma gán tán cos, se géd szí nész, ze ne ka ri tag, ének ka ri tag,
tánc ka ri tag mun ka kör ben fog lal koz ta tott ese té ben egy
évad ban mun ka na pon ként át la go san két mun ka órát kell
figye lembe ven ni. Rész mun ka idõ ben fog lal koz ta tott ese -
té ben a mun ka he lyen kí vü li fel ké szü lés hez szük sé ges
mun ka idõt a tel jes és a mun ka szer zõ dés ben ki kö tött rész -
mun ka idõ ará nyá ban kell figye lembe ven ni. A mun ka he -
lyen kí vü li fel ké szü lést ki vált hat ja a mun kál ta tó, ha erre
mun ka idõ ben, mun ka he lyen le he tõ sé get biz to sít a mû vé -
szei szá má ra.

32.  § A mun kál ta tó hat havi mun ka idõ ke re tet is elõ ír hat
az Mt. 117/B.  § (1)–(3) be kez dé se sze rin ti napi mun ka idõ
tar ta má nak ala pul vé te lé vel.

33.  § A fog lal koz ta tott mun ka ide jét nem érin tõ mun ka -
vég zés re irá nyu ló to váb bi jog vi szony lé te sí té sét – a tu do -
má nyos, ok ta tói, lek to ri, szer kesz tõi, va la mint a szer zõi
jogi ol ta lom alá esõ szel le mi te vé keny ség, to váb bá a köz -
ér de kû ön kén tes te vé keny ség ki vé te lé vel – a fog lal koz ta -
tott kö te les a mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nak elõ ze tesen 
be je len te ni, aki a to váb bi jog vi szony lé te sí té sét meg tilt -
hat ja, ha az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet üzem sze rû mû kö -
dé sét ve szé lyez te ti.

34.  § A ma gán tán cos és a tánc ka ri tag mun ka kör ben
fog lal koz ta tott köz al kal ma zott két éven ként eggyel ma ga -
sabb, a Kjt. sze rin ti fi ze té si fo ko zat ba lép.
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35.  § (1) A mû vé szi mun ka kör ben fog lal koz ta tott az
elõ adá son tör té nõ köz re mû kö dé sért – kol lek tív szer zõ dés,
il let ve mun ka szer zõ dés alap ján – kü lön dí ja zást kap hat.

(2) A nem mû vé szi mun ka kör ben fog lal koz ta tott mun -
ka vál la lót a mun ka kö ré be nem tar to zó, kö zön ség elõtt tör -
té nõ szín pa di sze rep lé sért – meg ál la po dás ese tén – köz re -
mû kö dé si díj il le ti meg. A köz re mû kö dé si díj mér té két,
 tekintettel a fel adat ne héz sé gé re és jel le gé re, kol lek tív
szer zõ dés, an nak hi á nyá ban a fe lek ál la pít ják meg. A köz -
re mû kö dé si díj a Kjt. pót lék alap 5%–50%-ának meg fe le lõ
összeg le het.

(3) A mun kál ta tó az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet üzem -
sze rû mû kö dé sé nek biz to sí tá sa ér de ké ben ügye le tet ren -
del het el az Mt. 127.  § (2)–(7) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ese te ken kí vül is. Az ügye le ti díj mér té ke a sze mé lyi
alap bér vagy az alap il let mény leg alább 40%-a.

(4) A (2)–(3) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott dí ja kat kol -
lek tív szer zõ dés vagy mun ka szer zõ dés áta lány ban is meg -
ha tá roz hat ja.

(5) A nem mû vé szi vagy nem mû vé sze ti mun ka kör ben
fog lal koz ta tott mun ka vál la ló szá má ra nap tá ri éven ként
kol lek tív szer zõ dés ren del ke zé se alap ján leg fel jebb négy -
száz óra rend kí vü li mun ka vég zés ren del he tõ el.

36.  § (1) A mun kál ta tó az Mt. 134.  § (2) be kez dé sé ben
fog lal tak tól el té rõ en, a ren des sza bad ság ki adá sa so rán ki -
vé te le sen, in do kolt eset ben nem kö te les a mun ka vál la ló -
nak az alap sza bad sá ga egy ne gye dé re vo nat ko zó ké ré sét
figye lembe ven ni, ha az a mun kál ta tó üzem sze rû mû kö dé -
sét sú lyo san ve szé lyez tet né. Er rõl a mun kál ta tó nak ha la -
dék ta la nul tá jé koz tat nia kell a fog lal koz ta tot tat, és kö zöl -
nie kell, hogy mi kor ve he ti ki a sza bad sá gát.

(2) Éven ként öt mun ka nap pót sza bad ság jár a kü lön jog -
sza bály ban fel so rolt mû vé szi és mû vé sze ti mun ka kört be -
töl tõ fog lal koz ta tott nak.

Az opera-, szimfonikus-, kamara- és egyéb
 zenekari tag, az énekkari tag, 

valamint a tánckari tag munkakört betöltõ
munkavállalóra vonatkozó eltérõ szabályok

37.  § A ze ne ka ri és ének ka ri tag ese té ben a fog lal koz ta -
tás ra irá nyu ló jog vi szony lét re ho zá sá nak fel té te le az ered -
mé nyes szak mai pró ba já ték, il let ve pró ba ének lés, mely -
nek rész le tes sza bá lya it jog sza bály ál la pít ja meg.

38.  § (1) A ze ne ka ri tag havi szol gá lat szá ma leg fel jebb
har minc két szol gá lat, éva don ként leg fel jebb há rom száz -
nyolc szol gá lat.

(2) Az ének ka ri és a tánc ka ri tag havi szol gá lat szá ma
leg fel jebb hu szon nyolc szol gá lat, éva don ként leg fel jebb
két száz nyolc van hat szol gá lat.

(3) A ze ne ka ri tag és ének ka ri tag egy szol gá la tá nak
idõ tar ta ma há rom, szín pa di pró ba ese té ben négy óra,
egyéb pró bák ese té ben azok tény le ges idõ tar ta mát kell
figye lembe ven ni.

(4) A tánc ka ri tag egy szol gá la tá nak idõ tar ta ma szín -
padi pró ba ese té ben négy óra, nem szín pa di pró bák ese té -
ben azok tény le ges idõ tar ta mát kell figye lembe ven ni.

(5) A ze ne ka ri, ének ka ri, il let ve tánc ka ri ta got a mun -
kál ta tó tel jes mun ka idõ ben fog lal koz tat ja, ha a mun ka -
szer zõ dés a 11.  § (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szá mú
hang ver seny, il let ve a 10.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott szá mú elõ adás leg alább 80%-ának, vagy az évad ra
 vonatkozó szol gá lat szám leg alább 80%-ának tel je sí té sét
írja elõ.

(6) Mun ka szer zõ dés a (2) be kez dés ben fog lal tak nál leg -
fel jebb 20%-kal ma ga sabb szol gá lat szá mot ál la pít hat meg
ará nyos dí ja zás mel lett, ha az ének ka ri vagy tánc ka ri tag
fog lal koz ta tó ja ope ra, klasszi kus ope rett, vagy ze nés szín -
pa di mû vek elõ adá sá val fog lal ko zó szín ház.

(7) Az (1)–(2) be kez dés al kal ma zá sa szem pont já ból egy 
szol gá lat egy elõ adást vagy egy pró bát je lent. Ha a pró ba
idõ tar ta ma rö vi debb, mint két óra, ak kor fél szol gá la tot
kell el szá mol ni.

(8) A szol gá la tot köve tõen el ren delt to váb bi mun ka vég -
zés ese té ben meg kez dett órán ként to váb bi fél szol gá la tot
kell el szá mol ni.

2. Cím

A munkáltató vezetõje munkakörének betöltésére
vonatkozó különös szabályok

39.  § (1) Költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ elõ adó-mû -
vé sze ti szer ve zet nél a mun kál ta tó ve ze tõ jé vel (a továb -
biak ban: ve ze tõ) – az e tör vény ben fog lalt el té ré sek kel –
az Mt. ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la lók ra vo nat ko zó ren del ke -
zé sei al kal ma zá sá val mun ka vi szonyt kell lé te sí te ni.

(2) A ve ze tõ fel ada ta i nak el lá tá sá ra pá lyá za tot kell ki ír ni.

(3) A pá lyá za tot a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja írja ki,
és kö te les a pá lyá za ti fel hí vást a mi nisz té ri um hon lap ján
köz zé ten ni. A köz zé té tel nap já nak a mi nisz té ri um hon lap -
ján  való meg je le nést kell te kin te ni.

(4) A szak mai mun ka foly to nos sá ga ér de ké ben a pá lyá -
za tot a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja leg alább hat hó nap -
pal a ha tá ro zott ide jû jog vi szony meg szû né se elõtt hir de ti
meg. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je a köz zé té tel tõl
szá mí tott har minc nap.

(5) A pá lyá za ti fel hí vás nak tar tal maz nia kell a ve ze tõi
mun ka kör be töl té sé nek fel té te le it, a ja va dal ma zást, a mun -
ka vi szony kez dõ és be fe je zõ idõ pont ját, a mun ká ba lé pés
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nap ját, az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet éves költségveté -
sének ter ve zett fõ elõ irány za ta it, va la mint a fenn tar tó ál tal
meg ha tá ro zott tar tal mi (az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet
mû vé szi ar cu la tá val, mû vé sze ti ve ze té sé nek mód já val, tel -
je sít mény mu ta tó i val, a fog lal koz ta tás sal stb. kap cso la tos)
kö ve tel mé nye ket. A pá lyá za ti ki írás hoz kap cso ló dó an
 pályázati do ku men tá ció vagy sze mé lyes kon zul tá ció le he -
tõ sé gé nek biz to sí tá sá val meg fe le lõ tá jé koz ta tást kell nyúj -
ta ni a pá lyá zó szá má ra a szer ve zet rõl, be le ért ve an nak
 aktuális gaz da sá gi hely ze tét is.

(6) A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja a pá lyá za ti fel hí -
vás el ké szí té sé ben  való köz re mû kö dés re és a pá lyá za tok 
vé le mé nye zé sé re szak mai bi zott sá got kér fel, mely nek
tag jai:

a) az Elõ adó-mû vé sze ti Ta nács érin tett szak mai kol -
légiuma négy,

b) a mi nisz ter egy,
c) az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet köz al kal ma zot ti ta ná -

csá nak egy,
d) a rep re zen ta tív szak szer ve zet egy, to váb bá
e) a mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nak két kép vi se lõ je.

(7) A szak mai bi zott ság a pá lyá za to kat ér té ke li és tá mo -
ga tott pá lyá zat nak azt mi nõ sí ti, amely a pá lyá za tok vé le -
mé nye zé sén je len le võ bi zott sá gi ta gok több sé gé nek tá mo -
ga tó sza va za tát meg kap ta. A szak mai bi zott ság több pá lyá -
za tot is mi nõ sít het tá mo ga tott nak. A szak mai bi zott ság
ülé sé rõl, és a sza va zás ered mé nyé rõl írás be li jegy zõ könyv
ké szül, amely nek a pá lyá za tok ér té ke lé sé re és a sza va zás
ered mé nyé re vo nat ko zó ré szét is mer tet ni kell a dön tés ho -
zó val, és a hely ben szo ká sos mó don köz zé kell ten ni. A
szak mai bi zott ság kép vi se lõi is mer te tik ja vas la tu kat a
fenn tar tó nak a pá lyá za to kat el bí rá ló szak bi zott sá gi ülé sén
is. A szak mai bi zott ság tag jai köz re mû kö dé sü kért dí ja zás -
ban nem ré sze sül nek, de iga zolt költ sé ge ik meg té rí té sé re
jo go sul tak.

(8) A pá lyá za to kat a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ har -
minc na pon be lül kell el bí rál ni.

(9) A mun ka kör be töl té sé rõl – a szak mai bi zott ság vé le -
mé nyé nek mér le ge lé se alap ján – a mun kál ta tói jog kör
gya kor ló ja ti zen öt na pon be lül dönt. A nem ze ti és et ni kai
ki sebb sé gi elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet ese té ben a mun -
kál ta tó – ha nem ki sebb sé gi ön kor mány zat – az érin tett
 kisebbségi ön kor mány zat egyet ér té sé vel dönt. A dön tést
a szak mai bi zott ság vé le mé nyé vel együtt nyil vá nos ság ra
kell hoz ni.

(10) Ha a pá lyá zat ered mény te len, úgy leg ké sõbb az
ered mény te len ség rõl  szóló dön tés tõl szá mí tott har minc
na pon be lül újra ki kell írni a pá lyá za tot.

(11) Ered mény te len pá lyá za ti el já rás ese tén a ko ráb bi
ve ze tõ, vagy an nak he lyet te se ha tá ro zott idõ re, de leg fel -
jebb az új ve ze tõ ki ne ve zé sé ig meg bíz ha tó a ve ze tõi fel -
ada tok el lá tá sá val.

(12) A be nyúj tott pá lyá zat tar tal ma – tör vény el té rõ ren -
del ke zé se hi á nyá ban – csak a pá lyá zó be le egye zé sé vel kö -
zöl he tõ har ma dik sze méllyel. Si ker te len pá lyá zat ese tén a
pá lyá zó ré szé re a pá lyá za ti anya got vissza kell jut tat ni. Ha
a pá lyá zó az ál ta la be nyúj tott, sze mé lyes ada to kat tar tal -
ma zó adat hor do zót a pá lyá zat el bí rá lá si ha tár ide jé tõl szá -
mí tott ki lenc ven na pon be lül nem ve szi át, azo kat meg kell
sem mi sí te ni és sze mé lyes ada ta it tö röl ni kell.

40.  § (1) A ve ze tõ mun ka kö ré nek el lá tá sá val szak irá nyú 
fel sõ fo kú vég zett ség gel és leg alább öt éves szak mai gya -
kor lat tal ren del ke zõ sze mély bíz ha tó meg. Szak irá nyú fel -
sõ fo kú vég zett ség nek mi nõ sül a fel sõ fo kú ok ta tá si in téz -
mény ben szer zett, az in téz mény alap te vé keny sé gé nek
meg fe le lõ dip lo má val vagy ok le vél lel, to váb bá a jo gász,
il let ve a köz gaz dász ok le vél lel ta nú sí tott vég zett ség.

(2) Ha a ve ze tõ nem ren del ke zik egye te mi vagy fõ is ko -
lai szin tû pénz ügyi-gaz da sá gi, il let ve köz gaz dász szak -
kép zett ség gel, egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû vég zett ség -
gel és pénz ügyi, szám vi te li szak ké pe sí tés sel vagy pénz -
ügyi-gaz da sá gi szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett
to váb bi vég zett ség gel, az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet nél
en nek meg fe le lõ vég zett ség gel, il let ve szak kép zett ség gel
ren del ke zõ gaz da sá gi ve ze tõt kell fog lal koz tat ni.

(3) Szak mai gya kor lat nak mi nõ sül a va la mely elõ -
adó-mû vé sze ti szer ve zet nél, a szer ve zet alap te vé keny sé -
gé nek meg fe le lõ és ah hoz köz vet le nül kap cso ló dó mun ka -
kör ben, mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ese té -
ben pe dig az ilyen fel adat kör ben el töl tött idõ.

(4) A mi nisz ter a ki ne ve zé si jog kör gya kor ló já nak
 javaslatára a meg ha tá ro zott vég zett ség, il let ve szak ké pe sí -
tés meg szer zé sé nek kö ve tel mé nye alól a Kos suth-díj ban, a 
Ma gyar Köz tár sa ság Ki vá ló Mû vé sze és a Ma gyar Köz tár -
sa ság Ér de mes Mû vé sze díj ban ré sze sí tett sze mély ré szé re
fel men tést ad hat.

(5) El té rõ meg ál la po dás hi á nyá ban a ve ze tõ a mun ka -
szer zõ dés meg kö té sé ig kö te les fenn ál ló köz al kal ma zot ti
jog vi szo nyát meg szün tet ni, ha a mun kál ta tó a fog lal koz ta -
tott ké rel mé re nem biz to sít fi ze tés nél kü li sza bad sá got.

41.  § (1) A mun ka vi szony leg fel jebb öt évre jön lét re.
Ha a fe lek el té rõ en nem ál la pod nak meg, a mun ka vi szony
feb ru ár 1-jé vel kez dõ dik, és ja nu ár 31-vel vég zõ dik.

(2) A ve ze tõ mun ka kö ré nek be töl té sé nél meg fele lõen
al kal maz ni kell az Mt. ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la lók ra
 vonatkozó össze fér he tet len sé gi sza bá lya it az zal, hogy az
Mt. 191.  § (2) be kez dés a) pont já ban fog lal tak alól – in do -
kolt eset ben – a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja fel men tést
ad hat.

42.  § A mi nisz ter a pá lyá za ti el já rás ról a mun kál ta tói
jog kör gya kor ló já tól tá jé koz ta tást kér het.
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43.  § A 39–42.  § sza bá lya it al kal maz ni kell az Mt. ha tá -
lya alá tar to zó, ál la mi vagy ön kor mány za ti fenn tar tá sú,
nyil ván tar tás ba vett elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek ese tén
is az zal, hogy a 39.  § (6) be kez dé sé ben köz al kal ma zot ti
 tanácson üze mi ta ná csot kell ér te ni.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Értelmezõ rendelkezések

44.  § E tör vény al kal ma zá sá ban:
1. báb szín ház: báb- és gyer mek elõ adá so kat be mu ta tó,

alap te vé keny sé ge sze rint el sõ sor ban a gyer mek és if jú sá gi
kor osz tály nak ját szó, sa ját ját szó hellyel ren del ke zõ szín -
ház,

2. ba lett- vagy tánc együt tes: tánc mû vé sze ti al ko tá so -
kat be mu ta tó elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet,

3. be fo ga dó szín ház: elõ adá sok be mu ta tá sá ra al kal mas
ját szó hellyel ren del ke zõ, tár su lat nél kü li szín ház,

4. be mu ta tó: az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet ál tal lét re -
ho zott olyan elõ adás, ame lyet az adott sze mé lyi össze té tel -
ben (így kü lö nö sen a fõbb sze rep lõ ket, a ren de zõt, a ko -
reográfust, a dísz let- és a jel mez ter ve zõt te kint ve) elsõ al -
ka lom mal mu tat nak be a nyil vá nos ság nak,

5. big band: a jazz mû fa já ba tar to zó vagy át hang sze relt
mû ve ket elõ adó ze ne kar, mely nél a fú vós hangszercso -
portokat (réz kó ru sok, sza xo fon kó rus) rit mus szek ció egé -
szí ti ki,

6. elõ adás: pró zai, ze nés, tán cos szín pa di mû vek sze -
mé lyes elõ adó mû vé szi tel je sít ménnyel, kö zön ség je len lé -
té ben tör té nõ nyil vá nos be mu ta tá sa,

7. elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet: az ön ál ló jogi sze mé lyi -
sé gû szín ház, ba lett- vagy tánc együt tes, szim fo ni kus ze ne -
kar, ének kar, ka ma ra-szim fo ni kus ze ne kar, ka ma ra ze ne -
kar, amely alap te vé keny sé ge ként elõ adó-mû vé sze ti szín -
ház-, tánc- vagy ze ne mû vé sze ti te vé keny sé get lát el,

8. ének kar: ora tó ri kus vagy a cap pel la mû vek elõ adá -
sá ra al kal mas elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet, ide ért ve a ka -
ma ra kó rust is, ha az elõ a dá son kén ti át la gos lét szá ma leg -
alább 12 fõ,

9. évad: az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek tevékeny -
ségének a nap tá ri év tõl el té rõ idõ egy sé ge, az au gusz tus
1-jé tõl jú li us 31-ig ter je dõ idõ szak, ide nem ért ve a sza bad -
té ri szín há zak te vé keny sé gé nek idõ egy sé gét,

10. fenn tar tó: bár mely ter mé sze tes vagy jogi sze mély,
il let ve jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság, amely
az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet fe lett fel ügye le ti vagy tu -
laj do no si jo go kat gya ko rol,

11. fenn tar tói tá mo ga tás: a fenn tar tó ál tal nyúj tott mû -
kö dé si tá mo ga tás, amely be nem szá mít bele a köz pon ti
költ ség ve té si tá mo ga tás,

12. fi ze tõ né zõ szám: azok nak a ma gán sze mé lyek nek
szá ma, akik az elõ adás ra vagy hang ver seny re az elõadó-
 mûvészeti szer ve zet tõl, vagy an nak meg bí zott já tól be lé põ -
je gyet vá sá rol tak, ide ért ve azo kat a ma gán sze mé lye ket is,
akik ré szé re har ma dik sze mély vá sá rolt be lé põ je gyet,
 továbbá azok, akik az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet elõ adá -
sá ra vagy hang ver se nyé re olyan har ma dik sze mély tõl
 vásároltak be lé põ je gyet, aki az elõ adó-mû vé sze ti szer ve -
zet elõ adá sá nak vagy hang ver se nyé nek ér té ke sí té si jo gát
pénz be li szol gál ta tás el le né ben meg sze rez te, és az ál ta la
ér té ke sí tett be lé põ je gyek szá má ról az elõ adó-mû vé sze ti
szer ve zet nek ada tot szol gál tat,

13. fõ pró ba: a be mu ta tót meg elõ zõ en, kö zön ség je len -
lé té ben vagy anél kül tar tott össz pró ba,

14. fõ pró ba hét: a be mu ta tót meg elõ zõ egy hét, mely -
nek so rán fõ pró bák és egyéb pró bák szol gál ják a be mu ta tó
mû vé szi cél ja i nak op ti má lis meg valósítását,

15. füg get len szín ház: ál la mi vagy ön kor mány za ti fenn -
tar tó nél kül mû kö dõ szín ház, ba lett- vagy tánc együt tes,

16. hang ver seny: ze ne mû vek sze mé lyes elõ adó mû vé -
szi tel je sít ménnyel, kö zön ség je len lé té ben tör té nõ nyil vá -
nos be mu ta tá sa,

17. ját szó hely: szín há zi elõ adás nyil vá nos be mu ta tá sá -
ra tech ni ka i lag al kal mas, a vo nat ko zó jog sza bály feltéte -
leinek meg fe le lõ épü let, épü let rész vagy sza bad té ri szín -
pad,

18. ka ma ra-szim fo ni kus ze ne kar: olyan ze ne mû ve ket
ját szó elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet, mely nek az elõ a dá son -
kén ti át la gos lét szá ma leg alább 24, leg fel jebb 55 fõ, ide
ért ve a népi kon cert ze ne kart is,

19. ka ma ra ze ne kar: olyan ze ne mû ve ket ját szó elõ adó-
mû vé sze ti szer ve zet, mely nek az elõ a dá son kén ti át la gos
lét szá ma leg alább 12, leg fel jebb 23 fõ, ide ért ve a népi
kon cert ze ne kart és a big ban det is,

20. klasszi kus ope rett: leg alább 30 fõs ze ne kar, ének -
kar, tán co sok és ma gán éne ke sek köz re mû kö dé sét igény lõ
ze nés da rab,

21. kor társ ma gyar, il let ve ma gyar or szá gi drá ma: ma -
gyar ál lam pol gár vagy ön ma gát ma gyar nak val ló élõ vagy
15 év nél nem ré geb ben el hunyt mû vész ma gya rul vagy
nem ze ti ki sebb sé gi nyel ven írt al ko tá sa,

22. kor társ ma gyar ze ne mû: ma gyar ál lam pol gár vagy
ön ma gát ma gyar nak val ló élõ vagy 30 év nél nem ré geb ben 
el hunyt mû vész al ko tá sa,

23. köz szol gál ta tá si szer zõ dés: a köz szol gál ta tás nyúj -
tá sá ra irá nyu ló, leg alább há rom évre  szóló szer zõ dés,
amely az ál lam vagy az ön kor mány zat és a köz szol gál ta -
tást vég zõ elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet kap cso la tát sza bá -
lyoz za, tar tal maz za a tel je sí ten dõ elõ adás- vagy hang ver -
seny szá mot, a szol gál ta tás nyúj tá sá nak idõ tar ta mát, he lyét 
és a tel je sí té sért járó dí ja zást,

24. nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gi szín ház: az or szá gos
ki sebb sé gi ön kor mány zat nyi lat ko za tá val el is mert, nem -
ze ti ki sebb sé gi nyel ven ját szó szín ház vagy ma gyar nyel -
ven ját szó szín ház, mely nek az adott ki sebb ség hez kö tõ dõ
al ko tó kö zös sé gei ál tal lét re ho zott elõ adá sai alap ve tõ en
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e ki sebb sé gi kö zös ség anya nyel vû mû ve lõ dé si igé nye i nek
ki elé gí té sét szol gál ják és kö tõd nek a ki sebb sé gi kö zös ség
szo cio-kul tu rá lis hát te ré hez, ha gyo má nya i hoz,

25. népi kon cert ze ne kar: népi ere de tû (ci gány ze ne,
 népies mû dal) mû ve ket vo nós és fú vós össze ál lí tás ban,
cim ba lom mal vagy más népi hang szer rel ki egé szít ve elõ -
adó ze ne kar,

26. ope ra: ma gán éne ke sek, szim fo ni kus ze ne kar, ese -
ten ként ének kar, ma gán tán co sok és ba lett-tán co sok köz re -
mû kö dé sét igény lõ ze nés elõ adás,

27. ön ál ló te vé keny sé get foly ta tó elõ adó mû vész: az a
ter mé sze tes sze mély, aki mû vé szi te vé keny sé gét jellem -
zõen mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban lát ja
el,

28. pro duk ci ós szín ház: ál lan dó ját szó hellyel nem ren -
del ke zõ, tár su lat tal sa ját elõ adá sa it ját szó szín ház,

29. sa ját elõ adás: olyan szín há zi al ko tás, amely nek
elõ adá sá hoz szük sé ges szer zõi jo gok kal a fel hasz ná lá si
szer zõ dés alap ján meg ha tá ro zott idõ re, vagy elõ adás szám -
ra a szín ház ren del ke zik, az elõ adás a szín ház ál tal szer -
zõd te tett al ko tó- és elõ adó mû vé szek mû vé szi te vé keny sé -
gé vel jön lét re, és a szín ház szer ve zé sé vel, a szín ház költ -
ség ve té sé bõl ke rül a nyil vá nos ság elé,

30. stú dió-elõ adás: a száz fõ nél ki sebb be fo ga dó ké pes -
sé gû ját szó he lyen tar tott elõ adás,

31. sza bad té ri szín ház: ál lan dó – jel lem zõ en ter mé sze ti
vagy épí té sze ti örök ség hez kö tõ dõ – ját szó hellyel ren del -
ke zõ, a nyá ri évad ban (jel lem zõ en má jus 1-jé tõl szep tem -
ber 30-ig) ját szó szín ház,

32. szim fo ni kus ze ne kar: olyan ze ne mû ve ket ját szó elõ -
adó-mû vé sze ti szer ve zet, mely nek az elõ a dá son kén ti át la -
gos lét szá ma leg alább 56 fõ,

33. szín ház: pró zai, ze nés, tán cos szín pa di mû vek elõ -
adá sá val fog lal ko zó elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet, ide ért ve
a báb szín há zat, be fo ga dó szín há zat, pro duk ci ós szín há zat,
füg get len szín há zat, sza bad té ri szín há zat, nem ze ti és et ni -
kai ki sebb sé gi szín há zat,

34. szín há zi ne ve lé si prog ram: leg alább há rom óra idõ -
tar ta mú, ma xi mum 40 fõ bõl álló cso port nak tar tott prog -
ram, amely nek részt ve või köz ok ta tás ban részt ve võ gye re -
kek és fi a ta lok élet kor te kin te té ben ho mo gén kö zös sé gei,
va la mint amely ben mû vé sze ti ér té ket kép vi se lõ elõ adás
vagy elõ adás-rész le tek és drá ma pe da gó gi ai fel dol go zó
mun ka komp lex, pe da gó gi ai cé lo kat meg valósító mó don
épül nek egy más ra, to váb bá szer ke ze té ben és tar tal má ban
iga zo dik az adott kor cso port élet ko ri és pszi cho ló gi ai sa já -
tos sá ga i hoz,

35. szín pa di pró ba: min den olyan pró ba, amely szín pa di 
kö rül mé nyek kö zött zaj lik, jel mez zel, dísz let tel, vi lá gí tás -
sal, hang gal vagy ezek nél kül úgy, hogy a pró ba köz vet len
cél ja az al ko tás szín pa di kö rül mé nyek kö zött tör té nõ elõ -
adá sá nak va la mennyi mû vé szi, szak mai és tech ni kai fel té -
te lé nek együt tes ki ala kí tá sa és össze han go lá sa,

36. tár su lat: mû vé szek olyan cso port ja, akik mun ka vi -
szony, köz al kal ma zot ti jog vi szony, vagy mun ka vég zés re
irá nyu ló egyéb jog vi szony alap ján egy vagy több éva don
ke resz tül fo lya ma to san kap cso lód nak egy elõ adó-mû vé -
sze ti szer ve zet hez,

37. több ta go za tos szín ház: pró za, ope ra/ope rett és/vagy
ba lett, tánc já té ko kat re per to á ron tar tó, ál lan dó tár su lat tal
ren del ke zõ szín há zi együt tes,

38. ze ne kar: ze ne mû ve ket ját szó elõ adó-mû vé sze ti
szer ve zet,

39. ze nés szín pa di mû: az ope rett, a mu si cal, a rock ope -
ra, a dal já ték, a ze nés já ték.

Hatálybalépés

45.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – 2009. már ci us 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény 48.  §-a az Eu ró pai Bi zott ság jóvá -
hagyó határozatának meg ho za ta lát kö ve tõ 15. na pon lép
 ha tályba.

(3) A mi nisz ter az Eu ró pai Bi zott ság ha tá ro za ta meg -
hozatalának idõ pont ját – an nak is mert té vá lá sát köve tõen
ha la dék ta la nul – a Ma gyar Köz löny ben köz zé tett egye di
ha tá ro zat tal ál la pít ja meg.

Átmeneti rendelkezések

46.  § (1) Az e tör vény IV. fe je ze te alap ján nyújt ha tó
köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tá sok elsõ al ka lom mal
2010-ben ve he tõk igény be.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott ki lenc ven na -
pon be lül kez de mé nyez he tõ a tör vény hatályba lépésekor
már lé te zõ elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek nyil ván tar tás ba
vé te le és be so ro lá sa.

(3) A ha tály ba lé pés évé ben az évi elõ adás szám ként a
be so ro lás évét meg elõ zõ két év át la gát kell ven ni.

(4) Az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek be so ro lá sa kor a
10.  § (5) be kez dés b) pont já ban és a 11.  § (2) be kez dés
e) pont já ban fog lalt elõ írásokat csak a tör vény ha tály ba lé -
pé sét kö ve tõ új ve ze tõi meg bí zá sok ese té ben kell figye -
lembe ven ni.

(5) A mun kál ta tó ve ze tõ je mun ka kö ré nek be töl té sé re
vo nat ko zó sza bá lyo kat a tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
új ve ze tõi meg bí zá sok ese té ben kell al kal maz ni.

(6) A 28.  § (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott öt éves idõ -
tar tam szá mí tá sa az elsõ ha tá ro zott ide jû jog vi szony tól
kez dõ dik. Ha az öt éves idõ tar tam a tör vény hatályba -
lépéséig már el telt, ak kor a ha tá ro zott ide jû jog vi szony nak
az Mt. 79.  § (6) be kez dé se sze rin ti ha tá ro zat lan ide jû jog -
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vi szonnyá tör té nõ át ala ku lá sa 2010. ja nu ár 1-jén kö vet ke -
zik be.

Felhatalmazások

47.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben
a) je löl je ki az elõ adó-mû vé sze ti ál lam igaz ga tá si szer vet,
b) meg ha tá roz za az egyes mû vé szi és mû vé sze ti mun -

ka kö rö ket, va la mint a be töl té sük höz szük sé ges ké pe sí té si
és egyéb fel té te lek rész le tes sza bá lya it.

(2) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy ren de let ben
ha tá roz za meg

a) a nyil ván tar tás ba vé tel lel, be so ro lás sal és az iga zo lás 
ki ál lí tá sá val kap cso la tos ha tó sá gi el já rás rész le tes sza bá -
lya it,

b) az I. és a II. ka te gó ri á ba so ro lan dó ze ne ka rok és
ének ka rok te vé keny sé ge el lá tá sá hoz szük sé ges tár gyi fel -
té te le ket, a fi ze tõ né zõ szám alsó ha tá rát,

c) a szak mai pró ba já ték nak, il let ve pró ba ének lés nek a
rész le tes sza bá lya it,

d) az e tör vény sze rin ti be szá mo ló for mai és tar tal mi
kö ve tel mé nye it, a be nyúj tá sá val és el fo ga dá sá val kap cso -
la tos rész le tes sza bá lyo kat,

e) az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben, az Eu ró pai Bi zott ság ál tal jó vá ha gyott kul tu rá lis
 támogatási prog ram mal össz hang ban, a 15.  § (5) be kez dés
sze rint el szá mol ha tó költ sé gek kö rét, va la mint

f) az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben
a 6.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott igaz ga tá si szol gál -
ta tá si díj mér té két.

(3) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy az ál lam ház -
tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben éven te, a költ -
ség ve té si tör vény ki hir de té sé tõl szá mí tott 60 na pon be lül
ren de let ben ha tá roz za meg az I. ka te gó ri á ba so rolt ze ne ka -
ro kat és ének ka ro kat meg il le tõ köz pon ti költ ség ve té si
 támogatás el osz tá sá nak és fo lyó sí tá sá nak rész le tes el já rá si 
sza bá lya it.

Módosuló jogszabályok

48.  § (1) A tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló
1996. évi LXXXI. tör vény (a továb biak ban: Tao. tv.)
4.  §-a az aláb bi 37., 38. és 39. pon tok kal egé szül ki:

[4.  § E tör vény al kal ma zá sá ban]
„37. elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet: az elõ adó-mû vé sze ti

szer ve ze tek tá mo ga tá sá ról és sa já tos fog lal koz ta tá si sza -
bá lya i ról  szóló 2008. évi XCIX. tör vény sze rint nyil ván -
tar tás ba vett szer ve zet.

38. az elõ adó-mû vé sze ti ál lam igaz ga tá si szerv ál tal ki -
adott tá mo ga tá si iga zo lás: olyan ok irat, ame lyet az elõ -
adó-mû vé sze ti ál lam igaz ga tá si szerv az elõ adó-mû vé sze ti
szer ve zet tá mo ga tó ja ré szé re ál lít ki, és amely tar tal maz za

a tá mo ga tást nyúj tó adó zó meg ne ve zé sét, szék he lyét, adó -
szá mát, il let ve a ked vez mény re jo go sí tó tá mo ga tás össze -
gét. Az elõ adó-mû vé sze ti ál lam igaz ga tá si szerv ál tal egy
elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet hez kap cso ló dó, egy év ben ki -
adott, ked vez mény re jo go sí tó tá mo ga tá si iga zo lá sok össz -
ér té ke nem ha lad hat ja meg az elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet
tárgy évi jegy be vé te le 80%-ának meg fe le lõ össze get.

39. elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet jegy be vé te le: e tör vény
al kal ma zá sá ban az SZJ 92.31.21.0 Elõ adó-mû vé szet, az
SZJ 92.34.13.0. szám ból a Báb szín há zi elõ adás ál ta lá nos
for gal mi adó val csök ken tett tény le ges jegy- és bér let be vé -
te le.”

(2) A Tao. tv. 8.  § (1) be kez dé sé nek n) pont ja a kö vet ke -
zõ ng) al pont tal egé szül ki:

[8.  § (1) Az adó zás elõt ti ered ményt nö ve li:
n) az adó év ben vissza fi ze té si kö te le zett ség nél kül adott

tá mo ga tás, jut ta tás, vég le ge sen át adott pénz esz köz és té rí -
tés nél kül át adott esz köz könyv sze rin ti ér té ke (ki vé ve az
ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény sze rin ti áru min -
tát), az át ve võ ál tal meg nem té rí tett ál ta lá nos for gal mi
adó, va la mint az adó zó ál tal át vál lalt kö te le zett ség nek az
adó évi adó zás elõt ti ered mény ter hé re el szá molt össze ge,
az adó év ben té rí tés nél kül nyúj tott szol gál ta tás be ke rü lé si
ér té ke, fi gye lem mel a (4) be kez dés ben fog lal tak ra, ki vé ve,
ha]

„ng) az adó zó a tá mo ga tást elõ adó-mû vé sze ti szer ve zet 
te vé keny sé gé hez jut tat ta, az elõ adó-mû vé sze ti ál lam igaz -
ga tá si szerv ál tal a ré szé re ki adott tá mo ga tá si iga zo lás ban
sze rep lõ össze gig.”

(3) A Tao. tv. 22.  § (1) be kez dé se he lyé re az aláb bi szö -
veg rész ke rül:

„22.  § (1) Az adó zó a 4.  § 36. és 38. pont ja sze rin ti, ré -
szé re ki adott tá mo ga tá si iga zo lás ban sze rep lõ össze gig
– dön té se sze rint – a tá mo ga tás jut ta tá sá nak adó éve és az
azt kö ve tõ há rom adó év adó já ból adó ked vez ményt ve het
igény be, füg get le nül at tól, hogy e tá mo ga tás sal nem nö ve li 
adó zás elõt ti ered mé nyét az adó alap meg ál la pí tá sa kor.”

49.  § Az egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si hoz zá já ru lás ról
 szóló 2005. évi CXX. tör vény 3.  § (3) be kez dé se az aláb -
biakkal egé szül ki:

„5311 Szín há zi fod rász
5312 Szín há zi ki ké szí tõ
5349 Szín há zi öl töz te tõ
7321 Szín há zi jel mez ké szí tõ
7323 Szín há zi fej dísz ké szí tõ
7335 Szín há zi láb be li ké szí tõ.”

50.  § E tör vény 48–49.  §-a a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
 napon ha tá lyát vesz ti.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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III. Kormány rendeletek

A Kor má ny
304/2008. (XII. 19.) Korm.

ren de le te

a köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról szó ló
 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együt tes ren de let

mó do sí tá sá ról

A köz úti köz le ke dés rõl szó ló 1988. évi I. tör vény
48. §-a (3) be kez dé se a) pont já nak 9. al pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35. § (1) be kez dés
b) pont já ban fog lalt fel adat kör ben el jár va a Kor mány a kö -
vet ke zõ ket ren de li:

1. §

(1) A köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról szó ló 1/1975.
(II. 5.) KPM–BM együt tes ren de let (a to váb bi ak ban:
KRESZ) 5. § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont tal egé szül
ki:

(A köz le ke dés ben olyan jár mû vel sza bad részt ven ni,)

„d) amely meg fe lel a (9) be kez dés ben meg ha tá ro zott
fel té tel nek”

(2) A KRESZ 5. §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(9) A ma gyar ha tó sá gi jel zés sel el lá tott gép jár mû -
vön – ide nem ért ve a DT és a CK be tû je lû rend szám táb lá -
val köz le ke dõ gép jár mû vet – nem le het olyan jel zést – így
kü lö nö sen CD jel zé sû mat ri cát – fel tün tet ni, amely arra
utal, hogy a gép jár mû a Ma gyar or szá gon mû kö dõ dip lo -
má ci ai és kon zu li kép vi se le tek, nem zet kö zi szer ve ze tek
vagy ezek nem zet kö zi szer zõ dés alap ján men tes sé get él -
ve zõ tag já nak, il let ve a men tes sé get él ve zõ csa lád tag já nak 
hasz ná la tá ban van.”

2. §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba és a
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány
305/2008. (XII. 19.) Korm.

rendelete

a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról  szóló
308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
40.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va, il -
let ve az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek tá mo ga tá sá ról és
sa já tos fog lal koz ta tá si sza bá lya i ról  szóló 2008. évi XCIX.
tör vény 47.  § (1) be kez dés a) pont já ban kapott
felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

1.  §

(1) A Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal ról  szóló
308/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) be -
ve ze tõ szö veg ré sze a kö vet ke zõ képp mó do sul:

„A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg ál -
la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány 40.  §
(3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va, va la mint a
kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl  szóló 2001. évi LXIV. tör vény 
(Kötv.) 93.  § (1) be kez dés b) pont já ban, a moz gó kép rõl  szóló 
2004. évi II. tör vény 37.  §-ának (4) be kez dé sé ben, a saj tó ról
 szóló 1986. évi II. tör vény 21.  §-ának (3) be kez dé sé ben, va la -
mint az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek tá mo ga tá sá ról és sa já -
tos fog lal koz ta tá si sza bá lya i ról  szóló 2008. évi XCIX. tör -
vény 47.  § (1) be kez dés a) pont já ban fog lal tak alap ján a kö -
vet ke zõ ren de le tet al kot ja.”

(2) Az R. 1.  § (1) be kez dé se c) és d) pont ja az aláb bi ak
sze rint mó do sul, va la mint az aláb bi e) pont tal egészül ki:

„c) a moz gó kép rõl  szóló 2004. évi II. tör vény 18.  §
(1) be kez dé sé ben, és a 19.  §-ában meg ha tá ro zott te vé -
keny sé gek,

d) a saj tó ról  szóló 1986. évi II. tör vény 12.  § (2) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott lap nyil ván tar tá si fel ada tok, va la mint

e) az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek tá mo ga tá sá ról és sa já -
tos fog lal koz ta tá si sza bá lya i ról  szóló 2008. évi XCIX. tör vény
47. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott te vé keny sé gek el lá tá sá -
ra kul tu rá lis örök ség vé del mi ha tó ság ként, moz gó kép szak mai
ha tó ság ként és elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek kel kap cso la tos
fel ada to kat el lá tó ál lam igaz ga tá si szerv ként a Kul tu rá lis Örök -
ség vé del mi Hi va talt (a továb biak ban:  Hivatal), mint or szá gos
ille té kességû köz pon ti hi va talt je lö li ki.”

2.  §

Ez a ren de let 2009. már ci us 1-jén lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A pénz ügy mi nisz ter
31/2008. (XII. 19.) PM

ren de le te

az adó jegy igény lé sé re, vissza vé te lé re,
al kal ma zá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról szó ló

14/1998. (IV. 30.) PM ren de let módosításáról

A jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá -
nak kü lö nös sza bá lya i ról szó ló 2003. évi CXXVII. tör vény 
129. § (2) be kez dés f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § b) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1. §

Az adó jegy igény lé sé re, vissza vé te lé re, al kal ma zá sá ra
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról szó ló 14/1998. (IV. 30.)
PM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 2. § (6) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Az im por tõr adó jegy-fel hasz ná ló, va la mint a nem
be jegy zett ke res ke dõ szá má ra fi ze té si ha lasz tás mel lett a
meg ren delt adó jegy ab ban az eset ben ad ha tó ki, ha a ki -
adást meg elõ zõ en a Jöt. 98. § (6) be kez dé sé ben elõ írt
nagy sá gú biz to sí ték ren del ke zés re ál lá sát az im por tõr adó -
jegy-fel hasz ná ló, va la mint a nem be jegy zett ke res ke dõ
iga zol ja. Biz to sí ték ként kész pénz vagy a Jöt. 7. §
43. pontj a sze rin ti pénz ügyi biz to sí ték fo gad ha tó el.”

2. §

Az R. 3. §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) Az adó je gye ket az adó jegy-fel hasz ná ló sze mé lye -
sen, írás ban meg ha tal ma zott kép vi se lõ je vagy – jogi sze -
mé lyi sé gû és jogi sze mé lyi ség nél kü li szer ve zet ese -
tén – tör vé nyes kép vi se lõ je út ján ve he ti át.

(2) Az adó jegy-fel hasz ná ló a bé lyeg zõ le nyo ma tát az 1. §
sze rin ti, elsõ adó jegy meg ren de lés al kal má val kö te les a Hi -
va tal nak meg kül de ni, és a to váb bi ak so rán gon dos kod ni az
eset le ges vál to zá sok ha la dék ta lan bejelenté sérõl.”

3. §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt el té rés -
sel – 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2. §-a 2009. feb ru ár 1-jén lép ha tály ba.

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

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

A pénz ügy mi nisz ter
32/2008. (XII. 19.) PM

ren de le te

az ener gia adó ról szó ló 2003. évi LXXXVIII.
tör vény ben meg je lölt vám ta ri fa szá mok

al kal ma zá sá ról szó ló 
45/2003. (XII. 29.) PM ren de let mó do sí tá sá ról

Az ener gia adó ról szó ló 2003. évi LXXXVIII. tör vény
10. § (2) be kez dé sé ben ka pott 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. § b) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

Az ener gia adó ról szó ló 2003. évi LXXXVIII. tör vény -
ben meg je lölt vám ta ri fa szá mok al kal ma zá sá ról szó ló
45/2003. (XII. 29.) PM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) ki -
egé szül a kö vet ke zõ 3. §-sal:

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

a) a Ta nács 2003/96/EK irány el ve (2003. ok tó ber 27.)
az ener gia ter mé kek és a vil la mos ener gia kö zös sé gi adóz -
ta tá si ke re té nek át szer ve zé sé rõl, 

b) a Ta nács 2004/74/EK irány el ve (2004. áp ri lis 29.) a
2003/96/EK irány elv nek az ener gia ter mé kek és a vil la mos
ener gia vo nat ko zá sá ban egyes tag ál la mok ré szé re az ide ig le -
nes adó men tes ség vagy ked vez mé nyes adó mér ték al kal ma -
zá sá nak le he tõ sé ge te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról.”

2. §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te lép.

(2) Az R. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. szá -
mú mel lék le te lép.

3. §

(1) Ez a ren de let 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

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

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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1. szá mú mel lék let a 32/2008.  (XII. 19.) PM ren de let hez

„1. szá mú mel lék let a 45/2003. (XII. 29.) PM ren de let hez

Vám ta ri fa szám és ter mék meg ne ve zés

2701 Kõ szén; bri kett, to jás bri kett és kõ szén bõl elõ ál lí tott ha son ló szi lárd tü ze lõ anyag

 – Kõ szén po rít va is, de nem bri ket tez ve

2701 11  – – Ant ra cit

2701 11 10  – – – Leg fel jebb 10 tö meg szá za lék il ló anyag-tar ta lom mal (szá raz, ás vá nyi anyag-men tes
bá zi son)

2701 11 90  – – – Más

2701 12  – – Bi tu me nes kõ szén

2701 12 10  – – – Kok szo sít ha tó szén

2701 12 90  – – – Más

2701 19 00  – – Más kõ szén

2701 20 00  – Bri kett, to jás bri kett és kõ szén bõl elõ ál lí tott ha son ló szi lárd tü ze lõ anyag

2702  Bar na szén, bri ket tez ve is, a zsett ki vé te lé vel

2702 10 00  – Bar na szén po rít va is, de nem bri ket tez ve

2702 20 00  – Bar na szén bri kett

2704 Koksz és fél koksz kõ szén bõl, bar na szén bõl vagy tõ zeg bõl, bri ket tez ve is; re tor ta szén

 – Koksz és fél koksz kõ szén bõl

2704 00 11  – – Elekt ró da gyár tás cél já ra

2704 00 19  – – Más

2704 00 30  – Koksz és fél koksz bar na szén bõl

2704 00 90  – Más

2711  Föld gáz és gáz-hal maz ál la po tú más szén hid ro gén

  – Csepp fo lyós hal maz ál la po tú:

 2711 11 00  – – Ter mé sze tes gáz

 2711 12  – – Pro pán

  – – – Pro pán, leg alább 99%-os tisz ta ság gal:

 2711 12 11  – – – – Ener ge ti kai vagy tü ze lõ anyag cél ra

 2711 12 19  – – – – Más fé le cé lok ra

  – – – Más:

 2711 12 91  – – – – Spe ci á lis cé lok ra

 2711 12 93  – – – – Ve gyi át ala kí tás ra (a 2711 12 91 al szám alá tar to zó ki vé te lé vel)

  – – – – Más fé le cé lok ra:

 2711 12 94  – – – – – 90%-ot meg ha la dó, de 99%-os nál ki sebb tisz ta sá gú

 2711 12 97  – – – – – Más fé le

 2711 13  – – Bu tá nok

 2711 13 10  – – – Spe ci á lis cé lok ra

 2711 13 30  – – – Ve gyi át ala kí tás ra (a 2711 13 10 al szám alá tar to zó ki vé te lé vel)

  – – – Más cé lok ra:

 2711 13 91  – – – – 90%-ot meg ha la dó, de 95%-os nál ki sebb tisz ta sá gú

 2711 13 97  – – – – Más fé le

 2711 14 00  – – Eti lén, pro pi lén, bu ti lén és bu ta di én

 2711 19 00  – – Más fé le

  – Gáz-hal maz ál la po tú:

 2711 21 00  – – Ter mé sze tes gáz

 2711 29 00  – – Más fé le

2716 2716 00 00  Elekt ro mos ener gia”
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2. szá mú mel lék let a 32/2008.  (XII. 19.) PM ren de let hez

„2. szá mú mel lék let a 45/2003. (XII. 29.) PM ren de let hez

I. ÁLTALÁNOS ÁRUOSZTÁLYOZÁSI SZABÁLYOK

1. sza bály

Az áru osz tá lyok, az áru cso por tok és az áru al cso por tok címe csak tá jé koz ta tá sul szol gál; az áru kat a vám ta ri fa szá mok
szö ve gé ben fog lalt áru meg ne ve zé sek, az áru osz tá lyok hoz és az áru cso por tok hoz tar to zó meg jegy zé sek ren del ke zé sei
sze rint kell osz tá lyoz ni, va la mint a kö vet ke zõ sza bá lyok sze rint, fel té ve, hogy azok nem el len té te sek a vám ta ri fa szá mok -
kal és a meg jegy zé sek kel.

2. sza bály

a) A vám ta ri fa szá mok szö ve gé ben va la mely áru ra tör té nõ bár mi lyen uta lás vo nat ko zik a nem tel je sen kész vagy be fe -
je zet len áru ra is, amennyi ben a nem tel je sen kész vagy be fe je zet len áru ren del ke zik a kész- vagy be fe je zett áru lé nye ges
jel lem zõ i vel. Ezt az uta lást úgy kell ér te ni, hogy ez vo nat ko zik a kész- vagy be fe je zett áru ra is (vagy ame lye ket e sza bály
alap ján kész nek vagy be fe je zett nek kell osz tá lyoz ni), akár össze nem ál lít va, akár szét sze relt ál la pot ban is hoz zák vagy
mu tat ják be.

b) A vám ta ri fa sza bá lyok szö ve gé ben va la mely alap anyag ra vagy anyag ra tör té nõ min den uta lást úgy kell ér te ni, hogy
az vo nat ko zik az alap anyag nak vagy anyag nak más alap anyag gal vagy anyag gal való ke ve ré ké re vagy össze té te lé re is.
Egy adott alap anyag ból vagy anyag ból elõ ál lí tott áru ra tör té nõ min den uta lást úgy kell ér te ni, hogy az az uta lás vo nat ko -
zik a ki zá ró lag vagy rész ben ilyen alap anyag ból vagy anyag ból ké szült áru ra is. Több fé le alap anyag ból vagy anyag ból
álló áruk osz tá lyo zá sá nál a 3. sza bály ren del ke zé sei sze rint kell el jár ni.

3. sza bály

Ha a 2. b) sza bály al kal ma zá sá ból vagy bár mely más ok ból ki fo lyó lag az árut elsõ lá tás ra (pri ma fa cie) két vagy több
vám ta ri fa szám alá le het ne osz tá lyoz ni, az osz tá lyo zást az aláb bi ak sze rint kell el vé gez ni:

a) Azt a vám ta ri fa szá mot, amely az árut leg pon to sab ban és leg rész le te seb ben ha tá roz za meg, elõny ben kell ré sze sí te ni 
azok kal a vám ta ri fa szá mok kal szem ben, ame lyek ál ta lá no sabb meg ha tá ro zást tar tal maz nak. Azon ban ha a ke vert vagy
össze tett áru kat al ko tó alap anya gok nak vagy anya gok nak bár me lyi ké re vagy a kis ke res ke del mi for ga lom szá má ra kész -
let ben ki sze relt áruk nak csak egyes da rab ja i ra vo nat ko zik két vagy több vám ta ri fa szám, ak kor eze ket a vám ta ri fa szá mo -
kat a kér dé ses áruk ra vo nat ko zó an egy for mán jel lem zõ nek kell te kin te ni még ak kor is, ha va la me lyik vám ta ri fa szám tel -
je sebb és pon to sabb le írást ad, mint a szó ba jö he tõ töb bi.

b) Az áruk ke ve ré két és a kü lön bö zõ alap anya gok ból álló össze tett áru kat vagy a kü lön bö zõ al ko tó ré szek bõl elõ ál lí -
tott össze tett áru kat, va la mint a kis ke res ke del mi for ga lom szá má ra kész let ben ki sze relt áru kat, ame lyek a 3. a) sza bály
al kal ma zá sá val nem osz tá lyoz ha tók, asze rint az alap anyag, il let ve al ko tó rész sze rint kell osz tá lyoz ni, amely az ilyen áru
lé nye ges jel lem zõ jét adja, ha ez az is mérv meg ál la pít ha tó.

c) Ha az áru kat a 3. a) vagy a 3. b) sza bály sze rint nem le het osz tá lyoz ni, ak kor azo kat a szó ba jö he tõ vám ta ri fa szá mok
kö zül szám sor rend ben az utol só alá kell osz tá lyoz ni.

4. sza bály

Azt az árut, ame lyet az elõ zõ sza bá lyok sze rint nem le het osz tá lyoz ni, a hoz zá leg job ban ha son lí tó áru ra vo nat ko zó
vám ta ri fa szám alá kell osz tá lyoz ni.

5. sza bály

Az elõ zõ ren del ke zé se ken túl me nõ en a kö vet ke zõ sza bályt kell al kal maz ni az alább fel so rolt áruk ra:
a) Fény ké pe zõ gép-tás ka, hang szer-, fegy ver tok, rajz esz köz-, nya kék- és ha son ló tar tók (do bo zok) az áruk kal azo nos

vám ta ri fa szám alá tar toz nak, ha azo kat egy bi zo nyos áru vagy áru kész let tar tós tá ro lá sá ra kü lön le ge sen ala kí tot ták ki
vagy sze rel ték, és azok kal az áruk kal együtt hoz zák be, ame lyek kel ál ta lá ban együtt ad ják el. Nem vo nat ko zik azon ban
ez a sza bály az ál ta lá nos ren del te té sû tar tók ra (to kok ra).
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b) Az 5. sza bály fen ti a) pont já nak ren del ke zé se sze rint azo kat a cso ma go ló anya go kat és cso ma go ló tar tá lyo kat, ame -
lyek ben az árut be hoz ták, az áru val együtt kell osz tá lyoz ni, ha azok ren des kö rül mé nyek kö zött azok nak az áruk nak a
cso ma go lá sá ra szol gál nak. Ez a ren del ke zés nem vo nat ko zik azon ban a nyil ván va ló an is mé telt hasz ná lat ra al kal mas
cso ma go ló anya gok ra és cso ma go ló tar tá lyok ra.

6. sza bály

A vám ta ri fa szá mok al szá mai alá tör té nõ áru osz tá lyo zást a vám ta ri fa al szá mok szö ve gé ben fog lalt áru meg ne ve zé sek, a 
vám ta ri fa al szám ra vo nat ko zó al szá mos meg jegy zé sek ren del ke zé sei sze rint kell el vé gez ni, va la mint az elõ zõ sza bá lyok
alap ján az zal a fel té tel lel, hogy csak azo nos szin tû vám ta ri fa al szá mok ha son lít ha tók össze. E sza bály ér tel mé ben a vo -
nat ko zó áru osz tály hoz és áru cso port hoz tar to zó meg jegy zé se ket is al kal maz ni kell, fel té ve, hogy azok el len té tes ren del -
ke zést nem tar tal maz nak.

II. ÁLTALÁNOS ÉS RÉSZLETES ÁRUBESOROLÁSI ELÕÍRÁSOK

A) A SZÉNRE, A FÖLDGÁZRA ÉS A VILLAMOS ENERGIÁRA VONATKOZÓ ELÕÍRÁSOK

27. Áru cso port: Ás vá nyi tü ze lõ anya gok, ás vá nyi ola jok és ezek desz til lá ci ós ter mé kei; bi tu me nes anya gok; ás vá nyi
vi a szok

Meg jegy zés
(1) Nem tar toz nak ebbe az áru cso port ba:
a) ön ál ló ké mi ai ele mek, egy sé ges ve gyi leg meg ha tá ro zott szer ves ve gyü le tek, a 2711 vtsz. alá tar to zó ve gyi leg tisz ta

me tán és pro pán ki vé te lé vel;
b) a 3003 és 3004 vtsz. alá tar to zó gyógy sze rek.

Al szá mos meg jegy zés:
(1) A 2701 11 al szám szö ve gé ben az „ant ra cit” ki fe je zés olyan kõs ze net je lent, amely ben a gáz ne mû anya gok mennyi -

sé ge (a szá raz ás vá nyi anyag ala pul vé te lé vel) a 14 tö meg szá za lé kot nem ha lad ja meg.
(2) A 2701 12 al szám szö ve gé ben a „bi tu me nes kõ szén” ki fe je zés olyan kõs ze net je lent, amely ben a gáz ne mû anya -

gok mennyi sé ge (a szá raz ás vá nyi anyag ala pul vé te lé vel) a 14 tö meg szá za lé kot meg ha lad ja és a ka ló ria ér té ke (a ned ves
ás vá nyi anyag ala pul vé te lé vel) 5833 kcal/kg vagy an nál ma ga sabb.

Ki egé szí tõ meg jegy zés
(1) A 2710, 2711 és 2712 vtsz.-ok ese té ben a „spe ci á lis cé lok ra” a kö vet ke zõ mód sze rek re vo nat ko zik:
a) vá ku um desz til lá ció;
b) át desz til lá lás na gyon ala pos frak ci o nált desz til lá ci ó val;
c) krak ko lás;
d) re for má lás;
e) ext rak ció sze lek tív ol dó szer rel;
f) a kö vet ke zõ mû ve le te ket ma guk ban fog la ló el já rá sok: ke ze lés tö mény kén sav val, óle um mal vagy kén sav an hid rid -

del; sem le ge sí tés al ká li re a gens sel; szín te le ní tés és tisz tí tás ter mé sze tes ak tív föld del, ak ti vált föld del, ak ti vált fa szén nel
vagy ba u xit tal;

g) po li me ri zá ció;
h) al ki le zés;
i) izo me ri zá lás.

(2) A ve gyi át ala kí tás vagy a tech ni kai okok ból szük sé ges ke ze lés alatt ke let ke zett olyan ter mé kek mennyi sé ge, ame -
lyek a 2707 10 10, 2707 20 10, 2707 30 10, 2707 50 10, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, 2712 90 31–2712 90 99, 2713 90
és a 2901 10 10 vtsz.-ok és al szá mok alá tar toz nak, a „más cél ra” szol gá ló ter mé kek nél fel tün te tett vám té te lek kel vám ke -
ze len dõk a fel hasz nált ter mé kek jel le ge és ér té ke, va la mint a ki nyert ter mé kek net tó tö me ge alap ján. Ez a sza bály nem al -
kal maz ha tó az ilyen, a 2710–2712 vtsz.-ek alá tar to zó azon ter mé kek re, ame lyek hat hó na pon be lül és az il le té kes ha tó -
ság ál tal meg ha tá ro zott egyéb fel té te lek függ vé nyé ben spe ci á lis el já rá son vagy to váb bi ve gyi át ala kí tá son men nek ke -
resz tül.

Ál ta lá nos ren del ke zé sek
Ebbe az áru cso port ba tar to zik ál ta lá ban a kõ szén és más ter mé sze tes ás vá nyi tü ze lõ anyag, az ás vány olaj, a bi tu men -

tar tal mú ás vá nyok ból nyert olaj, ezek le pár lá si ter mé ke és bár mi lyen el já rás sal nyert ha son ló ter mék. Ide kell osz tá lyoz ni 

2008/183. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 24247



az ás vá nyi vi aszt és a ter mé sze tes bi tu men tar tal mú anya go kat. Ebbe az áru cso port ba tar to zó ter mé kek le het nek nyer sek
vagy fi no mí tot tak; azon ban ha vegy tisz ták vagy ke res ke del mi szem pont ból tisz tá nak te kin ten dõk, ön ál ló ké mi ai ele mek, 
egy sé ges ve gyi leg meg ha tá ro zott szer ves ve gyü le tek, ak kor a 29. Áru cso port ba tar toz nak, a me tán és a pro pán ki vé te lé -
vel. E ve gyü le tek kö zül né hány nak (pl. etán, ben zol, fe nol, pi ri din) a tisz ta sá gi kri té ri u ma it a 29 01, 29 07 és a
29 33 vtsz.-ok hoz tar to zó Ma gya rá zat tar tal maz za. A me tán és a pro pán még ve gyi leg tisz ta ál la pot ban is a 27 11 vtsz. alá 
tar to zik. 

Nem tar to zik ebbe az áru cso port ba az ön gyúj tó vagy ha son ló gyúj tók töl té sé hez vagy új ra töl té sé hez hasz nált fo lyé -
kony vagy csepp fo lyós gáz tü ze lõ anyag, 300 cm3 ûr tar tal mat meg nem ha la dó tar tály ban (3606 vtsz.).

Ma gya rá zat
2701 KÕSZÉN, BRIKETT, TOJÁSBRIKETT, ÉS KÕSZÉNBÕL ELÕÁLLÍTOTT HASONLÓ SZILÁRD

TÜZELÕANYAG
Ide tar to zik a kõ szén és ant ra cit kü lön fé le faj tá ja po rít va, agg lo me rál va is (to jás bri kett, bri kett stb.). Ide tar to zik az

olyan bri kett és ha son ló el já rá sok kal ké szí tett más tü ze lõ anyag is, ame lyet kar bo ni zá lás sal füst men tes sé tet tek.
E vtsz. alá tar to zik a víz ben disz per gált szén por (iszap szén) is, amely kis mennyi sé gû disz per gá ló anya got, kü lö nö sen

fe lü let-ak tív anya got is tar tal maz.
Nem tar to zik ide a zsett (2530 vtsz.), bar na szén (lig nit) (2702 vtsz.), sem a kõ szén bõl ké szült koksz vagy fél koksz

(2704 vtsz.).
2702 BARNASZÉN, BRIKETTEZVE IS, A ZSETT KIVÉTELÉVEL

Ide tar to zik a bar na szén (lig nit), amely a szén és a tõ zeg kö zött át me ne tet ké pe zõ tü ze lõ anyag, le het víz te le nít ve, po rít -
va vagy bri ket tez ve is.

Nem tar to zik ide a zsett, a bar na szén egyik faj tá ja (2530 vtsz.).
2704 KOKSZ ÉS FÉLKOKSZ KÕSZÉNBÕL, BARNASZÉNBÕL VAGY TÕZEGBÕL, BRIKETTEZVE IS;

RETORTASZÉN
A koksz a kõ szén, a bar na szén vagy a tõ zeg lég men tes le pár lá sá nál (el sze ne sí té sé nél vagy gá zo sí tá sá nál) nyert szi lárd

ma ra dék. Koksz ke men cék ben, kü lön bö zõ mi nõ sé gû bi tu me nes szén bõl ál lít ják elõ.
A fél kok szot a kõ szén nek vagy a lig nit nek ala csony hõ mér sék le ten tör té nõ le pár lá sá val ál lít ják elõ.
Az e vtsz. alá tar to zó koksz és fél koksz le het po rít va vagy agg lo me rál va is.
A re tor ta szén (gáz szén) ke mény, fe ke te szí nû, tö ré keny szén, amely ütés kor fé mes csen gé sû. A gáz gyá rak ban és

koksz ke men cék ben mel lék ter mék ként nye rik, ahol a ke men cék vagy re tor ták fa lá ra ra kó dik le. Ez a szén rend sze rint sza -
bály ta lan rö gök bõl áll, egyik ol da la re tor ta alak já tól füg gõ en sima vagy eny hén haj lí tott.

A re tor ta sze net né hány or szág ban „mes ter sé ges gra fit nak” is ne ve zik, de ezt az el ne ve zést he lye sebb a 3801 vtsz. alá
tar to zó mes ter sé ge sen elõ ál lí tott gra fit ra al kal maz ni.

Nem tar to zik e vtsz. alá:
a) A szu rok koksz és ás vány olaj-koksz (kü lö nö sen 2708 és 2713 vtsz.).
b) A re tor ta szén bõl ké szült elekt ro mos cél ra szol gá ló áru (8545 vtsz.).

KN al szá mok hoz tar to zó ma gya rá zat
2701 Kõ szén; bri kett, to jás bri kett és kõ szén bõl elõ ál lí tott ha son ló szi lárd tü ze lõ anyag
 A spa nyol or szá gi ke res ke de lem ben „fe ke te lig nit”-ként is mert és a te ru e li, a me qu i nen zai, a

pi re na i cai és a ba le á ri szén me zõk rõl szár ma zó tü ze lõ anya gok ezen vtsz. alá tar to zó sze nek nek
te kin ten dõk.

 2701 12 10 Kok szo sít ha tó szén
 A kok szo sít ha tó szén nek 19–41% il ló anyag tar tal ma van.
 2702 Bar na szén, bri ket tez ve is, a zsett ki vé te lé vel
 A bar na szén hosszú, de hi deg láng gal ég és szú rós fe ke te füs töt bo csát ki. Az ál ta lá no san

meg kü lön böz te tett tí pu sai a kö vet ke zõk: a ros tos bar na szén vagy lig nit, amely nek a szer ke ze te a fa
ere de ti ros tos ál la gá hoz ha son ló és ma gas (max. 50%) a ned ves ség tar tal ma; a kö zön sé ges bar na szén,
bar na vagy fe ke te szí nû, ned ves ség tar tal ma ki sebb, mint a lig ni té (kb. 15%) és föl des ál la got mu tat;
zsí ros, bi tu me nes bar na szén, amely me le gí tés ha tá sá ra meg lá gyul, ezért bri ket te zés re ki vá ló an
al kal mas; vi a szos bar na szén, amely nek vi aszsze rû szer ke ze te és ma gas vi asz tar tal ma van.

 Nem tar toz nak ide a spa nyol or szá gi ke res ke de lem ben „fe ke te lig nit”-ként is mert és a te ru e li, a
me qu i nen zai, a pi re na i cai és a ba le á ri szén me zõk rõl szár ma zó tü ze lõ anya gok (2701 vtsz.).

 2704 00 Koksz és fél koksz kõ szén bõl, bar na szén bõl vagy tõ zeg bõl, bri ket tez ve is; re tor ta szén
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2704 00 11 és
2704 00 19 

Koksz és fél koksz kõ szén bõ l
A koksz ab ban kü lön bö zik a kõ szén tõl, hogy szin te láng nél kül ég, és ége tés után is meg tart ja
po ro zi tá sát és gáz át eresz tõ ké pes sé gét. Nem ol vaszt ha tó, ke mé nyebb, ke ve sebb ként és több sze net
tar tal maz. A koksz gyár tá sá val el len tét ben, ami a szén nek ma gas hõ mér sék le te (1000–1200 °C)
le ve gõ tõl el zár va tör té nõ kar bo ni zá lá sa, a fél kok szot 450 és 700 °C kö zöt ti hõ fo kon ál lít ják elõ a
szén nek csök ken tett mennyi sé gû le ve gõ je len lé té ben való kok szo sí tá sá val.

 2704 00 11 Elekt ró da gyár tás cél já ra
 Ide tar to zik az ál ta lá ban fer ro-öt vö ze tek elõ ál lí tá sá ra szánt elekt ró dák gyár tá sá hoz hasz nált koksz és

fél koksz. Az ezen al szám alá tar to zó koksz és fél koksz kü lö nö sen tisz ta (ala csony ha mu tar tal mú) és
ál ta lá ban apró rö gök bõl áll.

 2704 00 19 Más fé le
 Ide tar to zik a gáz koksz (a gáz gyár tás egyik mel lék ter mé ke) és az ön tö dei koksz vagy fél koksz

spe ci á li san a fém ko há sza ti ipar cél já ra elõ ál lít va (fu va tó ke men ce-koksz); ez utób bi a gáz koksz tól
el té rõ en ke mény és szí vós ezüs tös meg je le né sû ter mék, na gyobb rö gök alak já ban for dul elõ.

 2704 00 30 Koksz és fél koksz bar na szén bõl
 A bar na szén nem al kal mas ma gas hõ mér sék le tû koksz gyár tás ra. Az ala csony hõ fo kú kar bo ni zá lás

azon ban olyan füst men tes fû tõ anyag ként hasz nált fél kok szot ered mé nyez, amely po ró zus, fé nyes,
tisz tán ke zel he tõ, azon nal gyul lad és jól ég.

 2704 00 90 Más
 Ide tar to zik:
 1. a tõ zeg kok szo sí tá sá val nyert ter mék; égés kor erõ sen szú rós sza gú és fõ ként ipa ri ke men cék ben

hasz ná la tos;
2. re tor ta szén (lásd a 2704. vtsz. HR Ma gya rá za ta ne gye dik és ötö dik be kez dé sét.)

2711 FÖLDGÁZ ÉS GÁZ-HALMAZÁLLAPOTÚ MÁS SZÉNHIDROGÉN

A 2711 11–2711 29 vám ta ri fa szám alá tar toz nak a nyers, gáz-hal maz ál la po tú szén hid ro gé nek, ame lye ket ter mé sze tes
gáz ként vagy ás vány olaj ból nyer nek vagy ve gyi leg ál lí ta nak elõ. A me tán és a pro pán ve gyi leg tisz ta ál la pot ban is ide tar -
to zik.

Ezek a szén hid ro gé nek 15 °C fok nál és 1013 mil li bar (101,3 kPa) nyo más alatt gáz-hal maz ál la po tú ak. Be hoz ha tók
nyo más alatt fém tar tá lyok ban fo lyé kony hal maz ál la pot ban, biz ton sá gi okok ból erõs sza gú anya gok kis mennyi ség ben
tör té nõ hoz zá adá sá val, hogy je lez ze a szi vár gást.

El sõ sor ban a kö vet ke zõ gá zok tar toz nak ide, csepp fo lyó sít va is:
I. Me tán és pro pán, vagy vegy tisz tán is.
II. Etán és eti lén 95%-ot el nem érõ tisz ta ság ban (a 95%-os vagy na gyobb tisz ta sá gú etán és eti lén a 29 01 vtsz. alá tar -

to zik).
III. Pro pén (pro pi lén) 90%-ot el nem érõ tisz ta ság ban (a 90%-os vagy na gyobb tisz ta sá gú pro pén a 29 01 vtsz. alá tar -

to zik).
IV. Bu tán, 95%-nál ke ve sebb nor mál bu tán (n-bu tán) és 95%-nál ke ve sebb izo bu tán-tar ta lom mal. (A 95% vagy több

bu tánt vagy izo bu tánt tar tal ma zó bu tán a 29 01 vtsz. alá tar to zik.)
V. Bu tén (bu ti lén) és bu ta di én 90%-ot el nem érõ tisz ta ság ban. (A 90%-os vagy na gyobb tisz ta sá gú bu tán és bu ta di én

a 29 01 vtsz. alá tar to zik.)
VI. A pro pán és bu tán egy más kö zöt ti ke ve ré kei.
A fent em lí tett szá za lé ko kat a gáz-hal maz ál la po tú ter mé kek és a csepp fo lyó sí tott ter mé kek tö me gé re vo nat koz tat va

szá mol ják.
Nem tar to zik ide:
a) az egy sé ges ve gyi leg meg ha tá ro zott szén hid ro gé nek (a me tán és a pro pán ki vé te lé vel), ve gyi leg vagy ke res ke del mi 

szem pont ból tisz ta ál la pot ban (29 01 vtsz.). [Ha az ilyen szén hid ro gé nek hez sza go sí tó anya go kat ada gol tak, ak kor lásd a
29. Áru cso port hoz tar to zó Ál ta lá nos ren del ke zé sek A) ré szé nek ötö dik be kez dé sét. Az etán ra, eti lén re és pro pi lén re vo -
nat ko zó spe ci á lis tisz ta sá gi kri té ri u mot a fen ti II., III., IV. és V. pon tok tar tal maz zák.]

b) Csepp fo lyós bu tán ön gyúj tó vagy ha son ló gyúj tók töl té sé hez vagy új ra töl té sé hez 300 cm3 ûr tar tal mat meg nem ha -
la dó tar tály ban (ki vé ve az ön gyúj tó- és ha son ló gyúj tó al kat ré sze ket) (36 06 vtsz.).

c) Csepp fo lyós bu tánt tar tal ma zó, ön gyúj tó vagy ha son ló gyúj tó al kat rész (96 13 vtsz.).

Áru osz tá lyo zá si ren del ke zé sek
1. Te lí tett acik li kus szén hid ro gé nek el kü lö ní tett izo mer jei és izo mer je i nek ke ve ré kei:
(i) El kü lö ní tett izo me rek 95%-nál ala cso nyabb tisz ta sá gi fok kal.
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(ii) Izo me rek ke ve ré kei, ame lyek 95%-nál ke ve sebb ön ál ló izo mert tar tal maz nak. (Lásd még a 2901 10 vtsz.-hez tar -
to zó Áru osz tá lyo zá si ren del ke zést is.)

2. Mo no- és po li eti lén acik li kus szén hid ro gé nek el kü lö ní tett izo mer jei és izo mer je i nek ke ve ré kei (a szte reo izo me rek
ki vé te lé vel):

(i) El kü lö ní tett izo me rek 90%-nál ala cso nyabb tisz ta sá gi fok kal.
(ii) Izo me rek ke ve ré kei, ame lyek 90%-nál ke ve sebb ön ál ló izo mert tar tal maz nak. (Lásd még a 2901 23–2901 29

vtsz.-ek hez tar to zó Áru osz tá lyo zá si ren del ke zé se ket is.)
3. Mo no- vagy po li eti lén acik li kus szén hid ro gé nek szte reo izo mer je i nek ke ve ré kei, ame lyek egy bi zo nyos spe ci fi kus

szén hid ro gén szte reo izo mer je i bõl 90%-nál ke ve seb bet tar tal maz nak. (Lásd még a 2901 23–2901 29 vtsz.-ek hez tar to zó
Áru osz tá lyo zá si ren del ke zé se ket is.)

B) A SZÉN, A FÖLDGÁZ ÉS A VILLAMOS ENERGIA BESOROLÁSÁNÁL FIGYELEMBE VEENDÕ KAPCSOLÓDÓ 
ÁRUCSOPORTOK

25. Áru cso port ból: 2530 Má sutt nem em lí tett ás vá nyi anya gok 
  2530 10 – Ver mi ku lit, per lit és klo rit nem duz zasz tott alak ban
 2530 20 – Ki ze rit, ep so mit (ter mé sze tes mag né zi um-szul fát)

2530 90  – Más

Meg jegy zés
(1) Amennyi ben az egyes vtsz.-ok nál vagy eh hez az áru cso port hoz tar to zó Meg jegy zé sek (2) be kez dé sé ben más elõ -

írás nincs, ebbe az áru cso port ba tar to zik az anyag nyer sen, isza pol va (ha a szennye zõ dés el tá vo lí tá sa vegy sze rek kel tör -
tént, és ha ez a ke ze lés az anyag szer ke ze tét nem vál toz tat ta meg), tör ve, õröl ve, mor zsol va, po rít va, szi tál va, ros tál va, to -
váb bá flo tá lás sal, mág ne ses el vá lasz tás sal vagy más me cha ni kai vagy fi zi kai el já rás sal (a kris tá lyo sí tást ki vé ve) dú sít va;
de nem tar to zik ide az anyag éget ve, pör köl ve, a ke ve rés sel nyert anyag, vagy ame lye ket az egyes vtsz.-ok nál meg adott
elõ írá sok tól el té rõ en mun kál tak meg.

Az ebbe az áru cso port ba tar to zó anya gok tar tal maz hat nak hoz zá adott po ro so dás gát ló anya go kat, ha ezek az anyag
ere de ti ren del te tés re való al kal mas sá gát nem vál toz tat ják meg.

(2) A 2530 vtsz. alá tar to zik töb bek kö zött: a ver mi ku lit, per lit és klo rit nem duz zasz tott alak ban; föld fes ték kal ci nál va 
vagy egy más sal ke ver ve is; ter mé sze tes csil lá mos vas oxid; ter mé sze tes taj ték (csi szolt da ra bok ban is) bo ros tyán kõ,
össze pré selt taj ték és bo ros tyán kõ táb la, rúd és ha son ló for má ban, de to vább nem meg mun kál va, zsett; stron ci a nit (kal ci -
nál va is) a stron ci um-oxid ki vé te lé vel; ke rá mia, tég la vagy be ton tör me lé ke.

Ál ta lá nos ren del ke zé sek
Az áru cso port hoz tar to zó Meg jegy zés (1) be kez dé se sze rint, ha a szö veg össze füg gés bõl más nem kö vet ke zik, ebbe az

áru cso port ba osz tá lyoz ha tók az ás vá nyi ter mé kek ki zá ró lag nyers ál la pot ban vagy isza pol va (ve gyi anya gok kal isza pol -
va is, fel té ve, hogy az anyag szer ke ze te nem vál to zik meg), zúz va, õröl ve, mor zsol va, po rít va, por rá õröl ve, szi tál va, ros -
tál va, flo tá lás sal, mág ne ses el vá lasz tás sal vagy fi zi kai el já rás sal dú sít va (a kris tá lyo sí tás ki vé te lé vel). Az ebbe az áru cso -
port ba tar to zó ter mé ke ket ned ves ség vagy más szennye zõ anyag el tá vo lí tá sá ra vagy egyéb cél ból hõ ke ze lés nek is alá vet -
he tik, fel té ve, hogy a hõ ke ze lés nem jár a ter mé kek ké mi ai, il let ve kris tály szer ke ze té nek meg vál to zá sá val. Más hõ ke ze -
lés (pl. ége tés, pör kö lés vagy ol vasz tás) azon ban nem meg en ge dett, ki vé ve, ha a vtsz. szö ve ge más kép pen ren del ke zik.
Így pél dá ul az olyan hõ ke ze lés, amely meg vál toz tat ja a ké mi ai vagy kris tály szer ke ze tet meg en ge dett a 2513 és a 2517
vám ta ri fa szá mok alá tar to zó ter mé kek ese té ben, mert a vtsz. szö ve ge ki fe je zet ten utal a hõ ke ze lés re.

Ebbe az áru cso port ba tar to zó anya gok tar tal maz hat nak hoz zá adott po ro so dás gát ló kat, ha ezek az anyag ere de ti ren -
del te té sét nem vál toz tat ják meg.

A más kép pen meg mun kált (pl. újra kris tá lyo sí tás sal tisz tí tott, az eh hez az áru cso port hoz tar to zó ugyan azon vagy el té -
rõ vtsz.-ok alá esõ ás vá nyok kal tör té nõ ke ve rés sel nyert anyag, ki sza bás sal vagy fa ra gás sal stb. áru cik kek ké el ké szí tett)
ás vá nyok ál ta lá ban más áru cso port ba (pl. a 28. és a 68. Áru cso port ba) tar toz nak.

Ma gya rá zat
A) Föld fes ték kal ci nál va vagy egy más sal ke ver ve is; csil lá mos ter mé sze tes vas oxid
B) Ter mé sze tes taj ték (csi szolt da ra bok ban is) és a bo ros tyán kõ; össze pré selt taj ték és bo ros tyán kõ táb la, pál ca, rúd és

ha son ló for má ban, de to vább nem meg mun kál va; zsett
(1) A ter mé sze tes taj ték na gyon könnyû és po ró zus hid ra tált mag né zi um szi li kát, fe hér, sár gás, szür ke vagy ró zsa szí -

nû, majd nem ki zá ró lag Kis-Ázsi á ban for dul elõ. Kis da ra bok ban nye rik (ol dal mé re te rit kán ha lad ja meg a 30 cm-t); eze -
ket a ré sze ket elõ ze te sen tisz tít ják, dör zsö lik, gyap jú val fé nye zik és szá rít ják (na pon vagy ke men cé ben), ezt to váb bi fla -
nel lel és vi asszal tör té nõ fé nye zés kö ve ti azért, hogy kül sõ meg je le né sü ket ja vít sák és mi nõ sé gü ket ál lan dó sít sák.
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Agg lo me rált taj té kot a ter mé sze tes taj ték for gá csá ból és más hul la dék ból kö tõ anyag gal (olaj, tim só stb.) hõ ha tá sá ra
pré se lés sel nye rik; ez csak lap, pál ca, rúd vagy ha son ló for má ban tar to zik e vtsz. alá to váb bi meg mun ká lás nél kül.

(2) A bo ros tyán kõ meg kö ve se dett gyan ta („szuk ci nit” vagy „Ka ra bé” né ven is is me rik), szí né ben ál ta lá ban a sár gá tól
a sö tét na rancs sár gá ig vál to zik. Vi gyáz ni kell, hogy a bo ros tyán kö vet vagy a szuk ci ni tet ne té vesszük össze a bál ná nak
ámb ra né ven is mert vá la dé ká val, amely a 0501 vtsz. alá tar to zik.

Az agg lo me rált bo ros tyán kõ (vagy amb ro id) a bo ros tyán kõ hul la dé ká ból pré se lés sel elõ ál lí tott át lát szat lan ás vá nyi
anyag. Ez csak le mez, rúd, pál ca vagy ha son ló for má ban, to váb bi meg mun ká lás nél kül tar to zik e vtsz. alá.

(3) A zsett (ga gát) a bar na szén tö mör faj tá ja; erõ sen fe ke te, könnyen fa rag ha tó és igen fé nyes re csi szol ha tó. An nak el -
le né re, hogy ék sze rek ké szí té sé re hasz nál ják, a Vám ta ri fa szem pont já ból nem mi nõ sül drá ga kõ nek.

C) Stron ci a nit (kal ci nált is), a stron ci um-oxid ki vé te lé vel
Ebbe a cso port ba tar to zik a stron ci a nit (ter mé sze tes stron ci um-kar bo nát) és a kal ci nált stron ci a nit, amely fõ kép pen

szennye zett stron ci um-oxid ból áll.
Nem tar to zik ide a tisz ta stron ci um-oxid (2816 vtsz.).
D) Má sutt nem em lí tett ás vá nyi anyag; ke rá mia tör me lék
E cso port ba tar to zik töb bek kö zött:
(1) Ter mé sze tes ar zén szul fid. En nek két fõ faj tá ja:
(i) Re al gar, amely ar zén-di szul fid, ra gyo gó vö rös szí nû anyag, a pi ro tech ni ká ban hasz nál ják.
(ii) Au ri pig ment, amely ar zén-tri szul fid, ra gyo gó sár ga szí nû, fes ték ké szí tés nél hasz nál ják.
E vtsz. alá tar to zik az ar zén ko vand is (ar zén pi rit vagy vas-ar zén szul fid).
(2) Alu nit, tim só kõ nek is ne ve zik, mert a tim só elõ ál lí tá sá ra hasz nál ják. Kö ves anyag, vö rö ses szür ke vagy sár gás szí -

nû és az uj ja kat meg fes ti.
(3) Ver mi ku lit, a csil lám mal ro kon és szín ben is ha son ló ás vány, de rend sze rint ki sebb le mez kék alak já ban for dul elõ;

a klo rit és a per lit ve gyi leg a ver mi ku lit tal ro kon ás vány: Ezek az ás vá nyok he ví tés nél ki ter jed nek és hõ szi ge te lõ anya got 
ké pez nek; ki ter jedt alak juk ban a 6806 vtsz. alá tar toz nak.

(4) Li dit, na gyon ke mény, ér des, fi nom szer ke ze tû és egyen le te sen szem csés, sö tét kõ, ame lyet a sav nem tá mad meg.
Li dit bõl ké szí tett pró ba kõ (pl. a ne mes fém vizs gá la tá hoz) a 6815 vtsz. alá tar to zik.

(5) Ce lesz tin (ter mé sze tes stron ci um-szul fát); iz lan di pát (vagy kal cit) és az ara go nit, ezek kris tá lyos kal ci um-kar bo -
ná tok; le pi do lit (li ti um csil lám, ká li um és li ti um-alu mí ni um-flu or szi li kát) és ambly go nit (li ti um-alu mí ni um-flu or-fosz -
fát).

(6) Ker ti föld, me leg ágyi föld, mo csár föld, már ga, hor da lék föld, le vél hu musz és ki bá nyá szott ta laj, il let ve al ta laj,
ame lyek an nak el le né re, hogy a föld mû ve lés nél vagy kert épí tés nél hasz nál ják, nem tar toz nak a 31. Áru cso port ba (mint
trá gyák) még ak kor sem, ha ter mé sze tes for má ban kis mennyi ség ben nit ro gént, fosz fort és ká li u mot tar tal maz nak. A ki -
bá nyá szott ter mé sze tes ho mok egyet len faj tá ja sem tar to zik azon ban ez alá a vtsz. alá (2505 vtsz.).

(7) Puz zo lán-föld, szan to rin, trasz és ha son ló föl dek, ame lye ket néha ter mé sze tes ce ment nek ne vez nek, mert a ce ment 
elõ ál lí tá sá nál hasz nál ják.

(8) Mész kõ („li to gráf kõ” né ven is me rik, a nyom da ipar ban hasz nál ják) nyers ál la pot ban.
(9) Ke rá mi ai tör me lék, tég la és be ton tör me lé ke.
(10) Rit ka föld fé mek ér cei (pl. bast na zit, xe no tim, ga do li nit), de nem tar toz nak ide a mo na zi tok és azok a más ér cek,

ame lye ket egye dül vagy fõ kép pen urá ni um vagy tó ri um ki vo ná sá ra hasz nál nak (2612 vtsz.).
(11) Ho má lyo sí tó anyag, ame lyet a zo mán co zás nál hasz nál nak, a cir kon ho mok ból nye rik kü lön bö zõ ke ze lé sek ré vén

(só sav val tör té nõ tisz tí tás és mik ro ni zá lás).
(12) Mo lib de nit „kon cent rá tum”, amit a mo lib dén érc bõl nyer nek fi zi kai ke ze lé sek út ján, úgy mint mo sás, õr lés, flo tá -

ció és hõ ke ze lés (nem kal ci ná lás), az zal a cél lal, hogy az olaj és víz nyo mo kat el tün tes sék, nem ko há sza ti cél ra tör té nõ
fel hasz ná lás ra (ola jo zás, zsí ro zás).

(13) Nsu tit, a man gán érc egyik faj tá ja, amely 79 tö meg szá za lé kot meg ha la dó mennyi ség ben tar tal maz man gán-oxi -
dot, nem a ko há sza ti ipar ban hasz nál ják man gán-oxid ki nye ré sé re, ha nem elekt ro mos ele mek hez.

(14) Ter mé sze tes kri o lit, ame lyet fõ kép pen Grön lan don bá nyász nak, hó fe hér, néha szí ne zett, fé nyes és majd nem át tet -
szõ anyag, fõ ként az alu mí ni um elekt ro li ti kus úton tör té nõ elõ ál lí tá sá nál hasz nál ják fo lyó sí tó szer ként; ter mé sze tes ki o -
lit, amely a kri o lit hoz ha son ló an nát ri um-alu mí ni um-flu o rid nak te kint he tõ. Nem tar toz nak ide a kri o lit hoz és a ki o lit hoz
ha son ló össze té te lû, ve gyi leg elõ ál lí tott flu o ri dok (2826 vtsz.).

Nem tar toz nak ide a 71. Áru cso port ba tar to zó drá ga- és fél drá ga kö vek.

KN al szá mok hoz tar to zó ma gya rá zat
2530 Má sutt nem em lí tett ás vá nyi anya gok
2530 10 10 és
2530 10 90 Ver mi ku lit, per lit és klo rit nem duz zasz tott alak ban

Lásd a 2530 vtsz. HR Ma gya rá za ta (D) rész (3) be kez dé sét.
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2530 40 00 Ter mé sze tes csil lá mos vas-oxid
 A csil lá mos vas-oxi dot ál ta lá ban rozs da gát ló pig ment ként al kal maz zák, és ter mé sze tes alak ban,

Fe 2O3-ban ki fe jez ve, több mint 70 tö meg%-ban tar tal maz va sat.
2530 90 95 Más fé le
 Lásd a 2530 vtsz. HR Ma gya rá za ta (A), (B), (C) és (D) ré szé ben [ki vé ve a (D) rész (3) pont ját]

le ír ta kat.

27. Áru cso port ból: 2708 Szu rok és szu rok koksz kõ szén kát rány ból vagy más ás vá nyi kát rány ból
2708 10 – Szu rok
2708 20 – Szuj rok koksz

Ma gya rá zat
Az e vtsz. alá tar to zó szu rok a kõ szén kát rány nak vagy más ás vá nyi kát rány nak ma gas vagy ala csony hõ mér sék le ten

tör té nõ le pár lá si ma ra dé ka. Kis mennyi ség ben ne héz kát rány ola jo kat is tar tal maz. Fe ke te vagy bar na szí nû és le het lágy
vagy tö ré keny. Út kát rány, va la mint víz szi ge te lõ ke ve ré kek elõ ál lí tá sá hoz, szén por bri ket te zés hez stb. hasz nál ják.

A le ve gõ át fú va tás sal eny hén mó do sí tott szu rok ha son ló az át nem fú va tott szu rok hoz és e vtsz. alá tar to zik.
A szu rok koksz az a vég sõ ma ra dék-ter mék, amely a kõ szén kát rány nak, más ás vá nyi kát rány nak vagy azok ból szár ma -

zó szu rok nak, ala csony vagy ma gas hõ mér sék le ten tör té nõ le pár lá sa után ma rad vissza. Elekt ró dák ké szí té sé re vagy
mint tü ze lõ anya got hasz nál ják.

27. Áru cso port ból: 2713 Ás vány olaj koksz, ás vány olaj bi tu men, kõ olaj vagy más bi tu me nes ás vány ból elõ ál lí tott olaj
egyéb ma ra dé ka

 – Ás vány olaj koksz
 2713 11  – – Nem kal ci nál va
 2713 12   – – Kal ci nál va
 2713 20   – Ás vány olaj bi tu men
 2713 90    – Kõ olaj vagy más bi tu me nes ás vány ból elõ ál lí tott olaj egyéb ma ra dé ka

Ma gya rá zat
A) Ás vány olaj koksz (nyer sen vagy kal ci nál va), amely az ás vány olaj vagy a bi tu me nes ás vány olaj ból nyert olaj krak -

ko lá sá nak vagy ron cso ló le pár lá sá nak fe ke te szí nû, po ró zus, szi lárd ma rad vá nya. Fõ kép pen elekt ró dák gyár tá sá hoz
hasz nál ják nyers anyag ként (kal ci nál va) vagy fû tõ anyag ként (nyer sen).

B) Ás vány olaj-bi tu men (ás vány olaj szu rok, ás vány olaj-asz falt né ven is is me rik), amely rend sze rint a nyers olaj le pár -
lá sá nál ma ra dék ként ke let ke zik. Bar na vagy fe ke te szí nû, amely le het lágy vagy ri deg. Út bur ko lás ra, víz szi ge te lés re stb.
hasz nál ják. A le ve gõ át fú va tás sal eny hén meg vál toz ta tott ás vány olaj bi tu men ha son ló az át nem fú va tott bi tu men hez és e 
vtsz. alá tar to zik.

C) Ás vány olaj más ma ra dé ka, ide ért ve:
(1) azo kat a ki vo na to kat, ame lyek a ke nõ ola jok nak bi zo nyos sze lek tív ol dó sze rek kel való ke ze lé sé bõl szár maz nak;
(2) ás vány olaj méz ga és más gyan ta tar tal mú anya go kat, ame lye ket az ás vány olaj ból nyer nek;
(3) sav ma ra dé ko kat és ki me rült de rí tõ föl de ket olaj tar ta lom mal.
A bi tu men, koksz és más ma ra dé kok is ide tar toz nak, ha pa la olaj vagy más bi tu men tar tal mú ás vá nyok ból nyert ola jok

ke ze lé sé nek ered mé nye ként jön nek lét re.
Nem tar toz nak ide:
a) a víz ben ol dó dó kõ o laj naf te ná tok és kõ olaj szul fo ná tok (ide ért ve azo kat is, ame lyek bi zo nyos arány ban ás vány ola -

jat is tar tal maz nak), mint pl. al ká li fé mek, am mó ni um vagy eta no la mi nok naf te nát jai (3402 vtsz.);
b) víz ben old ha tat lan kõ o laj naf te ná tok és szul fo ná tok (3824 vtsz.) (fel té ve, hogy más vtsz. rész le te seb ben nem ha tá -

roz za meg);
c) naf tén sa vak nyer sen vagy tisz tít va (3824 vtsz.).

KN al szá mok hoz tar to zó ma gya rá zat
2713 Ás vány olaj koksz, ás vány olaj-bi tu men, kõ olaj vagy más bi tu me nes ás vány ból

elõ ál lí tott olaj egyéb ma ra dé ka
2713 11 00 és 2713 12 00 Ás vány olaj koksz

Ide a 2713 vtsz. HR Ma gya rá za ta (A) be kez dé sé ben le írt ter mé kek tar toz nak.
2713 20 00 Ás vány olaj-bi tu men
 Ide a 2713 vtsz. HR Ma gya rá za ta (B) be kez dé sé ben le írt ás vány olaj-bi tu me nek

tar toz nak.
 Az ide tar to zó ter mé kek jel lem zõi a kö vet ke zõk:
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 1. az ASTM D 938 mód szer sze rint meg ha tá ro zott kris tá lyo so dá si pont ja mi ni mum 
 30 °C;

 2. sû rû sé ge 70 °C-on mi ni mum 0,942 g/cm3;
 3. ASTM D 5 mód szer sze rin ti tû pe net rá ci ó ja 25 °C-on mér ve 400 alat ti.
 
 2713 90 10 és 2713 90 90 Kõ olaj vagy más bi tu me nes ás vány ból elõ ál lí tott olaj egyéb ma ra dé ka
 Ide a 2713 vtsz. HR Ma gya rá za ta (C) be kez dé sé ben le írt ter mé kek tar toz nak.
 Az ide tar to zó ter mé kek aro más ext rak tu mai [lásd a 2713 vtsz. HR Ma gya rá za ta (C)

rész (1) be kez dé sét] ál ta lá ban meg fe lel nek az aláb bi kö ve tel mé nyek nek:
 1. az aromás alkotórészek aránya meghaladja a 80 tömeg%-ot az árucsoport

 magyarázata „A” mellékletében megadott módszer szerint;
2. sûrûsége a 15 °C-on meghaladja a 0,950 g/cm3 értéket;
3. az ASTM D 86 módszer szerint 300 °C-ig maximum 20 tárfogat% desztillál át.
A kevert alkil-benzolokat és a kevert alkil-nafténeket azonban akkor is a 3817 vtsz.
alá kell osztályozni, ha megfelelnek a fenti követelményeknek.

29. Áru cso port ból: 2901 Acik li kus szén hid ro gé nek

 

 2901 10 10 00  – Te lí tett
 2901 10 90 00  – – Ener ge ti kai és tü ze lõ anyag cél ra
  – – Más cé lok ra
  – Te lí tet len:
 2901 21  – Eti lén
 2901 21 10 00  – – – Ener ge ti kai és tü ze lõ anyag cél ra
 2901 21 90 00  – – – Más cé lok ra
 2901 22  – – Pro pi lén
 2901 22 10 00  – – – Ener ge ti kai és tü ze lõ anyag cél ra
 2901 22 90 00  – – – Más cé lok ra
 2901 23  – – Bu ti lén és izo mer jei:
  – – – 1-bu tén és 2-bu tén:
 2901 23 11 00  – – – – Ener ge ti kai és tü ze lõ anyag cél ra
 2901 23 19 00  – – – – Más cé lok ra
  – – – Más:
 2901 23 91 00  – – – Ener ge ti kai és tü ze lõ anyag cél ra
 2901 23 99 00  – – – Más cé lok ra
 2901 24  – – 1,3-bu ta di én és izo prén
  – – – 1,3-bu ta i dén
 2901 24 11 00  – – – – Ener ge ti kai és tü ze lõ anyag cél ra
 2901 24 19 00  – – – – Más cé lok ra
  – – – Izo prén:
 2901 24 91 00  – – – – Ener ge ti kai és tü ze lõ anyag cél ra
 2901 24 99 00  – – – – Más cé lok ra
 2901 29  – – Más fé le:
 2901 29 20 00  – – – Ener ge ti kai és tü ze lõ anyag cél ra
 2901 29 80 00  – – – Más cé lok ra

Meg jegy zés

(1) Ha en nek az áru cso port nak egyes vtsz.-ai hoz tar to zó elõ írá sok el len ke zõ ren del ke zést nem tar tal maz nak, ebbe az
áru cso port ba tar toz nak:

a) az el kü lö ní tett, ve gyi leg meg ha tá ro zott szer ves ve gyü le tek ak kor is, ha szennye zõ dést tar tal maz nak;

b) az azo nos szer ves ve gyü le tek két vagy több izo mer jé nek ke ve ré kei (ak kor is, ha szennye zõ dést tar tal maz nak), ki vé -
ve az acik li kus szén hid ro gén-izo me rek (a szte reo izo me rek ki vé te lé vel) ke ve ré ke it (27. Áru cso port);

c) a 2936–2939 vtsz. alá tar to zó ter mé kek, a cu kor nak a 2940 vtsz. alá tar to zó éte re, ace tát ja és ész te re, va la mint ezek
sói és a 2941 vtsz. alá tar to zó ter mé kek ak kor is, ha ve gyi leg nem egy sé ge sek, nem meg ha tá ro zot tak;

d) az elõb bi a)–c) pon tok ban meg ne ve zett ter mé kek vi zes ol da tai;
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e) az elõb bi a)–c) pon tok ban meg ne ve zett ter mé kek más ol da tai, ha az ilyen ol dás szo ká sos vagy ki zá ró lag biz ton sá gi
vagy szál lí tá si okok ból szük sé ges ki sze re lés, és az ol dó anyag hoz zá adá sa nem te szi a ter mé ket az ál ta lá nos fel hasz ná lás -
tól el té rõ, más cél ra al kal mas sá;

f) az elõb bi a)–e) pon tok ban meg ne ve zett ter mé kek a tar tó sí tá suk hoz vagy a szál lí tá suk hoz szük sé ges sta bi li zá ló
anya gok (be le ért ve a cso mó so dás gát ló vegy sze re ket is) hoz zá adá sá val;

g) az elõb bi a)–f) pon tok ban meg ne ve zett ter mé kek, az azo no sí tá suk meg könnyí té se cél já ból vagy biz ton sá gi okok -
ból, por men te sí tõ, szí ne zõ vagy sza go sí tó a nyag hoz zá adá sá val is; ha ezek hoz zá adá sa nem te szi a ter mé ket az ál ta lá nos
fel hasz ná lás tól el té rõ más cél ra al kal mas sá;

h) a szab vány erõs sé gû re hí gí tott kö vet ke zõ ter mé kek azo szí ne zé kek hez: di a zo ni um sók és a sók hoz kap csolt di a zo ti -
zál ha tó ami nok és sóik.

(2) Nem tar to zik ebbe az áru cso port ba:
a) az 1504 vtsz. alá tar to zó áruk vagy a nyers gli ce rin (1520 vtsz.);
b) etil-al ko hol (2207 és 2208 vtsz.);
c) me tán és pro pán (2711 vtsz.);
d) a 28. Áru cso port hoz tar to zó Meg jegy zés (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szén ve gyü le tek;
e) kar ba mid (3102 vagy 3105 vtsz.);
f) nö vé nyi és ál la ti ere de tû fes tõ anyag (3203 vtsz.) szin te ti kus szer ves szí ne zé kek, flu o resz ká ló ként vagy lu mi no for -

ként fel hasz ná lás ra ke rü lõ szin te ti kus szer ves ter mé kek (3204 vtsz.) vagy fes té kek, va la mint szí ne zõ anya gok a kis ke res -
ke de lem ben szo ká sos ki sze re lés ben vagy cso ma go lás ban (3212 vtsz.);

g) en zim (3507 vtsz.);
h) me tal de hid, he xa me ti lén-tet ra min és ha son ló ter mé kek kü lön bö zõ for mák ban (pl. táb lács kák ban, pál cák ban vagy

ha son ló alak ban), tü ze lõ anyag ként tör té nõ fel hasz ná lás ra, fo lya dék vagy csepp fo lyós gáz ön gyúj tók vagy ha son ló gyúj -
tó szer szá mok töl té sé hez vagy új ra töl té sé hez, 300 cm3 vagy ki sebb ûr tar tal mú tar tály ban (3606 vtsz.);

i) töl tet tûz ol tó ké szü lék hez vagy töl tött tûz ol tó grá nát (3813 vtsz.), tin ta folt-el tá vo lí tó a kis ke res ke de lem ben szo ká sos 
ki sze re lés ben (3823 vtsz.);

j) op ti kai ele mek, pl. eti lén di a min tar ta rát ból (9001 vtsz.).
(3) Ha egy ter mék is mér ve i nél fog va en nek az áru cso port nak két vagy több vtsz.-a alá is tar toz hat, azt a fi gye lem be ve -

he tõ, sor rend ben az utol só vtsz. alá kell osz tá lyoz ni.

Al szá mos meg jegy zés:
A 29. Áru cso port ban egy vám ta ri fa szá mon be lül a ké mi ai ve gyü le tek szár ma zé kai (vagy ké mi ai ve gyü le tek cso port -

jai) ugyan azon al szám alá tar toz nak, mint ma guk a ve gyü le tek (vagy ve gyü let cso por tok), fel té ve, hogy más al szám alatt
nin cse nek név sze rint ki emel ve, és nincs a szó ban for gó al szá mok kö zött „Más” je lö lé sû al szám.

Ál ta lá nos ren del ke zé sek
Ál ta lá nos sza bály ként meg kell je gyez ni, hogy ebbe az áru cso port ba csak az egy sé ges, ve gyi leg meg ha tá ro zott ve gyü -

le tek tar toz nak az áru cso port hoz tar to zó Meg jegy zés (1) be kez dé sé ben fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel.
A) Egy sé ges, ve gyi leg meg ha tá ro zott ve gyü le tek
A ve gyi leg meg ha tá ro zott tisz ta ve gyü let olyan anyag, amely egy faj ta (pl. ko va lens vagy io nos kö té sû) alap mo le ku lá -

ból áll, amely nek össze té te lét az al ko tó ele mek ál lan dó ará nya jel lem zi, és amely egy meg ha tá ro zott szer ke ze ti kép let tel
le ír ha tó. A kris tály rács ban az alap mo le ku lá nak az is mét lõ dõ ele mi cel la fe lel meg.

Az olyan ve gyi leg meg ha tá ro zott tisz ta ve gyü let, amely gyár tá sa (a tisz tí tá sát is be le ért ve) so rán vagy után szán dé ko -
san hoz zá adott ide gen anya got tar tal maz, nem tar to zik ebbe az áru cso port ba. Így pél dá ul a lak tóz zal ke vert, éde sí tõ szer -
nek el ké szí tett sza ha rin nem osz tá lyoz ha tó ebbe az áru cso port ba (lásd a 29 25 vtsz. ma gya rá za tát).

Ebbe az áru cso port ba tar to zó el kü lö ní tett, egy sé ges, ve gyi leg meg ha tá ro zott ve gyü le tek tar tal maz hat nak szennye zõ -
dé se ket [lásd az áru cso port hoz tar to zó Meg jegy zés (1) be kez dés a) pont ját]. E sza bály alól ki vé telt ké pez a 29 40 vtsz.
szö ve ge, amely csak a ve gyi leg tisz ta cuk ro kat fog lal ja ma gá ban.

A „szennye zõ dé sek” ki fe je zés csak az olyan anya gok ra vo nat ko zik, ame lyek ki zá ró lag és köz vet le nül az elõ ál lí tá si
fo lya mat so rán (be le ért ve a tisz tí tást is) ke rül nek bele az anyag ba. Ezek az anya gok szár maz hat nak a fel dol go zás sal kap -
cso la tos bár mely té nye zõ bõl és fõ ként a kö vet ke zõk le het nek:

a) Fel dol go zat lan ki in du ló anya gok,
b) A ki in du ló anyag ban je len le võ szennye zõ dé sek,
c) A fel dol go zá si fo lya mat ban (be le ért ve a tisz tí tást is) hasz nált re a gen sek.
d) Mel lék ter mé kek.
Meg kell azon ban je gyez ni, hogy a fen ti ilyen anya go kat nem min den eset ben te kin tik az áru cso port hoz tar to zó Meg -

jegy zés (1) be kez dés a) pont já ban meg en ge dett „szennye zõ dés”-nek. Amennyi ben eze ket az anya go kat szán dé ko san
hagy ták ben ne a ter mék ben azért, hogy azt kü lön le ge sen al kal mas sá te gyék va la mi lyen hasz ná lat ra, vagy ab ból a cél ból,
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hogy va la mi lyen spe ci á lis hasz ná lat ra való al kal mas sá gát ja vít sák, ak kor azo kat nem le het meg en ge dett szennye zõ dés -
nek te kin te ni. Nem tar to zik ide pél dá ul a me til ace tát ból álló ter mék me ta nol tar ta lom mal, amely ben a me ta nolt ab ból a
cél ból hagy ták ben ne, hogy ol dó szer nek való al kal mas sá gát ja vít sák (38 14 vtsz.). Egyes ve gyü le tek re (pl. az etán, ben -
zol, fe nol, pi ri din) a 29 01, 29 02, 29 07 és a 29 33 vtsz.-ok hoz tar to zó Ma gya rá zat spe ci á lis tisz ta sá gi kri té ri u mot tar tal -
maz.

Ebbe az áru cso port ba tar to zó el kü lö ní tett, egy sé ges, ve gyi leg meg ha tá ro zott ve gyü le tek le het nek víz ben ol dot tak is.
A 28. Áru cso port hoz tar to zó Ál ta lá nos ren del ke zé sek ben fog lalt elõ írá sok hoz ha son ló an ez az áru cso port is ma gá ban
fog lal ja mind a nem vi zes ol da to kat, mind a ve gyü le te ket (vagy azok ol da tát) a hoz zá juk adott sta bi li zá lók kal, a por zás -
gát ló anya gok kal vagy fes tõ anya gok kal együtt. Pél dá ul a har mad fo kú tu bil ka te chol lal tar tó sí tott szti rolt a 29 02 vtsz. alá
kell osz tá lyoz ni. A 28. Áru cso port hoz tar to zó Ál ta lá nos ren del ke zé sek ben a sta bi li zá lók, por zás gát ló anya gok és fes tõ -
anya gok ada go lá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket ér te lem sze rû en ebbe az áru cso port ba tar to zó ve gyü le tek re is al kal maz -
ni kell. A fes tõ anyag ra vo nat ko zó azo nos elõ írá sok sze rint ezek a ve gyü le tek is tar tal maz hat nak hoz zá adott szag anya go -
kat (pl. a 29 03 vtsz. alá tar to zó bróm-me tán, amely hez kis mennyi ség ben klór-pik tint ad tak).

Ebbe az áru cso port ba tar toz nak ugyan azon szer ves ve gyü le tek izo mer je i nek ke ve ré kei is te kin tet nél kül arra, hogy
tar tal maz nak-e szennye zõ dést vagy sem. Ez a ren del ke zés csak az olyan ve gyü le tek ke ve ré ke i re vo nat ko zik, ame lyek -
nek azo nos ve gyi funk ci ó ja (vagy funk ci ó juk) van, és ame lyek ter mé sze tes alak juk ban együtt for dul nak elõ, vagy ugyan -
azon ve gyi fo lya mat so rán együtt ke let kez nek. Nem tar toz nak ide az acik li kus szén hid ro gén izo me rek ve gyü le tei (a szte -
reo izo me rek ki vé te lé vel), te kin tet nél kül arra, hogy te lí tet tek-e vagy sem (27. Áru cso port).

B) A 29. Áru cso port ba nem tar to zó el kü lö ní tett, egy sé ges, ve gyi leg meg ha tá ro zott szer ves ve gyü le tek

[Az áru cso port hoz tar to zó Meg jegy zés (2) be kez dé se]

(1) Bi zo nyos el kü lö ní tett, egy sé ges, ve gyi leg meg ha tá ro zott szer ves ve gyü le tek soha nem tar toz nak a 29. Áru cso port -
ba, még ak kor sem, ha azok ké mi a i lag tisz ták. A 28. Áru cso port ba tar to zó ve gyü le te ken kí vül nem tar toz nak ide:

a) ré pa cu kor (17 01 vtsz.), lak tóz, mal tóz glu kóz és fruk tóz (17 02 vtsz.),

b) etil-al ko hol (22 07 vagy 22 08 vtsz.),

c) me tán és pro pán (27 11 vtsz.),

d) kar ba mid (31 02 vagy 31 05 vtsz.),

e) ál la ti vagy nö vé nyi ere de tû szí ne zõ anya gok (pl. klo ro fill) (32 03 vtsz.),

f) szin te ti kus szer ves szí ne zé kek (pig ment fes ték anyag is), az op ti kai fe hé rí tõ szer ként is mert szin te ti kus szer ves ter -
mé kek (pl. egyes sztil bén szár ma zé kok) (32 04 vtsz.).

(2) Nem tar toz nak ide az egyes el kü lö ní tett, egy sé ges ve gyi leg meg ha tá ro zott szer ves ter mé kek, ame lye ket a 29. Áru -
cso port ba le het ne osz tá lyoz ni, de bi zo nyos cél ra ki sze re lik vagy olyan ke ze lé si el já rás nak ve tet ték alá, ame lyek ve gyi
össze té te lü ket vál to zat la nul hagy ják. Ilye nek:

a) gyó gyá sza ti vagy meg elõ zé si hasz ná lat ra al kal mas ter mé kek, ki mért ada gok ban vagy a kis ke res ke de lem ben szo ká -
sos ki sze re lés ben (30 04 vtsz.);

b) lu mi no for ként hasz nált ter mé kek (pl. sza li ci lal da zin), ame lye ket ab ból a cél ból ke zel tek, hogy fosz fo resz ká ló ké -
pes sé get nyer je nek (32 04 vtsz.);

c) fes té kek és más szí ne zõ anya gok kis ke res ke de lem ben szo ká sos for má ban vagy cso ma go lás ban ki sze rel ve
(32 12 vtsz.);

d) par füm, szép ség- és test ápo ló ké szít mé nyek (pl. ace ton) a kis ke res ke de lem ben szo ká sos ki sze re lés ben
(33 03–33 07 vtsz.);

e) ra gasz tás ra al kal mas ter mé kek, mint ra gasz tó anya gok a kis ke res ke de lem ben szo ká sos ki sze re lés ben, de leg fel jebb
1 kg tisz ta tö meg ben (35 06 vtsz.);

f) me tal de hid, he xa me ti lén-tet ra min és ha son ló ter mé kek kü lön bö zõ for mák ban tü ze lõ anyag ként tör té nõ fel hasz ná -
lás ra, fo lya dék vagy csepp fo lyós gáz ön gyúj tók vagy ha son ló gyúj tó szer szá mok töl té sé hez vagy új ra töl té sé hez, 300 cm3

vagy ki sebb ûr tar tal mú tar tály ban (36 06 vtsz.);

g) hid ro ki non és más nem ke vert ter mé kek fény ké pé sze ti fel hasz ná lás ra, meg ha tá ro zott ada gok ba ki sze rel ve vagy a
kis ke res ke de lem ben szo ká sos ki sze re lés ben fel hasz ná lás ra kész ál la pot ban;

h) fer tõt le ní tõk, ro var ir tók stb. 38 08 vtsz.-nél le írt mó don ki sze rel ve;

i) töl tet tûz ol tó ké szü lé kek hez (pl. szén-tet rak lo rid) vagy töl tött tûz ol tó grá nát (38 13 vtsz.);

j) tin ta folt-el tá vo lí tók (pl. a 29 35 vtsz. alá tar to zó kló ra min víz ben old va) a kis ke res ke de lem ben szo ká sos ki sze re lés -
ben (38 24 vtsz.);

k) op ti kai ele mek (pl. eti lén-di a min-tar ta rát) (90 01 vtsz.).
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Ma gya rá zat
Az acik li kus szén hid ro gé nek csak sze net és hid ro gént tar tal ma zó ve gyü le tek, ame lyek szer ke ze tük ben gyû rût nem

tar tal maz nak. Két ka te gó ri á ba so rol ha tók:

A) Te lí tett acik li kus szén hid ro gé nek

B) Te lí tet len acik li kus szén hid ro gé nek

A) Te lí tett acik li kus szén hid ro gé nek
Ezek a ve gyü le tek, ame lyek nek ál ta lá nos kép le te (CnH2n+2) ho mo lóg sort ké pez nek. Ezek a ter mé szet ben gyak ran elõ -

for dul nak és az ás vány olaj leg lé nye ge sebb össze te või.

Az alap szén hid ro gén a me tán (CH4) egy szé na tom mal. A me tánt és a pro pánt (C3H8), amely nek há rom szén atom ja
van, ve gyi leg tisz ta ál la pot ban is a 27 11 vtsz. alá kell osz tá lyoz ni.

Ide tar to zó te lí tett acik li kus szén hid ro gé nek pél dá ul a kö vet ke zõk:

(1) Etán (C2H6) két szé na tom mal.

E vtsz. alá tar to zik a leg alább 95 vagy azt meg ha la dó tér fo gat szá za lék tisz ta sá gú etán. Az en nél ala cso nyabb tisz ta sá -
gú nem tar to zik ide (27 11 vtsz.).

(2) Bu tán (C4H10) négy szé na tom mal.

(3) Pen tán, öt szé na tom mal.

(4) He xán, hat szé na tom mal.

(5) Hep tán, hét szé na tom mal.

(6) Ok tán, nyolc szé na tom mal.

(7) No nán, ki lenc szé na tom mal.

(8) De kán, tíz szé na tom mal.

(9) Pen ta de kán, ti zen öt szé na tom mal.

(10) Tri a kon tán, har minc szé na tom mal.

(11) He xa kon tán, hat van szé na tom mal.

Va la mennyi ilyen te lí tett szén hid ro gén víz ben old ha tat lan. Kö zön sé ges hõ mér sék let és nyo más alatt az olyan szén hid -
ro gé nek, ame lyek leg fel jebb 4 szén ato mot tar tal maz nak gáz ne mû ek; azok, ame lyek leg fel jebb 15 szén ato mot tar tal maz -
nak, fo lyé ko nyak; a ma ga sabb szé na tom tar tal mú szén hid ro gé nek szi lár dak.

Az ilyen szén hid ro gén mo le ku lák ban egy vagy több hid ro gé na tom he lyet te sít he tõ al kil gyö kök kel (pl. me til, etil, pro -
pil); így az izo bu tán (2-me til-pro pán, tri me til-me tán) mo le ku la kép le te ugyan az, mint a nor mál bu tá né.

Az e vtsz. alá tar to zó szén hid ro gé nek kö zül az ipar ban és a ke res ke de lem ben leg gyak rab ban elõ for du ló szén hid ro gén
az etán- és bu tán gáz, ame lyek a ter mé sze tes ás vány olaj ban és a föld gáz ban ta lál ha tók meg.

Ezek a te lí tett acik li kus szén hid ro gé nek e vtsz. alá csak el kü lö ní tett, egy sé ges, ve gyi leg meg ha tá ro zott ve gyü le tek for -
má já ban osz tá lyoz ha tók, akár ter mé sze tes ás vány olaj vagy föld gáz fi no mí tá sá val, akár szin te ti kus el já rás sal ke let kez tek
az etán tisz ta sá gi kri té ri u má ra vo nat ko zó an lásd a fen ti (1) pon tot. Nem osz tá lyoz ha tó azon ban e vtsz. alá a fi no mí tat lan
bu tán, a fi no mí tat lan ás vány olaj gá zok és a 27 11 vtsz. alá tar to zó ha son ló fi no mí tat lan gáz ala kú szén hid ro gé nek.

B) Te lí tet len acik li kus szén hid ro gé nek

Ezek a te lí tet len szén hid ro gé nek ket tõ, négy, hat stb. hid ro gén atom mal ke ve seb bet tar tal maz nak, mint ugyan azon szá -
mú szén ato mot tar tal ma zó te lí tett acik li kus szén hid ro gé nek. Ezen szén hid ro gé nek mo le ku lái ket tõs vagy hár mas kö tést
tar tal maz nak.

(1) Ole fi nek (mo no eti lén szén hid ro gé nek)

Ezek a ve gyü le tek ho mo lóg so ro za tot ké pez nek, amely nek tag jai a CnH2n kép let tel áb rá zol ha tók. Szá mos szer ves
anyag ter mi kus bom lá sa, krak ko lá sa ál tal nyert ter mék ben ta lál ha tók (vi lá gí tó gáz, az ás vány olaj hõ bon tá sá nak ter mé kei
stb.); ezen kí vül szin te ti kus el já rás sal is elõ ál lít ha tók.

a) A so ro zat elsõ tag jai gáz-hal maz ál la po tú ak, ezek a kö vet ke zõk:

(i) Eti lén (etén) (C2H4). Szín te len gáz, eny hén éter re em lé kez te tõ il la tú, erõs ér zés te le ní tõ ha tá sú, igen sok szer ves ve -
gyü let elõ ál lí tá sá ra hasz nál ják (pl. eti lén-oxid, etil ben zol, szin te ti kus eta nol, po li eti lén).

E vtsz. alá tar to zik a leg alább 95 vagy ezt meg ha la dó tér fo gat szá za lék tisz ta sá gú eti lén. Az en nél ala cso nyabb tisz ta sá -
gú nem tar to zik ide (27 11 vtsz.).

(ii) Pro pi lén (pro pén) (C3H6). Szín te len, na gyon gyú lé kony gáz, amely foj tó szer ként is hasz ná la tos.

E vtsz. alá tar to zik a leg alább 90 vagy ezt meg ha la dó tér fo gat szá za lék tisz ta sá gú pro pi lén (pro pén). Az en nél ala cso -
nyabb tisz ta sá gú nem tar to zik ide (27 11 vtsz.).
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(iii) Bu ti lén (bu tén) (C4H8).
Ezek a te lí tet len acik li kus szén hid ro gé nek e vtsz. alá csak el kü lö ní tett, egy sé ges, ve gyi leg meg ha tá ro zott ve gyü le tek

for má já ban osz tá lyoz ha tók, de nem tar toz nak ide a fi no mí tat lan szén hid ro gén gá zok (27 11 vtsz.).
A ke res ke de lem ben ezek a ter mé kek fo lyé kony ál la pot ban, nyo más alatt for dul nak elõ.
b) Az öt-ti zen öt szén ato mot tar tal ma zó ole fi nek fo lyé ko nyak. Ezek kö zül a leg fon to sab bak:
(i) Pen té nek (ami lé nek)
(ii) He xi lé nek
(iii) Hep ti lé nek
(iv) Ok til ének
c) A több mint 15 szén ato mot tar tal ma zó ak szi lár dak.
(2) Di o le fi nek (po li eti lén szén hid ro gé nek)
A so ro zat tag jai mo le ku lá juk ban két vagy több ket tõs kö tést tar tal maz nak.
Ilye nek:
a) Pro pa di én (al lén) (C3H4);
b) 1,2-bu ta di én (bu ta-l,2-di én, me til al lén) (C4H6);
c) Bu ta-1,3-di én (1,3-bu ta di én) (C4H6), szín te len, na gyon gyú lé kony gáz;
d) 2-me ti bu ta-l,3-di én (izo prén) (C5H8) szín te len, na gyon gyú lé kony gáz.
(3) Ace ti lén ho mo lóg so ro zat
Ezek a te lí tet len szén hid ro gé nek vagy egy (mo no ace ti lé nek, ál ta lá nos kép le te CnH2n–2), vagy több hár mas kö tést tar tal -

maz nak a mo le ku lá ban (po li ace ti lé nek).
A leg fon to sabb ter mék az ace ti lén (C2H2), jel leg ze tes sza gú, szín te len gáz. Az ace ti lén igen sok ve gyi ter mék alap -

anya ga (pl. ecet sav, ace ton, izo prén, klór ecet sav, eta nol).
Ha ace ton ban old va, nyo más alatt, ko va föld del bur kolt acél hen ge rek ben ér ke zik be, ak kor is ide tar to zik, lásd az áru -

cso port hoz tar to zó Meg jegy zés (1) be kez dés e) pont ját.
A so ro zat más tag jai:
a) Pro pin (al li lén, me til ace ti lén);
b) Bu tin (etil ace ti lén).
(4) Eti lén-ace ti lén szén hid ro gé nek
Mo le ku lá ik ban mind eti lén, mind ace ti lén kö tést tar tal maz nak.
A leg fon to sabb ezek kö zül a vi nil-ace ti lén (ace ti lén, amely ben egy hid ro gén ato mot egy vi nil cso port he lyet te sít) és

me til-vi nil-ace ti lén (amely ben mind két hid ro gén ato mot he lyet te sí tik, egyi ket egy vi nil cso port tal, a má si kat egy me til -
cso port tal).

Áru osz tá lyo zá si ren del ke zé sek
A 2901 10 vtsz.-hoz:
Te lí tett acik li kus szén hid ro gé nek el kü lö ní tett izo mer jei és izo mer je i nek ke ve ré kei:
(i) El kü lö ní tett izo me rek 95%-nál nem ala cso nyabb tisz ta sá gi fok kal.
(ii) Izo me rek olyan ke ve ré kei, ame lyek 95%-nál nem ke ve sebb ön ál ló izo mert tar tal maz nak.
(Lásd még a 27. Áru cso port/1. Áru osz tá lyo zá si ren del ke zést is.)
A 2901 23–2901 29 vtsz.-ok hoz:
Mo no- vagy po li eti lén acik li kus szén hid ro gé nek el kü lö ní tett izo mer jei, vagy izo mer je i nek ke ve ré kei (be le ért ve a

szte reo izo me re ket is):
(i) El kü lö ní tett izo me rek 90%-nál nem ala cso nyabb tisz ta sá gi fok kal.
(ii) Szte reo izo me rek ke ve ré kei, ame lyek egy bi zo nyos szén hid ro gén szte reo izo mer bõl 90%-nál nem ke ve seb bet tar -

tal maz nak.
(iii) Egyéb izo me rek ke ve ré kei, ame lyek egy ön ál ló izo mer bõl 90%-nál nem ke ve seb bet tar tal maz nak.
(Lásd még a 27. Áru cso port/2. és a 27. Áru cso port/3. szá mú Áru osz tá lyo zá si ren del ke zé se ket is.)

38. Áru cso port ból: 3801 Mes ter sé ges gra fit; kol lo id vagy sze mi kol lo id gra fit; gra fit ból vagy más szén bõl ké szült ter -
mé kek massza, tömb, le mez alak ban vagy mint más fél gyárt mány 
 3801 10  – Mes ter sé ges gra fit
 3801 20  – Kol lo id- vagy sze mi kol lo id gra fit
 3801 30   – Szén massza elekt ró dok hoz és ha son ló massza ke men ce bé lés hez
 3801 90   – Más
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Meg jegy zé sek
Nem tar toz nak ide:
el kü lö ní tett, ve gyi leg meg ha tá ro zott ele mek és ve gyü le tek, az alább fel so rol tak ki vé te lé vel:
mes ter sé ges gra fit (3801 vtsz.).

Ma gya rá zat
(1) Mes ter sé ges gra fit (elekt ro-gra fit), a szén nek olyan vál to za ta, ame lyet rend sze rint elekt ro mos ke men cé ben ál lí ta -

nak elõ úgy, hogy fi no man õrölt kok szot (ál ta lá ban kõ olaj koksz, de néha ant ra cit koksz, re tor ta koksz, kát rány koksz stb.)
és szén tar tal mú kö tõ anya go kat (pl. kát rány vagy szu rok) meg le he tõ sen ma gas hõ mér sék le ten (2500–3200 °C-on) he ví -
te nek, ily mó don ka ta li kus el já rás so rán a ke ve rék ben je len le võ anya gok (ko va sav vagy vas oxid) „gra fit ál ódá sát” biz to -
sít ják. A ke ve ré ket elõ ször nyo más alatt „zöld” négy szög vagy kör ke reszt met sze tû blok kok ba pré se lik vagy saj tol ják;
eze ket a blok ko kat elõ he ví tik kb. 1000 °C-ra és az után gra fi tál ják, vagy köz vet le nül is gra fit ál ha tók.

Az ily mó don nyert ter mék faj la gos tö me ge kb. 1,5–1,6 és olyan ho mo gén mik ro kris tá lyos szer ke ze tû, amely bõl rönt -
gen vizs gá lat tal meg ál la pít ha tó a szer ke ze te alap ján, hogy az gra fit. A ve gyi elem zés meg erõ sí ti, hogy az anyag gra fit
(gra fit sav pró ba).

A szo ká sos mi nõ sé gû mes ter sé ges gra fi ton kí vül e vtsz. alá tar to zik:
a) a nuk le á ris mi nõ sé gû mes ter sé ges gra fit, va gyis az olyan spe ci á lis elõ ál lí tá sú mes ter sé ges gra fit, amely nem tar tal -

maz egy mil li o mod rész nél na gyobb arány ban bórt és az össz ter mi kus ne ut ron ab szorp ció mik ro szko pi kus ke reszt met -
sze te nem több, mint 5 mil li barn ato mon ként. Az ilyen mi nõ sé gû gra fit nak igen ala csony a ha mu tar tal ma nem ha lad ja
meg a 20 mil li o mod részt és az atom re ak to rok ban mo de rá tor ként vagy ref lek tor ként hasz nál ják.

b) imp reg nált vagy át ha tol ha tat lan mes ter sé ges gra fit, olyan mes ter sé ges gra fit, amely nek tér fo gat tö me gét vagy gá -
zok kal szem be ni át ha tol ha tat lan sá gát nö ve lik oly mó don, hogy elõ ször vá ku um ban kát ránnyal vagy gyan tá val, újra he -
ví tik, hogy ezek nek az ada lé kok nak szén tar tal mú ma ra dé kai gra fit ál ha tók le gye nek.

Az imp reg ná lá si el já rást több ször meg le het is mé tel ni a ma ga sabb faj la gos tö meg (1,9 vagy több), vagy az át ha tol ha -
tat lan ság nö ve lé se cél já ból. Az imp reg nált gra fit is le het nuk le á ris mi nõ sé gû.

A mes ter sé ges gra fit rend sze rint por, pe hely, tömb, le mez, rúd, pál ca stb. alak já ban for dul elõ. A töm bö ket és táb lá kat
vá gás és fi nom meg mun ká lás után (kis el té ré sek és a meg fe le lõ fe lü le ti ki ké szí tés) a 8445 vtsz. alá tar to zó szén ke fék és
egyéb elekt ro mos szén bõl ké szült áruk elõ ál lí tá sá ra, va la mint az atom re ak to rok ré sze i nek elõ ál lí tá sá ra hasz nál ják.

Ide kell osz tá lyoz ni a hul la dé kot, se lej tet és az el hasz ná ló dott áru kat, ame lyek már ki zá ró lag mes ter sé ges gra fit
vissza nye ré sé re al kal ma sak.

Nem tar toz nak ide:
a) ter mé sze tes gra fit (2504 vtsz.);
b) a re tor ta szén (vagy gáz szén), ame lyet néha hely te le nül „mes ter sé ges gra fit nak” is ne vez nek (2704 vtsz.);
c) mes ter sé ges gra fit, ame lyet fe lü le ti leg meg mun kál tak, fe lü le ti leg ki ké szí tet tek, spe ci á lis alak ra vág tak, esz ter gál -

tak, fúr tak stb. vagy kü lön fé le áruk ká ala kí tot ták. Ezek amennyi ben nem elekt ro mos cél ra hasz ná la to sak, a 6815 vtsz. alá 
tar toz nak (pl. szû rõk, tár csák, csap ágyak, önt vé nyek, sav ál ló tég lák stb.); az elekt ro mos cél ra hasz nált áru kat a
8545 vtsz. alá kell osz tá lyoz ni;

d) tûz ál ló áruk mes ter sé ges gra fit bá zis sal ke rá mi á nak ki éget ve (6902 vagy 6903 vtsz.);
e) töm bök, le me zek, ru dak és ha son ló fél kész ter mé kek mes ter sé ges gra fit ból, ame lyek ezüst port tar tal maz nak

(7106 vtsz.).
(2) Kol lo id vagy sze mi-kol lo id gra fit
a) A kol lo id gra fit, fi nom el osz lá sú, ter mé sze tes vagy mes ter sé ges gra fit kol lo id szusz pen zi ó ja, víz ben vagy más kö -

zeg ben (pl. al ko hol ban, ás vá nyi olaj ban), amely hez kis mennyi ség ben egyéb ter mé ke ket is le het hoz zá ad ni, pl. tan nint,
vagy am mó ni át a szusz pen zió sta bi li zá lá sa cél já ból. A kol lo id gra fit rend sze rint fél fo lyé kony, el sõ sor ban a ke nõ sze rek
gyár tá sá nál hasz nál ják ki vá ló elekt ro mos ve ze tõ ké pes sé ge mi att.

b) Sze mi-kol lo id gra fit (a gra fit sze mi-kol lo id szusz pen zi ó ja víz ben vagy más kö zeg ben). A sze mi-kol lo id gra fi tot
gra fi to zott ola jok elõ ál lí tá sá ra vagy gra fi to zott fe lü le tek ki ala kí tá sá ra hasz nál ják.

Ide csak az olyan kol lo id vagy sze mi-kol lo id gra fit szusz pen zió tar to zik, bár mely kö zeg ben, ahol a gra fit a fõ al ko tó -
rész.

(3) Gra fit ból vagy más szén bõl ké szült ter mé kek massza, tömb, le mez vagy más fél kész ter mék for má ban
a) „Szén” töm bök, táb lák, ru dak és ha son ló fél kész ter mé kek, me tal lo gra fi tos vagy más mi nõ ség ben
Ide tar to zik a fél kész ter mé kek egy cso port ja, úgy mint tömb, táb la stb. ame lye ket elekt ro mos vagy elekt ro tech ni kai gé -

pek nél vagy ké szü lé kek nél al kal ma zott szén ke fék elõ ál lí tá sá ra hasz nál ják és ame lyek szén tar tal mú anya gon ala pul nak
(ki zá ró lag vagy más al ko tók kal ke ver ve, ve gyít ve). Ezek ál ta lá ban a kö vet ke zõ tí pu sú ak:
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(i) He ví tés sel nyert „sze nek”; a he ví tést olyan hõ mér sék le ten (1000–2000 °C-on) vé gez ték, amely nél nem kö vet ke zik
be va ló di gra fit ál ódás. A he ví té sek re fi nom ra õrölt kok szot vagy lám pa kor mot és po rí tott ter mé sze tes vagy mes ter sé ges
gra fi tot és szén tar tal mú kö tõ anya got, úgy mint szur kot vagy kát rányt hasz nál nak.

Az így nyert ter mék szer ke ze te nem ho mo gén; a mik ro szkó pos vizs gá lat gra fit szem csék és amorf szén szem csék ke ve -
ré két mu tat ja és a ve gyi ana lí zis sze rint a gra fit sav csa pa dék gyen gébb, mint az, amit a mes ter sé ges gra fit tól nyer nek.

(ii) Me tal lo gra fi tos mi nõ sé gû ke ve ré kek, ame lyek po rí tott gra fit és nem ne mes fém por (réz, kad mi um vagy ezek öt vö -
ze tei) ke ve ré ke i bõl a zsu go rí tás hoz ha son ló el já rás sal (agg lo me rá ció, ol vasz tás és ége tés) nyer nek. Ezek fém tar tal ma
10–95 %-ig vál to zó.

(iii) Ter mé sze tes vagy mes ter sé ges gra fit por mû anyag gal ke vert ele gye, ol vasz tá sá val nyert mi nõ ség.

A fent le írt anya gok ból elõ ál lí tott töm bök és táb lák ál ta lá ban kb. 200  x 100 x 35 mm vagy 150 x 70 x 30 mm mé re tû ek. 
Fõ leg a 8545 vtsz. alá tar to zó elekt ro mos ke fék elõ ál lí tá sá ra hasz nál ják vá gás és vég sõ meg mun ká lás (fi mon tû ré si és a
meg fe le lõ fe lü le ti meg mun ká lás) után.

A fen ti fél kész gyárt má nyok, ha ezüst port tar tal maz nak a 7106 vtsz. alá tar toz nak. Szin tén nem tar toz nak ide azok a
töm bök, ame lye ket spe ci á lis for má ra vág tak, fe lü le ti leg meg mun kál tak, ki dol goz tak stb. (rend sze rint a 6815 vagy a
8545 vtsz.) és az amorf szén vagy ter mé sze tes gra fit ala pú tûz ál ló áruk, ki éget ve mint ke rá mi ák (6902 vagy 6903 vtsz.).

b) Szén tar tal mú pasz ták elekt ró dok hoz. Ezek a ter mé kek fõ leg ant ra cit és kõ szén kát rány (amely kö tõ anyag ként vi sel -
ke dik) ke ve ré ké bõl áll nak. Ál ta lá ban kis mé re tû töm bök, ame lye ket a fém tar tá lyok fel sõ ré szé re he lyez nek és hõ ha tá sá -
ra meg lá gyul nak. Úgy foly nak a tar tály bel se jé be, hogy vég te len elekt ró dot al kot nak, ame lyet a ko hók ban al kal maz nak
és így a ko hót nem kell le ál lí ta ni ah hoz, hogy az el hasz ná ló dott elõ re gyár tott elekt ró do kat ki cse rél jék. A leg is mer tebb
ilyen ké szít mény a „Sö der berg pasz ta”.

Ha son ló pasz tá kat hasz nál nak ko hó bé lés nek, ame lyek hely ben ke mé nyed nek.

Ide tar to zik a gra fit pasz ta for má já ban is, amely gra fit ré szek (a leg több 5 mik ron nál na gyobb) és kõ olaj ke ve ré ké bõl
áll és egy aránt hasz nál ha tó ne héz ipa ri gé pek fe lü le té nek ke ze lé sé hez vagy gra fi tos zsí rok elõ ál lí tá sá hoz.

KN al szá mok hoz tar to zó ma gya rá zat

3801 Mes ter sé ges gra fit; kol lo id vagy sze mi kol lo id gra fit; gra fit ból vagy más szén bõl ké szült ter mé kek
massza, tömb, le mez alak ban vagy mint más fél gyárt mány

3801 10 00 Mes ter sé ges gra fit
 Lásd a 3801 vtsz. HR Ma gya rá za ta (1) pont ját.
3801 20 10 és
3801 20 90 Kol lo id vagy sze mi kol lo id gra fit
 Lásd a 3801 vtsz. HR Ma gya rá za ta (2) pont ját.
 3801 20 90 Más
 Ide tar to zik a vi zes vagy egyéb nem ola jos kol lo id gra fit szusz pen zió.
 3801 30 00 Szén massza elekt ró dok hoz és ha son ló massza ke men ce bé lés hez
 Lásd a 3801 vtsz. HR Ma gya rá za ta (3) b) pont ját.

68. Áru cso port ból: Kõ bõl, gipsz bõl, ce ment bõl, az beszt bõl, csil lám ból és ha son ló anya gok ból ké szült áruk

Meg jegy zé sek

(1) Nem osz tá lyoz ha tó ebbe az áru cso port ba:

a) a 25. Áru cso port ba tar to zó áru;

b) a 4810 és 4811 vtsz. alá tar to zó, kü lön fé le anya gok kal (pl. csil lám por ral vagy gra fit tal, bi tu men nel vagy asz falt tal)
be vont, imp reg nált vagy be bo rí tott pa pír.

6807  Asz falt ból vagy ha son ló anyag ból (ás vány olaj-bi tu men vagy kõ szén kát rány) ké szült ter mék
6807 10  – Te kercs ben

 6807 90  – Más

Ma gya rá zat

Ide tar toz nak a ter mé sze tes asz falt ból, bi tu men bõl, kõ szén kát rány-szu rok ból, ás vány olaj-bi tu men bõl, bi tu me nes ke -
ve rék bõl stb. ké szült áruk (lásd a 2708, 2713, 2714 vagy a 2715 vtsz.-okat). Ezek az áruk rend sze rint töl tõ anya go kat tar -
tal maz nak, mint: ho mok, sa lak, kré ta, gipsz, ce ment, tal kum, kén, az beszt rost, fa rost, fû rész por, pa ra fa hul la dék és ter mé -
sze tes gyan ta. 
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Hasz ná lat elõtt át ol vasz tott asz falt, bi tu men, szu rok stb. tömb alak ban, fi no mít va is, víz te le nít ve vagy más anya gok kal 
ke ver ve vagy se, a 27. Áru cso port ba tar to zik; az e vtsz. alá tar to zó áru kat más részt úgy kell te kin te ni, mint ön ál ló áru kat.

Ide tar to zik:

Te fõ fe dõ le me zek, ame lyek egy alap lap ból (pl. pa pír kar ton ból, üveg szá las há ló ból vagy szö vet bõl), mû anyag rost ból
vagy ju ta szö vet bõl, vagy alu mí ni um fó li á ból áll nak és ame lyet tel je sen be ágyaz tak vagy mind két ol da lán be von tak asz -
falt- vagy  ha son ló ré teg gel.

Nem tar to zik to váb bá e vtsz. alá:

a) a csu pán kát ránnyal vagy ha son ló anyag gal be vont vagy át ita tott pa pír, pl. a cso ma go ló pa pír (4811 vtsz.);

b) tex til anyag bi tu men nel vagy asz falt tal be von va, imp reg nál va vagy be bo rít va (56. vagy 59. Áru cso port);

c) a lé nye gé ben az beszt ce ment bõl ké szült áruk hoz zá adott asz falt tal (6811 vtsz.);

d) üveg szá las szö vet vagy háló stb., bi tu men nel vagy asz falt tal egy sze rû en be von va vagy imp reg nál va (7019 vtsz.).

68. Áru cso port ból: 6815 Kõ bõl vagy más ás vá nyi anyag ból elõ ál lí tott, má sutt nem em lí tett ter mék (be le ért ve a szén -
szá lat, a szén szál ból és tõ zeg bõl ké szült ter mé ket is)

 6815 10  – Nem elekt ro mos ter mék gra fit ból vagy más szén bõl
 6815 20  – Tõ zeg bõl ké szült ter mék

  – Más ter mék
 6815 90   – – Mag ne zit, do lo mit- vagy kro mit tar ta lom mal
 6815 99   – – Más fé le

Ma gya rá zat

Ide tar toz nak a kõ bõl vagy más ás vá nyi anya gok ból ké szült, má sutt nem em lí tett ter mé kek, de nem tar to zik ide a
69. Áru cso port ban fel so rolt ke rá mi ai áru.

E vtsz. alá tar to zik töb bek kö zött:

(1) Ter mé sze tes vagy mes ter sé ges gra fit ból vagy más szén bõl ké szült, nem elekt ro mos ter mé kek (be le ért ve az atom fi -
zi kai mi nõ sé gût is), pl. szû rõk, ko ron gok, csap ágyak, csö vek és bur ko la tok, meg mun kált tég lák és la pok, fi nom min tá jú
kis áruk gyár tá sá ra szol gá ló for mák (pl. érme, érem, ólom ka to na, gyûj te mény stb.).

(2) Szén ros tok és szén rost ból ké szült áruk. A szén ros to kat ál ta lá ban ter mé sze tes po li me rek rost for má ban tör té nõ el -
sze ne sí té sé vel ál lít ják elõ. Eze ket a ter mé ke ket pl. meg erõ sí tés re hasz nál ják.

Nem tar to zik ide:

a) tömb, lap és ha son ló fél gyárt mány mes ter sé ges gra fit ból vagy szén bõl, fõ leg az, ame lyet elekt ro mos ke fék gyár tá -
sá ra hasz nál nak (3801 vtsz., lásd a vo nat ko zó Ma gya rá za tot).

b) tûz ál ló áruk, ki éget ve, mint ke rá mi ai áruk, szén tar tal mú (ter mé sze tes vagy mes ter sé ges gra fit, koksz stb.) és kõ -
szén kát rány szu rok vagy agyag alap anyag gal (6902 vagy 6903 vtsz.).

c) szén ke fe, elekt ró da és más ré szek vagy áru cik kek elekt ro mos vagy elekt ro ni kus cél ra (8545 vtsz.).

85. Áru cso port ból: 8545 Szén elekt ró da, szén ke fe, ív lám pa szén, gal ván elem hez való szén és más elekt ro mos cél ra
szol gá ló, szén bõl, gra fit ból ké szült cikk, fém mel vagy anél kül 

    – Szén elekt ró da
8545 11 00  – – Ke men cé ben hasz nált
8545 19  – – Más
8545 19 10  – – – Elekt ró da elekt ro lí zis be ren de zés hez
8545 19 90  – – – Más
8545 20 00  – Szén ke fe
8545 90  – Más
8545 90 10  – – Fûtõ el len ál lás
8545 90 90  – – Más

Ma gya rá zat

Ide tar toz nak  a  gra fit ból vagy más faj ta szén bõl ké szült összes cik kek, ame lyek  alak juk, nagy sá guk vagy egyéb tu laj -
don sá guk alap ján fel is mer he tõ en elekt ro mos cél ra ké szül tek, akár tar tal maz nak fé met, akár nem.

Ál ta lá ban ezek a cik kek rúd saj to lás sal vagy ön tés sel (rend sze rint nyo más alatt) és  hõ ke ze lés sel ké szül nek olyan kom po -
zí ci ó ból, ame lyek az alap anya go kon (ter mé sze tes szén, ko rom, re tor ta szén, koksz, ter mé sze tes vagy mes ter sé ges gra fit
stb.) és a szük sé ges kö tõ anya go kon kí vül (szu rok, kát rány stb.) más anya go kat is tar tal maz nak, mint pél dá ul fém po ro kat.
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Egyes ese tek ben az e vtsz. alá tar to zó cik kek a ve ze tõ ké pes ség nö ve lé sé re és a ko pás csök ken té sé re elekt ro li ti ku san
vagy per met sze rû en be von ha tók (pél dá ul réz zel). Ide tar toz nak ab ban az eset ben is, ha fü lek kel, érint ke zõk kel vagy
egyéb vég zõ dé sek kel lát ják el azo kat.

Ide tar toz nak:
A) Szén elekt ró dák elekt ro mos ke men cék hez.
Ezek  ál ta lá ban hen ger vagy rúd ala kú ak, és vé gü kön néha kül sõ vagy bel sõ  csa var me net tel lát ják el, hogy meg fe le lõ

hely zet ben rög zít he tõ le gyen.
B) He gesz tõ szén elekt ró dák.
Ezek ál ta lá ban rúd ala kú ak.

C) Szén elekt ró dák elekt ro lí zis hez.
Ezek  for má ja le mez, rúd (há rom szög-ke reszt met sze tû rúd is), hen ger stb. le het. Úgy szer kesz tik, hogy elekt ro lí zi ses

für dõk be sze rel he tõk vagy füg geszt he tõk le gye nek, s en nek ér de ké ben kam pók kal, gyû rûk kel vagy  egyéb  sze re lé kek -
kel lát ják el. Egyes tí pu so kat lyu kak kal vagy hor nyok kal ké szí te nek, hogy az üze me lés köz ben a ben nük kép zõ dõ gá zok
el tá vo zá sát meg könnyít sék.

D) Szén ke fék.
Eze ket  ge ne rá to rok, mo to rok stb. csú szó érint ke zõ je ként, elekt ro mos moz do nyok  áram sze dõ je ként, stb. hasz nál ják.

Ám bár egyes faj ták köz vet le nül  ön tés sel  ké szül nek,  több sé gü ket a 3801 vtsz.-hoz tar to zó Ma gya rá zat ban  le írt  szén -
blok kok ból vagy le me zek bõl vág ják ki. Igen nagy  mé ret pon tos ság gal  ké szül nek  és fe lü le te i ket a mil li mé ter szá zad ré -
szé nek tû ré sé vel gon do san ala kít ják ki. En nél fog va fel is mer he tõk nagy sá guk ról,  alak juk ról és na gyon pre ci zen meg -
mun kált fe lü le tük rõl; sok  eset ben  tel je sen  vagy  rész ben  fém mel  bo rí tot tak,  le het nek csat la ko zók kal  (tar tó ka rok kal,
ká be lek kel, vég zõ dé sek kel, ru gók kal stb.) el lát va is.

Ezek a szén ke fék a 3801 vtsz.-hoz tar to zó Ma gya rá zat ban le írt bár me lyik faj tá ból ké szül het nek vagy ezüs töt is tar tal -
maz hat nak.

Nem tar toz nak ide azon ban a fém ke fék, ame lye ket kí vül rõl gra fit ré teg gel  von tak  be  a  sí kos ság  nö ve lé se  ér de ké ben
(8535 vagy 8536 vtsz.).  A ke fe tar tó kat (ke fé vel vagy anél kül), mint gép al kat ré sze ket kell osz tá lyoz ni (pl. 8503 vtsz.).

E) Ív lám pa- és egyéb lám pa sze nek.
Az ív lám pa sze nek rend sze rint rúd vagy ce ru za ala kú ak; oly kor spe ci á lis  össze té te lû  mag gal  lát ják  el az ív sta bi li tá sa

és a nagy in ten zi tá sú  fény tel je sít mény  el éré se ér de ké ben, hogy ez zel a fény nek kü lön le ges  szint  ad ja nak.  Ide tar toz nak 
az  elekt ro mos el len ál lás-lám pák hoz hasz nált szén iz zó szá lak is.

F) Gal ván elem hez hasz nált sze nek.
Az  elem tí pu sa sze rint a fel hasz ná lá si cél nak meg fe le lõ en le het rúd, le mez, csõ stb. ala kú.
G) Mik ro fo nok szén ré szei.
Ezek tár csák ból vagy más fel is mer he tõ ré szek bõl áll hat nak.
H) Gra fit ból vagy más faj ta szén bõl ké szült egyéb áru cik kek, pél dá ul:
(1) Elekt ro mos ke men cék szén elekt ró dá i nak össze kap cso lá sá ra szol gá ló össze kö tõ da ra bok (csõ össze kö tõk).
(2) Anó dok, rá csok és ár nyé ko lá sok egyen irá nyí tó csö vek hez.
(3) Fû tõ el len ál lá sok,  rúd,  pál ca  vagy  egyéb for má ban, kü lön bö zõ tí pu sú fû tõ ké szü lé kek hez.
(4) El len ál lás-tár csák és -le me zek au to ma ti kus fe szült ség sza bá lyo zók hoz.
(5) Egyéb érint ke zõk vagy szén elekt ró dák.
Nem tar toz nak e vtsz. alá:
a)  gra fit vagy más faj ta szén por vagy gra nu lá tum for má ban (38. Áru cso port);
b) szén el len ál lá sok (8533 vtsz.).

KN al szá mok hoz tar to zó ma gya rá zat
8545 Szén elekt ró da, szén ke fe, ív lám pa szén, gal ván ele mek hez való szén és más elekt ro mos cél ra szol gá ló,

szén bõl, gra fit ból ké szült cikk, fém mel vagy anél kül
8545 90 90 Más
 Ezen al szám alá tar toz nak szén-al kat ré szek:
 1.  vil lám há rí tó hoz;
 2.  kon tak tus re oszt át hoz vagy el len õr zõ be ren de zés hez. Nem osz tá lyoz ha tó ezen al szám alá a szén

ala pú elekt ród pasz ta ke ve rék (3824 vtsz.).”
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VIII. Az Or szág gyû lés,
a köz tár sa sá gi elnök,
a Kor mány
és a  Kormány  tagjainak
ha tá ro za tai

A köz tár sa sá gi el nök
ha tá ro za tai

A köztársasági elnök
274/2008. (XII. 19.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz tésére

a Ma gyar Köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság kö zöt -
ti kap cso la tok fej lesz té se ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge
el is me ré se ként

dr. Fer di nand Ma yr ho fer-Grün bü hel-nek, az Oszt rák
Köz tár sa ság bu da pes ti nagy kö ve té nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND

KÖZÉPKERESZTJE

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. de cem ber 11.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VIII-1/05357/2008.

A köztársasági elnök
275/2008. (XII. 19.) KE

határozata

egyetemi tanár rektori megbízás alóli
 felmentésérõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ban meg ál -
la pí tott jog kö röm ben, a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi
CXXXIX. tör vény 100.  § a) pont ja alap ján, az ok ta tá si mi -
nisz ter nek a fenn tar tó val egyet ér tés ben tett elõ ter jesz -
tésére, a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye te men dr. Szûcs
Fe renc egye te mi ta nárt, rek tort – le mon dá sá ra  való te kin -
tet tel – rek to ri meg bí zá sa alól 2008. de cem ber 15-ei ha -
tállyal fel men tem.

Bu da pest, 2008. de cem ber 11.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2008. de cem ber 15.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

KEH ügy szám: IV-3/05387/2008.

A köztársasági elnök
276/2008. (XII. 19.) KE

határozata

bíró felmentésérõl és bírák kinevezésérõl

Az Al kot mány 48. § (2) be kez dé se, va la mint a bí ró sá -
gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról szó ló 1997. évi LXVI.
tör vény 4. § (1) be kez dé se alap ján, az Or szá gos Igaz ság -
szol gál ta tá si Ta nács elõ ter jesz té sé re

a fel sõ kor ha tár el éré se mi att

dr. Mu rá nyi Ka ta lint 2009. ok tó ber 23-ai ha tállyal bí rói
tiszt sé gé bõl fel men tem;

dr. An dó di Lász lót,
dr. Bár dos Zol tán Pé tert,
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Hor váth né dr. Zsig mond Hel lát,
dr. Len té né dr. Szom ba ti An na má ri át,
dr. Rácz Ad ri ennt,
dr. Sza bó Esz tert és 
dr. Tár kány-Szûcs Ba bet tet 

2009. ja nu ár 1. nap já tól ha tá ro zat lan idõ tar tam ra bí ró vá, 

dr. Art ner Éva Zsó fi át,
dr. Be nyó Györ gyöt,
dr. Csi ki Ben cét,
dr. Csor ba Ce cí lia An nát,
Dancs né dr. Si mon Má ri át,
dr. Do náth Évát,
dr. Éles Krisz ti án Jó zse fet,
dr. He gyi Ár ont,
dr. Hor váth Ka ta lint,
dr. Kész Lí vi át,
dr. Ko vács Krisz ti ánt,
dr. Sin ka Il di kó Ju di tot,
Sza bó né dr. Ku pai Emõ két,
dr. Szücs Ka ta lint,
dr. Tol na And rást és
dr. Vida Ad ri en nét 

2009. ja nu ár 1. nap já tól 2011. de cem ber 31. nap já ig,

dr. Ja ko bes ku Pet ra An nát,
dr. Ke mény Kor né li át,
dr. Szõ ke Zsu zsan nát,
dr. Ta u ber An na má ri át 

2009. ja nu ár 15. nap já tól 2012. ja nu ár 14. nap já ig ter je dõ
idõ tar tam ra bí ró vá ki ne ve zem.

Bu da pest, 2008. de cem ber 17.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

 KEH ügy szám: IV-4/05418-1/2008.

A köztársasági elnök
277/2008. (XII. 19.) KE

határozata

vezérkari fõnök felmentésérõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 49.  § (1) be kez dé -
sé nek b) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz -

tésére Hav ril And rás ve zér ez re dest, a Hon vé del mi Mi nisz -
té ri um Hon véd Ve zér kar fõ nö két e be osz tá sá ból 2009. ja -
nu ár 15-ei ha tállyal fel men tem.

Bu da pest, 2008. de cem ber 1.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2008. de cem ber 8.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: IV-6/05176/2008.

A köztársasági elnök
278/2008. (XII. 19.) KE

határozata

vezérkari fõnöki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 49.  § (1) be kez dé -
sé nek b) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz -
tésére Töm böl Lász ló mér nök al tá bor na gyot 2009. ja nu ár
16-ai ha tállyal a Hon vé del mi Mi nisz té ri um Hon véd Ve -
zér kar fõ nö ké vé ki ne ve zem.

Bu da pest, 2008. de cem ber 1.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2008. de cem ber 8.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: IV-6/05177/2008.

2008/183. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 24263



24264 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/183. szám

A köztársasági elnök
279/2008. (XII. 19.) KE

határozata

vezérezredesi elõléptetésrõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 49.  § (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz -
tésére Töm böl Lász ló mér nök al tá bor na gyot 2009. ja nu ár
16-ai ha tállyal ve zér ez re des sé elõ lép te tem.

Bu da pest, 2008. de cem ber 1.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2008. de cem ber 8.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: IV-6/05178/2008.

A köztársasági elnök
280/2008. (XII. 19.) KE

határozata

altábornagyi elõléptetésrõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 49.  § (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz -
tésére Ben kõ Ti bor ve zér õr na gyot 2009. ja nu ár 16-ai ha -
tállyal al tá bor naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2008. de cem ber 1.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2008. de cem ber 8.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: IV-6/05179/2008.



MEGJELENT

a

MAGYAR KÖZLÖNY TÁRGYMUTATÓJA

a 2008. november hó nap ban ki hir de tett jog sza bá lyok ról, il let ve köz zé tett ha tá ro za tok ról.

A tárgy mu ta tót a Ma gyar Köz löny 2008. évi 183. szá ma tar tal maz za.

A tárgy mu ta tó árát az elõ fi ze té si díj ma gá ban fog lal ja.
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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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Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy 2009. ja nu ár 1-jé tõl
a hi va ta los la pok meg je len te té se az aláb bi ak sze rint vál to zik

A Ma gyar Köz löny és a mel lék le tét ké pe zõ Hi va ta los Ér te sí tõ tar tal ma újabb ro va tok kal bõ vül

Ma gyar Köz löny

I. Az Al kot mány és annak mó do sí tá sai

II. Tör vé nyek

III. Kor mány ren de le tek

IV. A Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ké nek
ren de le tei

V. A Kormány tag ja i nak ren de le tei

VI. Az Alkot mány bíró ság ha tá ro za tai és
vég zé sei

VII. Jog egy sé gi ha tá ro za tok

VIII. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
ál lás fog la lá sai

IX. Határozatok Tára

Hi va ta los Ér te sí tõ

I. Egy sé ges szer ke ze tû jo gi ak tu sok

II. Sta tisz ti kai köz le mé nyek

III. Uta sí tá sok, jo gi irány mu ta tá sok

IV. Ál lás fog la lá sok

V. Sze mély ügyi hí rek

VI. Ala pí tó ok ira tok

VII. Pá lyá za ti fel hí vá sok

VIII. Köz le mé nyek

IX. Hir det mé nyek (a Cég köz löny, az Euró pai
Unió Hi va ta los Lap ja, a Köz be szer zé si
Ér te sí tõ és a Bírósági Határozatok fi gye lé se, 
illetve a tar ta lom jegy zé kek közzététele)

Ha von ta a ki adó DVD-for má tum ban te ma ti zált jog sza bály gyûj te mé nye ket biz to sí t az elõ fi ze tõk nek.

A jog sza bály gyûj te mé nyek árát az elõ fi ze té si díj tar tal maz za.

2009. ja nu ár 1-jé tõl

– a Bel ügyi Köz löny tar tal maz za a jö võ ben a Sport Ér te sí tõt, a Tu risz ti kai Ér te sí tõt és az Ön kor mány za ti
Köz lönyt,

– a Szo ciá lis Köz löny és a Mun ka ügyi Köz löny – össze vo nást kö ve tõ en – ja nu ár tól Szo ciá lis és Mun ka -
ügyi Közlöny né ven, egy lap ként  jelenik meg,

– az Ok ta tá si Köz löny és a Kul tu rá lis Köz löny elõ fi ze tõi a jö võ ben az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz lönyben
ta lál hat ják meg a szá muk ra fon tos in for má ci ó kat,

– az Egész ség biz to sí tá si Köz löny az Egész ség ügyi Köz lönybe in teg rá ló dik, az ér dek lõ dõk a jö võ ben az
Egész ség ügyi Köz löny bõl tá jé ko zód hat nak az ez idá ig két lap ban kö zölt in for má ci ók ról.

Bu da pest, 2008. ok tó ber 15.

Magyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó Kft.



24268 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/183. szám

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.
A papír alapon terjesztett Magyar Közlöny a kormányzati portálon közzétett hiteles elektronikus dokumentum oldalhû másolata.

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
08.3798 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Elõfizetési bankszámlaszám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285

Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2009. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Értesítjük továbbá Önöket, hogy
2009. január 1-jétõl – az Eitv. összevonásra vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve – egyes lapoknál is változásokra kell számítani.
Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás) szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat
a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék
be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehetséges.
(Levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 151 452 Ft/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 27 972 Ft/év

Belügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Értesítõ 27 468 Ft/év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Oktatási és Kulturális Közlöny 31 500 Ft/év

Pénzügyi Közlöny 45 108 Ft/év

Ügyészségi Közlöny 9 324 Ft/év

L'udové noviny 7 308 Ft/év

Neue Zeitung 7 056 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft

50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft

50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2008-as évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen.
Ára: 18 480 Ft + áfa.
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Budapest,
2008. december 19., péntek XI. évfolyam, 2008/51. szám

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

T A R T A L O M

FELHÍVÁS!
Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra

és a 2009. évi elõfizetési árainkra
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A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter utasítása

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
16/2008. (HÉ 51.) MeHVM

utasítása
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások

Központi Hivatala
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 74. § (1) bekezdésében meghatározott, a
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter által a Minisz-
terelnöki Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
szóló 1/2008. (MK 57.) ME utasítás melléklete 11. §
(4) bekezdése alapján átruházott jogkörben eljárva a kö-
vetkezõ utasítást adom ki:

1. § A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala szervezetét, mûködésének rendjét a je-
len utasítás mellékletét képezõ Szervezeti és Mûködési
Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) szerint határozom
meg.

2. § (1) Ez az utasítás 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az SZMSZ hatálybalépésétõl számított 30 napon
belül az ügyrend készítésére kötelezett szervezeti egysé-
gek vezetõi kötelesek elkészíteni ügyrendjeiket és jóváha-
gyás céljából felterjeszteni a Közigazgatási és Elektro-
nikus Közszolgáltatások Központi Hivatala elnökének.

Dr. Baja Ferenc s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára

Melléklet a 16/2008. (HÉ 51.) MeHVM utasításhoz

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala

Szervezeti és Mûködési Szabályzata

ELSÕ RÉSZ

I. Fejezet

1. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala jogállása

(1) A Szervezeti és Mûködési Szabályzat hatálya kiter-
jed a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala valamennyi szervezeti egységére (a to-

vábbiakban együtt: Hivatal), köztisztviselõjére, a Hivatal-
ban szolgálatot teljesítõ hivatásos állományú foglalkozta-
tottakra és a Hivatal valamennyi munkavállalójára.

(2) A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó közigazga-
tási ügyekben hatósági jogkörrel felruházott, önállóan
gazdálkodó, az elõirányzatok felett teljes jogkörrel rendel-
kezõ költségvetési szerv. Önálló jogi személyiséggel bír és
a Miniszterelnökség költségvetési fejezet részeként, a Mi-
niszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter irányítása alá tarto-
zó önálló szervezet. A miniszter irányítási jogát külön jog-
szabály alapján az infokommunikációért felelõs kormány-
biztos útján gyakorolja.

(3) A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatáskö-
rérõl szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a további-
akban: Rendelet) alapján a Hivatal hatósági feladatainak
szakmai irányítását – a nem polgári célú frekvenciagazdál-
kodás hatósági feladatainak kivételével – az igazságügyi
és rendészeti miniszter gyakorolja.

(4) A választásokkal kapcsolatos igazgatási és informa-
tikai feladatok szakmai irányítását a Rendelet alapján az
önkormányzati miniszter látja el.

(5) A Hivatalt a Kormány a Rendelettel központi hiva-
talként hozta létre, Alapító Okiratát az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján a Miniszterel-
nöki Hivatalt vezetõ miniszter adta ki.
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(7) A Hivatal jogi személy. Képviseletére a Hivatal el-
nöke jogosult. A Hivatal elnöke a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban:
Ktv.). alapján központi hivatali vezetõ besorolású.

(8) Bélyegzõje tartalmazza a Magyar Köztársaság címe-
rét, a Hivatal elnevezését, a bélyegzõ sorszámát.

2. A Hivatal feladat- és hatásköre

(1) A Hivatal állami feladatként ellátandó alaptevé-
kenységét, rendeltetését a vonatkozó jogszabályok, vala-
mint az alapító okirat határozza meg a következõk szerint:

a) Közremûködik az elektronikus közigazgatás koncep-
cióban megfogalmazott kormányzati stratégiai célok meg-
valósításában;

b) a közigazgatási informatikával, illetve a közigazgatá-
si szolgáltatások korszerûsítésével összefüggõ feladatai
körében ellátja a rendeletben meghatározott feladatokat;

c) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyil-
vántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, valamint a
személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartá-
sáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet rendelkezé-
seinek megfelelõen ellátja a polgárok személyi adatainak
és lakcímének nyilvántartását kezelõ központi szerv fel-
adatait és a személyazonosító igazolvány kiadásával és
nyilvántartásával összefüggõ – a hatáskörébe utalt – fel-
adatokat;

d) ellátja a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló
1999. évi LXXXIV. törvény rendelkezéseinek megfelelõ-
en a közúti közlekedési nyilvántartó központi hatóság fel-
adatait, továbbá a közúti közlekedési igazgatási feladatok-
ról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és vissza-
vonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben és a
mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról
szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendeletben meghatáro-
zott okmányok kiadásával összefüggõ feladatokat, vala-
mint elsõfokú hatósági jogkörben eljárva végzi a külföld-
rõl származó használt jármûvek származás-ellenõrzését,
illetve a jármûvek elõzetes eredetiségvizsgálatát;

e) a bûnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizo-
nyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény rendelkezé-
seinek megfelelõen ellátja a bûnügyi nyilvántartó szerv
feladatait, elsõfokú hatósági jogkörben eljárva elbírálja a
hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelmeket
és a bûnügyi elõélet igazolására hatósági erkölcsi bizonyít-
ványt ad ki;

f) a büntetõeljárásban részt vevõk, az igazságszolgálta-
tást segítõk védelmi programjáról szóló 2001. évi
LXXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelõen ellátja a
védelmi programban részt vevõ személy nyilvántartásba
vételével és személyes adatainak kezelésével összefüggõ
feladatokat;

g) az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény,
valamint egyéb jogszabályokban foglaltak alapján ellátja
az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezõ vállalko-
zók központi nyilvántartását vezetõ szerv feladatait;

h) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény, továbbá a gépjármû üzemben tartó-
jának kötelezõ felelõsségbiztosításáról szóló 190/2004.
(VI. 8.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelõen el-
látja a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási kötvénye-
ket nyilvántartó szerv feladatait;

i) ellátja a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl
szóló 2000. évi CXXVIII. törvény rendelkezéseinek meg-
felelõen a közlekedési elõéleti pontrendszert nyilvántartó
szerv feladatait.

j) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény és
az annak végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm.
rendelet rendelkezéseinek megfelelõen ellátja a központi
útiokmány-nyilvántartó szerv, valamint a nemzeti alá-
írás-hitelesítõ hatóság feladatait, valamint a magán-, a
szolgálati és a hajós szolgálati útlevél, továbbá a legfeljebb
1 évig érvényes ideiglenes magánútlevél és a határátlépési
igazolvány kiállításával, illetõleg visszavonásával kapcso-
latos hatósági feladatokat;

k) a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény rendelkezéseinek megfelelõen el-
látja a magyar igazolványt és magyar hozzátartozói igazol-
ványt nyilvántartó szerv feladatait, valamint – országos il-
letékességgel – a magyar igazolvány és magyar hozzátar-
tozói igazolvány kiadásával, cseréjével és visszavonásával
összefüggõ elsõfokú hatósági feladatokat;

l) végzi a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendel-
kezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi II. törvény és a végrehajtásukról szóló 25/2007.
(V. 31.) IRM rendeletben meghatározott adatkezelõi és
adatfeldolgozói feladatokat;

m) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, az elektroni-
kus ügyintézés részletes szabályairól szóló 193/2005.
(IX. 22.) Korm. rendelet, és a Központi Elektronikus Szol-
gáltató Rendszerrõl szóló 182/2007. (VII. 10.) Korm. rende-
let alapján ellátja az ügyfélkapu-regisztrációval kapcsolatos
feladatokat, továbbá törvény, kormányrendelet eltérõ ren-
delkezése hiányában, jogszabályban meghatározott módon
biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetõségét, valamint
az elektronikus közszolgáltatásokhoz való hozzáférést és
elektronikus tájékoztató szolgáltatást mûködtet;

n) a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás feladatait
ellátó hatóság szervezetérõl, valamint a nem polgári célú
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frekvenciagazdálkodás rendjérõl szóló 279/2001.
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján ellátja a rendeletben
meghatározott frekvenciagazdálkodással összefüggõ fel-
adatokat;

o) az egységes digitális rádiótávközlõ rendszerrõl szóló
109/2007. (V. 15.) Korm. rendelet, valamint a zártcélú táv-
közlõ hálózatokról szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet
alapján ellátja a rendeletben meghatározott telekommuni-
kációs és hálózatfenntartási feladatokat;

p) az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szerve-
zetek és a titkos információgyûjtésre, illetve titkos adat-
szerzésre felhatalmazott szervezetek együttmûködésének
rendjérõl szóló 180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet alapján
közremûködik a törvényi felhatalmazás alapján történõ tit-
kos információgyûjtés technikai lebonyolításában és a
nyomozati jogkörrel rendelkezõ szervezetek részére törté-
nõ információszolgáltatásban;

q) az okmányirodák kijelölésérõl és illetékességi terüle-
térõl szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján or-
szágos illetékességgel szakmailag irányítja a körzetköz-
ponti feladatok ellátására kijelölt települési jegyzõk ok-
mányirodai feladatainak ellátását, felügyeli a hatósági te-
vékenységet, gondoskodik a központi adatkitöltésû okmá-
nyok elõállításáról, nyilvántartásáról, elõkészíti azok ki-
bocsátásával kapcsolatos intézkedéseket, mûködteti a
Központi Okmányirodát;

r) az okmányirodák mûködésének személyi és technikai
feltételeirõl szóló 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet alapján
biztosítja az okmányirodák feladatainak ellátásához a ren-
deletben meghatározott technikai eszközöket;

s) ellátja az N.SIS Hivatal a Schengeni Végrehajtási
Egyezmény keretében történõ együttmûködésrõl és infor-
mációcserérõl szóló 2007. évi CV. törvényben, továbbá az
N.SIS informatikai központ feladatait ellátó szerv kijelölé-
sérõl, a SIS-be történõ adatbevitel elrendelésének és vég-
rehajtásának, valamint az N.SIS Hivatal és a SIRENE Iro-
da technikai és adminisztratív feladatai ellátásának részle-
tes szabályairól szóló 242/2007. (IX. 21.) Korm. rendelet-
ben meghatározott feladatokat;

t) ellátja a Schengeni Végrehajtási Egyezmény kereté-
ben történõ együttmûködésrõl és információcserérõl szóló
2007. évi CV. törvényben meghatározott, jelzéselhelye-
zéssel összefüggõ feladatokat;

u) az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésrõl szóló 1982. évi 17. tvr. rendelkezéseinek
megfelelõen mûködteti az anyakönyvi szolgáltató alrend-
szert;

v) a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, va-
lamint annak végrehajtási rendeleteiben foglaltaknak
megfelelõen ellátja a választások és népszavazások elõké-
szítésével, szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos
feladatokat;

w) ellátja a 2145/2003. (VII. 1.) Korm. határozat által
létrehozott Nemzeti Vízum- és Okmánybizottság igazga-
tási és adminisztratív feladatait (NVOB-titkárság);

x) a külön jogszabály, illetve nemzetközi szerzõdés ren-
delkezéseinek megfelelõen ellátja az Európai Unió rend-
szereivel, valamint a harmadik országok hatóságaival való
információcserét;

y) mindenkor gondoskodik a vonatkozó adatvédelmi és
adatbiztonsági rendelkezések betartásáról, továbbá bizto-
sítja a kezelésében levõ közérdekû adatok nyilvánosságát,
továbbá a hatályos jogszabályok alapján a kezelésében
lévõ közérdekû és közérdekbõl nyilvános adatok közzété-
telét;

z) ellátja a rendeletben meghatározott, valamint a külön
jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

II. Fejezet

4. A Hivatal szervezeti felépítése

(1) A Hivatal élén a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ mi-
niszter által kinevezett elnök áll, aki egy személyben fele-
lõs a Hivatal törvényes mûködéséért, a hatékony, eredmé-
nyes és szakszerû feladatellátásért.

(2) A Hivatal fõosztályokra és osztályokra tagozódik.
Az elnök a Hivatalt az elnökhelyettesek, fõosztályvezetõk,
és osztályvezetõk útján irányítja.

4.1. Az elnök közvetlenül irányítja:
a) hatósági elnökhelyettest,
b) az elektronikus közszolgáltatási elnökhelyettest,
c) az infokommunikációs és frekvenciagazdálkodási el-

nökhelyettest,
d) a gazdasági és logisztikai elnökhelyettest,
e) az elnöki titkárság vezetõjét,
f) a Stratégiai és Koordinációs Osztály vezetõjét,
g) a Belsõ Ellenõrzési Osztály vezetõjét,
h) az Iratkezelési Osztály vezetõjét,
i) a Személyzeti és Munkaügyi Fõosztály vezetõjét,
j) az adatvédelmi felelõst,
k) a titokvédelmi felügyelõt,
l) a biztonsági megbízottat,
m) a rejtjelfelügyelõt.

4.2. A Hivatal szervezeti egységei:

4.2.1. A hatósági elnökhelyettes irányítása alá tarto-
zó szervezeti egységek

a) a Személyi Nyilvántartási és Igazgatási Fõosztály,
b) a Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Fõosztály,
c) az Okmányfelügyeleti és Ellenõrzési Fõosztály,
d) a Bûnügyi Nyilvántartó Hatóság (Fõosztály) és
e) a Jogi Fõosztály.

4.2.2. Az elektronikus közszolgáltatási elnökhelyet-
tes irányítása alá tartozó szervezeti egységek

a) a Központi Okmányiroda (Fõosztály),
b) az E-közszolgáltatások Fõosztálya,

2008/51. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 9057



c) az Elektronikus Elbíráló Fõosztály és
d) az Operatív Szolgáltatási Fõosztály.

4.2.3. Az infokommunikációs és frekvenciagazdálko-
dási elnökhelyettes irányítása alá tartozó szervezeti
egységek

a) a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hatóság (Fõ-
osztály),

b) az Adathálózati és Távközlési Fõosztály,
c) a Védelemszervezési és Rejtjeltechnikai Fõosztály és
d) az Informatikai Felügyeleti Fõosztály.

4.2.4. A gazdasági és logisztikai elnökhelyettes irá-
nyítása alá tartozó szervezeti egységek

a) a Közgazdasági Fõosztály és
b) az Üzemviteli és Logisztikai Fõosztály.

III. Fejezet

5. Alapvetõ vezetõi és alkalmazotti jogok
és kötelezettségek

5.1. A Hivatal vezetõi

5.1.1. Az elnök
(1) Felelõs a Hivatal törvényes mûködéséért és a haté-

kony, eredményes feladatellátásért. A hatályos jogszabá-
lyok rendelkezései alapján általános feladatkörében egyé-
ni felelõsséggel dönt és képviseli a Hivatalt.

(2) Biztosítja a Hivatal munkavégzésének személyi és
tárgyi feltételeit, gondoskodik azok megteremtésérõl, il-
letve fejlesztésérõl.

(3) Gondoskodik a Hivatal mûködését biztosító pénz-
ügyi és emberi erõforrások hatékony felhasználásáról, biz-
tosítja a munkarend, az ügyintézés és a gazdálkodás szabá-
lyainak megtartását, a Hivatal által ellátott feladatok szak-
szerû végrehajtását.

(4) A Kormány munkaterve alapján intézkedik a Hivatal
munkatervének elkészítésérõl, és gondoskodik a végrehaj-
tás folyamatos ellenõrzésérõl.

(5) A gazdálkodási körben gyakorolja a jogszabályok-
ban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatá-
rozott feladat- és hatáskörét.

(6) A kinevezés és felmentés jogát – kivéve az elnökhe-
lyetteseket – a Hivatal elnöke kizárólagosan gyakorolja a
szervezeti egységek vezetõi és alkalmazottai tekintetében.
Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét a
Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.

(7) A munkaügyi kapcsolatok keretében teljesíti a Mun-
ka Törvénykönyvében a munkáltatót terhelõ kötelezettsé-
geket, illetve gyakorolja a munkáltatót megilletõ jogokat,
így különösen együttmûködik a szakszervezetekkel, ele-
get tesz a velük szemben fennálló tájékoztatási kötelezett-
ségének, megköti a kollektív szerzõdést, valamint rész
vesz a kollektív munkaügyi vita lefolytatásában.

(8) Dönt a Hivatal szervezetén belül a munkamegosz-
tásról. Kiemelten fontos komplex feladatok végrehajtása
érdekében jogosult szervezeti egységek közötti feladat és
hatásköri átcsoportosításra.

(9) Megállapítja a szervezet rejtjeltevékenységének sza-
bályait, szervezeti rendjét, az Országos Rejtjelfelügyelet
egyetértésével kiadja az ezeket rögzítõ rejtjelszabályzatot,
megállapítja a szervezet rejtjeltevékenységének tartalmát,
terjedelmét, a szervezet rejtjelkapcsolatait. Biztosítja a
rejtjeltevékenység szervezeti, személyi, tárgyi és bizton-
sági feltételeit, gondoskodik a rejtjeltevékenységgel kap-
csolatos, védelem alá esõ információk védelmérõl és an-
nak ellenõrzésérõl.

(10) Dönt a Hivatal honlapján megjelenített, a Hivatal
hatáskörébe tartozó és szakmai érdekeit tükrözõ tartalom-
ról, biztosítja a honlap folyamatos és hatályos jogszabá-
lyokban foglalt követelmények szerinti mûködését. Meg-
határozza a Hivatal intranetszolgáltatásának tartalmát.

(11) Kapcsolatot tart és együttmûködik a felügyeletet
ellátó és szakirányító minisztériumokkal, a rendvédelmi, a
nemzetbiztonsági szervekkel, központi hivatalokkal, kor-
mányhivatalokkal és a közigazgatási hivatalokkal.

(12) Biztosítja a nyilvántartási rendszerek biztonságos
mûködését.

(13) Közremûködik az általános választások, népszava-
zások elõkészítésében és lebonyolításában.

(14) Felelõs az elektronikus közigazgatás koncepciójá-
ban megfogalmazott kormányzati stratégiai célok megva-
lósításához kapcsolódó, valamint a közigazgatási informa-
tikával, a közigazgatási szolgáltatások korszerûsítésével
összefüggõ hivatali feladatok megvalósításáért.

(15) Meghatározza a Hivatal mûködésének szabályait, a
feladatok teljesítéséhez szükséges hatásköröket, a vagyon-
nyilatkozat tételre kötelezettek munkaköreit (beosztásait),
valamint az eljárási szabályokat, gondoskodik a belsõ sza-
bályzatok rendelkezésre állásáról; jóváhagyja a Hivatal:

– gazdálkodási szabályzatát,
– számviteli politikáját,
– számlarendjét, bizonylati rendjét,
– pénztár- és pénzkezelési szabályzatát,
– analitikus nyilvántartási szabályzatát,
– értékelési szabályzatát,
– gazdasági szervezet ügyrendjét,
– önköltség-számítási szabályzatát,
– leltározási szabályzatát,
– felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezé-

sének szabályzatát,
– biztonsági szabályzatát,
– informatikai biztonsági szabályzatát,
– adatbiztonsági szabályzatát,
– adatvédelmi szabályzatát,
– titokvédelmi szabályzatát,
– belsõ ellenõrzési kézikönyvét,
– iratkezelési szabályzatát,
– tûzvédelmi szabályzatát,
– munkavédelmi szabályzatát,

9058 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/51. szám



– közszolgálati szabályzatát,
– közszolgálati adatvédelmi szabályzatát,
– FEUVE-szabályzatát,
– környezetvédelmi szabályzatát,
– NATO, EU üzemeltetési biztonsági szabályzatát,
– NATO, EU rendszerbiztonsági utasítását,
– mérõszolgálati szabályzatát,
– rejtjelszabályzatát,
– hatásköri jegyzékét,
– honlaptartalom-szolgáltatási szabályzatát.
(14) Az új típusú közszolgálati fejlesztésközpontú,

kompetencia alapú egyéni teljesítményértékeléssel (TÉR)
összefüggésben – a kiemelt kormányzati és ágazati célok-
kal összhangban – meghatározza a Hivatal kiemelt szerve-
zeti céljait, továbbá az elnök közvetlen irányítása alatt álló
szervezeti egységek vezetõi, valamint az elnökhelyettesek
tekintetében meghatározza az egyéni teljesítménycélokat,
ellátja a teljesítményértékeléshez kapcsolódó egyéb fel-
adatait.

(15) Az elnököt távollétében a hatósági elnökhelyettes,
mint általános elnökhelyettes helyettesíti.

5.1.2. Elnökhelyettes
(1) Az elnökhelyettes az alárendelt szervezeti egységek

tekintetében irányítási, ellenõrzési hatáskört gyakorol.
(2) A helyettesítéssel megbízott elnökhelyettest mind-

azok a jogosítványok megilletik és kötelezettségek terhe-
lik, amelyeket az elnök nem tart kizárólagos hatáskörében,
amelyekre vonatkozóan a helyettesítési jogosultságot nem
korlátozza.

(3) Az új típusú közszolgálati fejlesztésközpontú, kom-
petencia alapú egyéni teljesítményértékeléssel (TÉR)
összefüggésben az irányítása alatt álló szervezeti egységek
vezetõi tekintetében meghatározza az egyéni teljesítmény-
célokat, ellátja a teljesítményértékeléshez kapcsolódó
egyéb feladatait.

(4) Az elnökhelyettest távollétében, bármely okból tör-
ténõ akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt vezetõ
helyettesíti.

(5) Az irányítása alatt álló szervezeti egységek mûködé-
séért az elnöknek tartozik felelõsséggel.

(6) Az elnökhelyettesek segítik az elnök munkáját.

5.1.3. A hatósági elnökhelyettes
(1) Gondoskodik a Hivatal jogi, szakmai tevékenységé-

nek törvényességérõl, szakszerûségérõl és megfelelõsé-
gérõl.

(2) Szakmailag felügyeli és irányítja az irányítása alá
rendelt fõosztályokat.

(3) Irányítja és felügyeli a Hivatal – feladatkörébe
utalt – hatósági igazgatási tevékenységét.

(4) Szervezi és ellenõrzi a Hivatal kezelésébe utalt nyil-
vántartások mûködtetését.

(5) Együttmûködik az adatvédelmi felelõssel a vonatko-
zó jogszabályok érvényesíthetõsége érdekében.

(6) Közremûködik a Hivatal hatósági igazgatási tevé-
kenységi körét érintõ jogszabályok kodifikációjában.

(7) Közremûködik a helyi és területi informatikai szol-
gáltatások összehangolásában, a helyi és a területi állam-
igazgatási szervek közszolgáltatási folyamatok egyszerû-
sítésével kapcsolatos tevékenységek koordinálásában.

(8) A területét érintõen innovatív javaslatokat dolgoz ki,
innovációs koncepciókat véleményez, azok egyedi végre-
hajtásában közremûködik.

(9) Közremûködik a közigazgatási informatikai rend-
szerek együttmûködését biztosító szabályok és intézkedé-
sek kidolgozásában.

(10) Közremûködik a közigazgatási szolgáltatások kor-
szerûsítésében, a közszolgáltatási folyamatok egyszerûsí-
tésében.

(11) Részt vesz az infokommunikációért felelõs kor-
mánybiztos feladatkörébe tartozó elõterjesztések és jelen-
tések szakmai tervezetének kidolgozásában.

(12) Részt vesz közigazgatási adatbázisok szabványosí-
tásában, együttmûködési képességének kialakításában, a
párhuzamosságok felszámolásában és a mûködési bizton-
ság növelésében.

(13) Részt vesz az informatikai tárgyú kormány-elõter-
jesztés tervezetek véleményezésében.

(14) Felügyeli és irányítja a hatósági eljárások okmány-
irodai gyakorlatának ellenõrzését.

(15) Együttmûködik a szakmai irányítást gyakorló mi-
nisztériumokkal, a közigazgatási hivatalokkal és kiren-
deltségeikkel, valamint az önkormányzatokkal.

(16) Koordinatív kapcsolatot tart fenn az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztériummal a központi államigazgatási
szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 2. § (3) bekez-
désében meghatározott hatáskörök gyakorlásának biztosí-
tása érdekében.

(17) Szervezi és ellenõrzi a nemzetbiztonsági és rendvé-
delmi szervekkel kötött megállapodásokban foglalt külön-
leges feladatokat.

5.1.4. Az elektronikus közszolgáltatási elnökhe-
lyettes

(1) Irányítja és felügyeli a Hivatal – feladatkörébe
utalt – közszolgáltatásokkal összefüggõ tevékenységét.

(2) Irányítja és felügyeli a Központi Okmányiroda tevé-
kenységét.

(3) Irányítja és felügyeli az Ügyfélszolgálati Osztály te-
vékenységét.

(4) Mûködteti a magyarorszag.hu kormányzati portállal
(a továbbiakban: Portál) kapcsolatos tartalomszolgáltatási
és szolgáltatásbõvítési feladatokat.

(5) Gondoskodik a Kormányzati Ügyféltájékoztató
Központ (a továbbiakban: KÜK) szakmai mûködtetésének
koordinálásáról, javaslatot tesz az egységes ügyfélszolgá-
lati mûködés megvalósítására.

(6) Kialakítja és felügyeli az e-ügyintézéshez a szemé-
lyes és telefonos ügyfélszolgálathoz (multicsatornás) köz-
szolgáltatásokban kapcsolódó szervezési feladatokat.
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(7) A területét érintõen innovatív javaslatokat dolgoz ki,
innovációs koncepciókat véleményez, azok egyedi végre-
hajtásában közremûködik.

(8) Közremûködik a közigazgatási szolgáltatások kor-
szerûsítésében, a közszolgáltatási folyamatok egyszerûsí-
tésében.

(9) Közremûködik a helyi és területi informatikai szol-
gáltatások összehangolásában, a helyi és a területi állam-
igazgatási szervek közszolgáltatási folyamatok egyszerû-
sítésével kapcsolatos tevékenységek koordinálásában.

(10) Ellátja a Hivatal elnöke által megjelölt szakmai ko-
ordinációs feladatokat, közremûködik a projektjavaslatok
kidolgozásában, elbírálásában, megvalósításában érintett
szervezetekkel való kapcsolattartásban.

(11) Részt vesz az infokommunikációért felelõs kor-
mánybiztos feladatkörébe tartozó elõterjesztések és jelen-
tések szakmai tervezetének kidolgozásában.

(12) Részt vesz a közigazgatási informatikai tárgyú kor-
mány-elõterjesztés tervezetek véleményezésében.

(13) Irányítja a közigazgatási hatósági és szolgáltató te-
vékenység mérésére szolgáló értékelõ rendszer kidolgozá-
sát, gondoskodik az értékelõ rendszer mûködõképességé-
rõl, folyamatosan ellenõrzi a gyakorlati megvalósulását és
gondoskodik az egységes monitoringrendszer kialakításá-
ról és annak folyamatos fejlesztésérõl.

(14) Irányítja és ellenõrzi a vezetése alá tartozó szerve-
zeti egységek munkáját.

(15) Országos hatáskörrel szervezi, koordinálja az ok-
mányirodák jármûigazgatási feladatainak ellátásához kap-
csolódó rendszámtábla-ellátását, készletgazdálkodását.
Biztosítja a rendszámtáblák kiadására jogosult szervek
rendszeres és rendkívüli igényeinek teljesítését.

(16) Hatáskörébe tartozó ügyekben segíti a bûnüldözõ
és nemzetbiztonsági szolgálatok munkáját.

(17) Ügyeleti szolgálatot tart fenn a Külügyminiszté-
riummal, külképviseletekkel, a rendõrség szerveivel, nyo-
mozó hatóságokkal való kapcsolattartásra. Rendkívül in-
dokolt esetben biztosítja a polgárok okmányokra vonat-
kozó soron kívüli kérelmeinek teljesítését.

(18) Feladatkörében együttmûködik az érintett hatósá-
gokkal, intézményekkel, folyamatos munkakapcsolatot
tart fenn az okmánygyártást és -kibocsátást engedélyezõ
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértõi Intézetével, az
Információs Hivatal és más nemzetbiztonsági szolgálatok
képviselõivel, a Külügyminisztériummal, az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium Bevándorlási és Állampolgár-
sági Hivatalával.

(19) Biztosítja a nemzetbiztonsági szolgálatok okmány-
igényeit.

(20) Ellátja a külföldre utazást korlátozó rendelkezések
érvényesítésével, a külképviseletek megkereséseire a kül-
földön való további tartózkodás, illetve továbbutazás cél-
jából kiállított ideiglenes magánútlevelek kiadásának en-
gedélyezésével összefüggõ feladatokat, továbbá a határ-
forgalomban megjelenõ azon állampolgárok beléptetésé-

nek segítését, akiknél a személyazonosítás, illetõleg az
állampolgárság tisztázásra szorul.

5.1.5. Az infokommunikációs és frekvenciagazdálko-
dási elnökhelyettes

(1) Irányítja a Hivatal frekvenciagazdálkodással kap-
csolatos tevékenységét.

(2) Irányítja a NATO Nemzeti Rádiófrekvencia Hivatalt
(NARFA).

(3) Irányítja a nem polgári célú frekvenciahasználat biz-
tosítása érdekében szükséges megállapodások megkötését
az NHH-val, más hatóságokkal és a nem polgári célú frek-
venciafelhasználókkal, valamint a rádióberendezések
megfelelõségét igazoló gazdasági társaságokkal.

(4) Részt vesz az európai polgári-katonai frekvenciahar-
monizáció konzultációs tevékenységeiben.

(5) Részt vesz a hatáskörébe utalt hatósági eljárások
szabályozásának elõkészítésében.

(6) Együttmûködik és feladatainak ellátása érdekében
kapcsolatot tart fenn a Nemzeti Hírközlési Hatósággal
(NHH), a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanáccsal
(NHIT).

(7) Együttmûködik a honvédelmért felelõs tárca illeté-
kes szerveinek vezetõivel a NATO-kompatibilis nemzeti
katonai frekvenciagazdálkodási politika kialakításában.

(8) Képviseli a nem polgári célú frekvenciagazdálko-
dást a rádiótávközléssel és frekvenciagazdálkodással fog-
lalkozó hazai és nemzetközi értekezleteken, illetve nem-
zetközi szervezetekben.

(9) Elnöki jóváhagyásra felterjeszti a Hivatal mérõszol-
gálati szabályzatát, a hatóság rádió-mérõszolgálati tevé-
kenységének, valamint a mérõmûszerek kalibrálásának és
karbantartásának éves tervét.

(10) Irányítja a Rendészeti Hálózat (RH) távközlõ és
adatátviteli hálózatainak üzemben tartási feladatait és az
azzal kapcsolatos – a hálózatok felhasználóival megköten-
dõ – együttmûködési megállapodások elõkészítését.

(11) Irányítja a Hivatal Egységes Digitális Rádiótáv-
közlõ Rendszere (EDR) mûködtetésével, felülvizsgálatá-
val és fejlesztésével kapcsolatos feladatainak ellátását.

(12) Az EDR-szolgáltatási szerzõdés tekintetében irá-
nyítja a megrendelõi érdekképviselet ellátását, a szerzõdé-
ses kapcsolat kezelését, a szolgáltató szerzõdésben vállalt
kötelezettségeinek értékelését.

(13) Végzi a megrendelõ által az EDR-szolgáltató veze-
tõ testületeibe delegált személyek beszámoltatását.

(14) Részt vesz az EDR-rel összefüggõ hazai és nemzet-
közi távközlési szakmai fórumokon.

(15) Irányítja a Hivatal által üzemben tartott informati-
kai rendszerek mûködtetésével, felülvizsgálatával és mû-
szaki fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátását.

(16) Közremûködik a közigazgatási informatikai rend-
szerek együttmûködését biztosító szabályok kidolgozá-
sában.

(17) Közremûködik a közigazgatási informatikai biz-
tonsági politika kialakításában, az annak megvalósításá-
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hoz és ellenõrzéséhez szükséges alapfeltételek biztosítá-
sában.

(18) Közremûködik a közigazgatási informatikai fej-
lesztések, alkalmazások, üzemeltetési és minõségbiztosí-
tási rendszerek egységes szempontok szerinti megvalósí-
tását szolgáló technikai szabványok és ajánlások kidolgo-
zásában.

(19) Közremûködik a kritikus infrastruktúra védelmé-
vel kapcsolatos hazai, illetve nemzetközi, képviseleti fel-
adatok ellátásában.

(20) Közremûködik a helyi és területi informatikai szol-
gáltatások összehangolásában.

(21) Részt vesz a közigazgatási adatbázisok együttmû-
ködési képességének kialakításában, a párhuzamosságok
felszámolásában és a mûködési biztonság növelésében.

(22) Részt vesz a közigazgatási informatikai tárgyú kor-
mányelõterjesztés-tervezetek, jogszabálytervezetek elõ-
készítésében, véleményezésében.

(23) Részt vesz a szolgáltató állam kialakításához szük-
séges közigazgatási informatikai stratégia kialakításában.

(24) Irányítja a Hivatal N.SIS hivatali és rejtjeltechnikai
tevékenységét, illetõleg a védelemszervezés közigazgatási
szerveket érintõ informatikai feladatainak ellátását.

(25) Irányítja – külön jogszabályban foglaltak szerint –
a Közigazgatási Gyökérhitelesítõ Szolgáltatás (KGYHSZ)
és a közigazgatás feladatainak ellátásához szükséges nyil-
vános kulcsú infrastruktúraelemek mûködtetését.

(26) Irányítja a katasztrófavédelem és a katasztrófatûrõ
képesség kialakításával összefüggõ közigazgatási infor-
matikai és hírközlési feltételek biztosítását.

(27) Irányítja a közigazgatási informatikai és hírközlési
rendszer válság- és minõsített idõszaki feladatainak meg-
határozását, és azok végrehajtásának felügyeletét.

(28) A területét érintõen innovatív javaslatokat dolgoz
ki, innovációs koncepciókat véleményez, azok egyedi
végrehajtásában közremûködik.

5.1.6. A gazdasági és logisztikai elnökhelyettes
(1) A költségvetési szervek gazdálkodásáról szóló hatá-

lyos jogszabályok és fejezeti elõírások alapján végzi a Hi-
vatal tevékenységéhez kapcsolódó pénzügyi és számviteli,
valamint az illetmények és járulékok elszámolásával kap-
csolatos feladatokat. Gondoskodik a Hivatal mûködéséhez
szükséges pénzügyi, logisztikai feltételekrõl.

(2) Felelõs a Hivatal költségvetésének az államháztartá-
si és költségvetési törvényben, valamint az államháztartási
törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meg-
határozottak szerinti kezeléséért, végrehajtásáért, elemzé-
séért, szakmai ellenõrzéséért, a Hivatal feladatainak vég-
rehajtásához szükséges pénzügyi, anyagi ellátás, feltéte-
leinek megteremtéséért.

(3) Irányítja és felügyeli – a jogszabályokban és az álla-
mi irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározott elõírá-
sok szerint – a Hivatal költségvetési gazdálkodási tevé-
kenységét. Meghatározza a felelõsségi körébe tartozó fel-
adatokat, a gazdálkodás fõbb irányait, az egységes végre-

hajtást szolgáló módszereket, intézkedik a gazdálkodási
jellegû belsõ szabályozást igénylõ kérdésekben.

(4) Felügyeli az éves költségvetési tervjavaslat összeál-
lítását, egyeztetését, az elemi és kincstári költségvetés el-
készítését. Felügyeli a pénzügyi számviteli, vagyonkeze-
lési feladatok ellátását, a nyilvántartások vezetését, a fél-
éves, éves pénzügyi beszámolók elkészítését.

(5) Felügyeli a Hivatal szerzõdéseinek elõkészítését,
megkötését, valamint a vagyoni jogot vagy kötelezettséget
érintõ egyéb megállapodások elõkészítését. A Hivatal fel-
adatainak végrehajtását szolgáló kötelezettségvállalásokat
ellenjegyezi.

(6) Felelõs a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon
használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és
ellenõrzésének bõvítésével összefüggõ egyes törvények
módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény, valamint a
95/2003. (VII. 15.) Korm. rendelettel módosított az állam-
háztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet rendelkezései alapján ellátandó feladatok,
adatszolgáltatások teljesítéséért.

(7) A területét érintõen innovatív javaslatokat dolgoz ki,
innovációs koncepciókat véleményez, azok egyedi végre-
hajtásában közremûködik.

(8) Közremûködik a közigazgatási informatikai bizton-
sági politika kialakításában, annak megvalósításához és
ellenõrzéséhez szükséges alapfeltételek biztosításában.

(9) Irányítja a más államigazgatási szervekkel történõ
gazdasági együttmûködést.

(10) Gondoskodik a Hivatal kezelésében lévõ ingatla-
nok állagmegóvásáról, a kapcsolódó szolgáltatásokról,
mûszaki és logisztikai feltételekrõl.

(11) Gondoskodik a feladatkörébe utalt hivatali tevé-
kenységéhez kapcsolódó közérdekû, közérdekbõl nyilvá-
nos adatok, valamint a hatályos jogszabályokban meghatá-
rozott információk közzétételérõl.

(12) Gondoskodik az információs rendszerek adatállo-
mányainak fizikai megsemmisülés elleni hatékony védel-
mérõl, az alkalmazott adatkezelési eljárások során az adat-
állományok biztonságáról, az illetéktelen hozzáférés elle-
ni védelemrõl.

(13) Gondoskodik a Hivatal belsõ hálózatához, hardver-
és szoftvereszközeihez kapcsolódó üzemeltetési tevé-
kenységek ellátásáról.

(14) Felügyeli az adatállományok karbantartási folya-
matainak üzembiztonságát, archiválását.

5.1.7. A fõosztályvezetõ, fõosztályvezetõ-helyettes, az
osztályvezetõ

5.1.7.1. A fõosztályvezetõ
(1) Általános feladatkörében felelõs az irányítása alatt

mûködõ szervezeti egység szakszerû és eredményes fel-
adatellátásáért, szabályszerû mûködéséért, ellenõrzéséért,
a munkafegyelem betartásáért, az élet- és vagyonbiztonsá-
gért, valamint az anyagi-technikai eszközök rendeltetés-
szerû használatáért és az SZMSZ-ben hatáskörébe utalt
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feladatok eredményes teljesítéséért. Gyakorolja a feladat-
körébe utalt elsõfokú hatósági hatáskört.

(2) Felügyeli az osztályvezetõk közvetlen irányításával
ellátott feladatokat és ellenõrzi a vezetése alá tartozó szer-
vezeti egységek munkáját, valamint koordinálja a feladat-
körébe utalt szervezési, szolgáltatási tevékenységek Hiva-
talon belüli végrehajtását.

(3) A területét érintõen innovatív javaslatokat dolgoz ki,
innovációs koncepciókat véleményez, azok egyedi végre-
hajtásában közremûködik.

(4) Fenntartja a más hatóságokkal, intézményekkel való
együttmûködést, mely során különös gondot fordít a Hiva-
tal érdekeinek mindenkori érvényesítésére.

(5) A munkatervnek megfelelõen folyamatosan tájékoz-
tatja az elnököt, vagy az illetékes elnökhelyettest az irányí-
tása alatt álló szervezeti egység tevékenységérõl, a vonat-
kozó operatív döntések végrehajtásáról, az esetleges
mûködési problémákról.

(6) Elkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a fõosztály
munkatervét, jelentést ad annak idõarányos teljesítésérõl,
beszámolót készít a fõosztály tevékenységérõl.

(7) Az új típusú közszolgálati fejlesztésközpontú, kom-
petencia alapú egyéni teljesítményértékeléssel (TÉR)
összefüggésben – a Hivatal szervezeti céljaival összhang-
ban – meghatározza a fõosztály kiemelt szervezeti céljait,
továbbá az irányítása alatt álló szervezeti egységek vezetõi
tekintetében meghatározza az egyéni teljesítménycélokat,
ellátja a teljesítményértékeléshez kapcsolódó egyéb fel-
adatait.

(8) Felelõs az irányítása alatt mûködõ szervezeti egység
feladatait, tevékenységét bemutató, honlapon megjelenõ
rovattartalmak kidolgozásáért, naprakész karbantartásáért,
szakszerûségéért, rendszerességéért.

(9) Gondoskodik a fõosztály feladatkörébe utalt hatósá-
gi és hivatali tevékenységhez kapcsolódó közérdekû, köz-
érdekbõl nyilvános adatok, valamint a hatályos jogszabá-
lyokban meghatározott információk közzétételérõl.

(10) Feladata a tevékenységi körét érintõ jogszabályok
átfogó ismerete, tudásának karbantartása, illetve gondos-
kodni beosztottai oktatásáról, továbbképzésérõl.

(11) Biztosítja a munkafegyelem és a bizonylati fegye-
lem betartását.

(12) Véleményezi a szakmailag feladatkörébe tartozó
jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek
tervezetét.

(13) Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vo-
natkozásában gyakorolja a kiadmányozási jogokat, az ál-
talános feladatokon túlmenõ kiadmányozásokról tájékoz-
tatja az illetékes elnökhelyettest.

5.1.7.2. Az osztályvezetõ
(1) Irányítja az osztályt, amelynek munkájában tevéke-

nyen részt vesz.
(2) Felelõs a vezetése alatt álló szervezeti egység mûkö-

déséért, ellenõrzéséért, a munkafegyelem betartásáért,
élet- és vagyonbiztonságért, valamint az anyagi-technikai

eszközök rendeltetésszerû használatáért és az SZMSZ-ben
hatáskörébe utalt feladatok eredményes teljesítéséért.

(3) Irányítja a szakfeladatok ellátására létrehozott osz-
tályt, valamint a fõosztályvezetõ közvetlen irányítása alatt
szervezi, irányítja, ellenõrzi az alárendeltségébe tartozó
csoportok és személyi állomány munkáját. Az osztály mû-
ködéséért a fõosztályvezetõnek tartozik felelõsséggel.

(4) A területét érintõen innovatív javaslatokat dolgoz ki,
innovációs koncepciókat véleményez, azok egyedi végre-
hajtásában közremûködik.

(5) Javaslatot tesz a munkatervben meghatározásra ke-
rülõ feladatokra.

(6) A munkatervnek megfelelõen folyamatosan tájékoz-
tatja közvetlen vezetõjét az irányítása alatt álló szervezeti
egység tevékenységérõl, a vezetõi döntések végrehajtásá-
ról, az esetleges mûködési problémákról.

(7) Az osztályvezetõ feladata továbbá:
a) a szervezeti egység ügyintézõinek irányítása, rend-

szeres beszámoltatásuk;
b) a szervezeti egység feladatkörébe utalt ügyekben elõ-

terjesztések, jelentések, stb. tervezeteinek kidolgozása;
c) a szervezeti egység feladatait meghatározó rendelke-

zések végrehajtásának megszervezése, ellenõrzése, felel a
munkaköri leírások elkészítéséért, naprakészségéért;

d) az új típusú közszolgálati fejlesztésközpontú, kompe-
tencia alapú egyéni teljesítményértékeléssel (TÉR) össze-
függésben – a fõosztály szervezeti céljaival összhangban –
az osztály kiemelt szervezeti céljainak, továbbá az irányí-
tása alatt álló köztisztviselõk egyéni teljesítménycéljai-
nak meghatározása, a teljesítményértékeléshez kapcsoló-
dó egyéb feladatainak ellátása;

e) a szervezeti egység feladatkörébe utalt ügyekben a
szervezeti egység, továbbá – külön felhatalmazás alap-
ján – a Hivatal képviselete;

f) döntés azokban az ügyekben, amelyeket az irányítását
gyakorló hivatali vezetõ normatív rendelkezéssel vagy
esetileg a hatáskörébe utalt;

g) a szervezeti egység feladatkörébe tartozó ügyekben
rendszeres kapcsolattartás az érintett kormányzati, vala-
mint nem kormányzati szervekkel;

h) együttmûködés – a Hivatal feladatainak ellátása érde-
kében – a többi osztállyal, illetõleg az általa vezetett osz-
tály tevékenységének összehangolása más osztályok tevé-
kenységével, valamint más hatóságokkal, intézmények-
kel.

(8) Az osztályvezetõt távollétében, illetõleg akadályoz-
tatása esetén közvetlen vezetõje által a munkaköri leírásá-
ban e feladatra kijelölt munkatárs helyettesíti esetenként
meghatározott vagy általános hatáskörben.

5.1.8. Az ügyintézõ, az ügykezelõ, a munkavállaló

5.1.8.1. Az ügyintézõ
(1) Feladata a munkaköri leírásában megfogalmazott

feladatok végrehajtása.
(2) Eljárása során mindenkor köteles a szakmai követel-

ményeknek megfelelõen alkalmazni a hatályos jogszabá-
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lyokat és az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek elõírá-
sait.

Az elõírt ügyintézési határidõn belül köteles a közvetlen
vezetõjétõl kapott utasításnak megfelelõen a Hivatal fel-
adat- és hatáskörébe tartozó állandó és idõszakos kötele-
zettségek maradéktalan teljesítésére, illetõleg érvényesíté-
sére.

(3) Köteles a munkájára vonatkozó szabályokat ismer-
ni, és tudását karbantartani.

(4) Az új típusú közszolgálati fejlesztésközpontú, kom-
petencia alapú egyéni teljesítményértékeléssel (TÉR)
összefüggésben – a szervezeti egység céljaival összhang-
ban – értékelt köztisztviselõként meghatározza saját egyé-
ni kiemelt céljait/feladatait, amelyet a közvetlen vezetõje
hagy jóvá.

5.1.8.2. Az ügykezelõ
(1) Feladata a munkaköri leírásában megfogalmazott

feladatok végrehajtása.
(2) A részére meghatározott feladatot, illetve a vezetõ

által kiadott utasítást köteles a hatályos jogszabályok és az
iratkezelési szabályzat elõírása szerint ellátni, illetve vég-
rehajtani.

(3) Köteles az elõírt határidõket betartani.
(4) Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel köz-

vetlen vezetõje megbízta.
(5) Az új típusú közszolgálati fejlesztésközpontú, kom-

petencia alapú egyéni teljesítményértékeléssel (TÉR)
összefüggésben – a szervezeti egység céljaival összhang-
ban – értékelt köztisztviselõként meghatározza saját egyé-
ni kiemelt céljait/feladatait, amelyet a közvetlen vezetõje
hagy jóvá.

5.1.8.3. A munkavállaló
(1) Feladata a munkaköri leírásában megfogalmazott

feladatok végrehajtása.
(2) Segíti a Hivatal feladatait ellátó köztisztviselõk

munkavégzését.
(3) Ellátja mindazokat a kisegítõ feladatokat, amelyek-

kel közvetlen vezetõje megbízta.

MÁSODIK RÉSZ

IV. Fejezet

6. A Hivatal szervezeti egységeinek
feladat- és hatáskörei

6.1. Az elnök közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervezeti egységek feladat- és hatásköre

6.1.1. Elnöki titkárság

6.1.1.1. Általános feladatok
(1) Ellátja az elnöki döntések elõkészítésével és a végre-

hajtás ellenõrzésével kapcsolatos koordinációs felada-
tokat.

(2) Ellátja az elnök levelezésével kapcsolatos felada-
tokat.

(3) Ellenõrzi az elõterjesztések formai követelményeit.
(4) Szervezi és koordinálja az elnöki programokat, az

elnök kapcsolatait.
(5) Megszervezi az elnöki értekezleteket, összegyûjti az

egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó elõterjesztéseket
és szétosztja azokat a résztvevõk között. Elkészíti az emlé-
keztetõket, a jegyzõkönyveket, illetve megküldi az érintet-
teknek és nyilvántartja azokat.

(6) Szerkeszti, kiadásra elõkészíti és nyilvántartja az el-
nöki intézkedéseket és körleveleket.

(7) Képviseli a hivatalt a KSZF által mûködtetett Üdülé-
si Tanácsban és végzi a Hivatal munkatársai részére az
üdültetéssel kapcsolatos koordinációs feladatokat.

(8) Ellátja a lakáscélú munkáltatói kölcsön biztosításá-
val összefüggõ koordinációs feladatokat, vezeti a döntés-
elõkészítõ bizottság munkáját.

(9) Biztosítja az elnök és a titkársága munkavégzéséhez
szükséges logisztikai feltételeket.

(10) Koordinálja a Hivatal sajtóval, PR-rel és kommuni-
kációval kapcsolatos feladatait.

(11) Feladata a Hivatal nemzetközi kapcsolatainak szer-
vezése, külföldi kiküldetések illetve delegációk fogadásá-
nak elõkészítése és lebonyolítása, az uniós tagsággal járó
kötelezettségekbõl, kétoldalú együttmûködési megállapo-
dásokból, valamint nemzetközi szakmai szervezetekben
történõ részvételbõl fakadó feladatok ellátásában történõ
közremûködés, idegen nyelvû dokumentumok fordítási
feladatainak ellátása.

6.1.1.2. Titokvédelemmel kapcsolatos feladatok
1. A titokvédelmi felügyelõ
(1) Az elnök által átruházott hatáskörében eljárva utasí-

tási joggal gyakorolja az elnök titokvédelmi jogosítvá-
nyait, így különösen ellátja az államtitokról és a szolgálati
titokról szóló 1995. évi LXV. törvényben (a továbbiakban:
Ttv.) és a minõsített adat kezelésének rendjérõl szóló
79/1995. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott sza-
bályok alkalmazásának felügyeletét. Ennek körében gon-
doskodik a minõsített adat védelmére meghatározott fel-
adatok végrehajtásáról.

(2) Gondoskodik a minõsített adat védelmére vonatkozó
jogszabályok végrehajtásáról, a hatáskörében keletkezett,
valamint más szervek által átadott minõsített adatok védel-
mi rendszerének adminisztratív, személyi biztonsági, tech-
nikai, fizikai, kommunikációs, ellenõrzési és felügyeleti
elemeken nyugvó kiépítésérõl.

(3) Államtitoknak vagy a Ttv. 5/B. § (2)–(4) bekezdé-
seiben szereplõ nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvény-
ben meghatározott külföldi minõsítéssel és jelöléssel ellá-
tott adatnak az állami feladat ellátásához szükséges megis-
meréséhez, a megismerés elõtt kezdeményezi az erre jogo-
sultra vonatkozóan a nemzetbiztonsági szolgálatokról
szóló 1995. évi CXXV. törvényben elõírt ellenõrzés le-
folytatását (javaslattételi jog).
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(4) Elkészíti, illetve véleményezi a titokvédelmi jelenté-
seket, szabályzatokat, intézkedéseket.

(5) Közremûködik a Hivatal feladatkörébe tartozó titok-
védelmi feladatokkal kapcsolatos jogszabályok felülvizs-
gálatában, tervezetek elõkészítésében.

6.1.1.3. Belsõ adatvédelemmel kapcsolatos feladatok
2. A belsõ adatvédelmi felelõs
(1) Együttmûködik az adatvédelmi biztos hivatalával a

szermélyes adatok védelmével kapcsolatos ügyekben.
(2) Közremûködik, illetve segítséget nyújt az adatkeze-

léssel összefüggõ döntések meghozatalában, valamint az
érintettek jogainak biztosításában.

(3) Biztosítja és ellenõrzi a Hivatal feladatainak ellátása
során az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok, ajánlá-
sok valamint az adatkezelésre vonatkozó hatályos jogsza-
bályok és az adatbiztonsági követelmények megtartását.

(4) Elkészíti a belsõ adatvédelmi és adatbiztonsági sza-
bályzatot.

(5) Vezeti a belsõ adatvédelmi nyilvántartást.
(6) Gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.
(7) Ellátja az adatvédelmi megbízott feladatait.

6.1.1.4. Rejtjeltevékenységgel kapcsolatos feladatok
3. Rejtjelfelügyelõ
(1) Az elnök átruházott hatáskörében eljárva a rejtjelfel-

ügyelet vezetõjeként szakmailag irányítja a rejtjeltevé-
kenységet.

(2) Rejtjelszakmai és rejtjelbiztonsági kérdésekben ál-
lást foglal a szervezet rejtjelszabályzatában nem részlete-
zett kérdésekben.

(3) Ellenõrzi a rejtjeltevékenység szabályszerû és szak-
szerû végrehajtását.

(4) Jogosultsága mértékéig részt vesz az Országos Rejt-
jelfelügyelet által kezdeményezett ellenõrzésben.

(5) Gondoskodik a rejtjeltevékenység biztonságáról és a
hatáskörébe utalt egyéb feltételeinek biztosításáról.

(6) A rejtjelbiztonság veszélyeztetése esetén intézkedik
a biztonság helyreállítására.

(7) Az elnök által meghatározott körben, rejtjelszakmai
kérdésekben az elnök nevében jár el, kapcsolatot tart az
Országos Rejtjelfelügyelettel.

6.1.1.5. Biztonsági ügykezeléssel kapcsolatos feladatok
4. A biztonsági megbízott
(1) A biztonsági megbízott az elnök átruházott hatáskö-

rében eljárva utasítási joggal gyakorolja az elnök vonatko-
zó titokvédelmi jogosítványait, gondoskodik a külföldi
minõsítéssel és jelöléssel ellátott adat védelmére meghatá-
rozott feladatok végrehajtásáról.

(2) Gondoskodik a külföldi minõsítéssel és jelöléssel el-
látott adat védelmére vonatkozó jogszabályok végrehajtá-
sáról, a külföldi minõsítéssel és jelöléssel ellátott adatok
személyi, fizikai, dokumentum és elektronikus biztonsá-
gának kiépítésérõl és mûködtetésérõl.

(3) Gondoskodik a biztonsági szabályzat és intézkedési
terv elkészítésérõl és naprakész állapotban tartásáról.

(4) Gondoskodik a külföldi minõsítéssel és jelöléssel el-
látott adat nyomon követhetõségét biztosító rendszer ki-
építésérõl.

(5) Évente jegyzõkönyv felvétele mellett gondoskodik a
titokvédelmi rendelkezések megtartásának ellenõrzésérõl.

(6) Gondoskodik a megfelelõ kódok, számkombinációk
cseréjérõl.

(7) Mûködteti a Hivatal feladataival kapcsolatos
NATO, NYEU és EU nyilvántartó rendszerét.

(8) Ellenõrzi a hatósági ügykezeléssel kapcsolatos fel-
adatokat és évente február 28-áig tájékoztatja a NATO, il-
letve NYEU, továbbá az EU Központi Nyilvántartót a le-
folytatott belsõ ellenõrzés eredményérõl.

6.1.2. Stratégiai és Koordinációs Osztály
(1) Ellátja a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgál-

tatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és
hatáskörérõl szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
16/C. §-ában meghatározott közremûködési és koordiná-
ciós feladatokat.

(2) Kialakítja, valamint döntésre elõkészíti a Hivatal in-
formációs rendszerekhez kapcsolódó valamennyi felada-
tának fejlesztési és megvalósítási koncepcióját.

(3) Koordinálja a Hivatal hatáskörébe tartozó vala-
mennyi információs rendszer fejlesztését.

(4) Meghatározza a közigazgatási informatikai és hír-
közlési rendszer válság- és minõsített idõszaki feladatait,
és gondoskodik azok végrehajtásáról.

(5) Koordinálja a közigazgatási informatikai és hírköz-
lési rendszer feladatait ellátó szervek védelmi felkészü-
lését.

(6) Ellátja a közigazgatási informatikai és hírközlési
rendszer védelmi rendeltetésû tartalékai képzésének és ke-
zelésének feladatát, megtervezi a közigazgatási informati-
kai és hírközlési rendszerek védelmi feladatainak ellátásá-
hoz szükséges költségvetési fedezetet.

(7) Ellátja a NATO-tagságból eredõ informatikai és hír-
közlési kormányzati feladatokat. Elõkészíti a NATO Befo-
gadó Nemzeti Támogatás feladatainak nemzeti vonatkozá-
sait, biztosítja a NATO Válságreagáló Rendszer mûködési
feltételeit.

(8) Ellátja a katasztrófavédelemmel összefüggõ felada-
tokat, részt vesz a katasztrófák okozta károk megelõzésé-
ben, helyreállításában, valamint az ehhez szükséges szer-
vezeti és mûködési feltételek megteremtésében.

(9) Részt vesz a kritikus infrastruktúra védelmével kap-
csolatos feladatok ellátásában és az infokommunikációs
ágazat alprogramjának kidolgozásában.

(10) Az osztályon dolgozók munkavégzésének helye a
MeH infokommunikációért és e-közigazgatásért felelõs
szakállamtitkársága.

6.1.3. Belsõ Ellenõrzési Osztály
(1) A belsõ ellenõrzési szervezeti egység tevékenységét

a Hivatal elnökének közvetlenül alárendelve végzi.
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(2) Feladata vizsgálni és értékelni:
a) a folyamatba épített elõzetes és utólagos vezetõi el-

lenõrzési rendszer (FEUVE) mûködésének jogszabályok-
nak és szabályzatoknak való megfelelését;

b) a pénzügyi irányítási és ellenõrzési rendszer mûködé-
sének gazdaságosságát, hatékonyságát, eredményességét;

c) a rendelkezésre álló erõforrásokkal való gazdálko-
dást, az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát;

d) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítá-
sokat és ajánlásokat tesz, elemzéseket, értékeléseket készít
az elnök számára;

e) ajánlásokat tesz a kockázati tényezõk, hiányosságok
megszüntetésére;

f) nyomon követi az ellenõrzési jelentések alapján meg-
tett intézkedéseket.

(3) Tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzet-
közi belsõ ellenõrzési standardok, a pénzügyminiszter ál-
tal közzétett módszertani útmutatók és az elnök által jóvá-
hagyott belsõ ellenõrzési kézikönyv szerint végzi.

6.1.4. Iratkezelési Osztály
(1) Biztosítja a Hivatal egységes iratkezelését, ellenõrzi

az iratkezelési szabályzat betartását, elvégzi szükség sze-
rinti aktualizálását. Végzi a Hivatal nyílt és minõsített irat-
kezelésének szakmai felügyeletét és ellenõrzését.

(2) Átveszi a Hivatalhoz érkezõ iratokat, küldeménye-
ket, továbbítja azokat a Hivatal szervezeti egységeihez.

(3) Mûködteti az egységes számítógépes iktatási rend-
szert, engedélyezi és nyilvántartja a jogosultságok ki-
adását.

(4) A titokvédelmi felügyelõvel együttmûködve, az ál-
lamtitokról és szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. tör-
vény alapján évente felülvizsgálja az iratok minõsítését.

(5) Mûködteti a NATO és EU minõsített iratok irattárát,
kezeli és továbbítja a NATO, EU nyílt és minõsített irato-
kat.

(6) Kezeli az okmánymegszemélyesítéshez kapcsolódó,
okmányirodáktól érkezõ iratanyagot, valamint érkezteti
és továbbítja a közterület felügyelõk szolgálati igazol-
vánnyal való ellátásához szükséges adatlapokat.

6.1.6. Személyzeti és Munkaügyi Fõosztály
(1) A szervezeti egységek vezetõivel együttmûködve

biztosítja a megfelelõ összetételû személyi állományt, va-
lamint ellátja a dolgozók alkalmazásával, elõmenetelével
összefüggõ teendõk, tájékoztatási feladatokat.

(2) Ellátja a köztisztviselõi pályáztatással kapcsolatos
hivatali feladatokat.

(3) Kapcsolatot tart és együttmûködik a MeH illetékes
szervezeti egységeivel, a KSZK igazgatóságaival, vala-
mint más intézményekkel, hatóságokkal.

(4) Döntésre elõkészíti a közszolgálati jogviszonnyal,
illetve a munkaviszonnyal összefüggõ határozatokat,
munkaszerzõdéseket, valamint a javaslatokat..

(5) Mûködteti a számítógépes személyzeti nyilvántartó
rendszert (SZENYOR), valamint kezeli a személyi dosz-
sziékat.

(6) Vezeti a közszolgálati alapnyilvántartást (KÖZIG-
TAD), és a hatályos jogszabályok alapján adatszolgálta-
tást teljesít.

(7) Ellátja a teljesítményértékelési rendszer (TÉR) mû-
ködtetésével összefüggõ koordinációs és nyilvántartási
feladatokat.

(8) Ellátja a köztisztviselõk vagyonnyilatkozat-tételével
összefüggõ szervezési és elkülönített nyilvántartási fel-
adatokat.

(9) Ellátja a fontos és bizalmas munkakört betöltõk
nemzetbiztonsági ellenõrzésével összefüggõ szervezési és
nyilvántartási feladatokat.

(10) Szervezi és felügyeli az okmányirodai ügyintézõk
valamint az eredetiségvizsgálatban közremûködõk képzé-
sét és továbbképzését, biztosítja az oktatási anyagokat.

(11) Együttmûködik a regionális képzõközpontokkal, a
közigazgatási hivatalokkal az okmányirodai ügyintézõk
továbbképzésének szervezésében.

(12) Kidolgozza és a Hivatal elnökéhez jóváhagyásra
felterjeszti a Hivatal munkavédelmi és foglalkozás-egész-
ségügyi szabályzatát, valamint felügyeli annak végrehajtá-
sát és errõl rendszeresen beszámol.

(13) Szervezi a Hivatal dolgozóinak foglalkozás-egész-
ségügyi vizsgálaton való részvételét.

6.2. A hatósági elnökhelyettes irányítása alá tartozó
szervezeti egységek feladat- és hatásköre

6.2.1. Személyi Nyilvántartási és Igazgatási Fõosztály
(1) Ellátja a személyiadat- és lakcímnyilvántartás veze-

tésével kapcsolatos feladatokat, valamint a személyi azo-
nosítóról és a lakcímrõl szóló hatósági igazolvány, továb-
bá a személyazonosító igazolvány kiadással és nyilvántar-
tással összefüggõ igazgatási eljárási folyamatok koordiná-
lását, felügyeletét és ellenõrzését.

(2) Elsõfokú hatósági jogkörében eljárva:
a) képzi a személyi azonosítót;
b) végzi a letelepedett és oltalmazott harmadik ország-

beli állampolgárok nyilvántartásba vételét;
c) elbírálja a polgárok személyes adataival való önren-

delkezési joga (adatletiltás) érvényesítésével kapcsolatos
kérelmeket;

d) a személyiadat- és lakcímnyilvántartás tekintetében
dönt a Hivatalhoz benyújtott egyedi és csoportos adatszol-
gáltatás iránti kérelmek alapján az adatszolgáltatás enge-
délyezésérõl.

(3) Közremûködik – a választási eljárásról szóló 1997.
évi C. törvényben meghatározott mértékben – a választási
eljárásokban.

(4) Ellátja a választójoggal nem rendelkezõ nagykorú
polgárok (NESZA) nyilvántartásából történõ adatszolgál-
tatás engedélyezési feladatait.

(5) Közremûködik az országos népi kezdeményezések-
kel, népszavazásokkal kapcsolatos aláírás-hitelesítési fel-
adatok végrehajtásában.
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(6) Közremûködik az egységes gyakorlat érvényesítésé-
ben, a szakirányítás érdemi ellátásában, az okmányügyin-
tézéssel kapcsolatos eljárások szakmai ellenõrzésében.

(7) Mûködteti a központi idegenrendészeti irattárakat,
tárolja és archiválja a nyilvántartási alapiratokat, valamint
közremûködik a tevékenységét támogató információs
rendszerek kialakításában.

(8) Ellátja az igazságszolgáltatást segítõk védelmi prog-
ramjáról szóló 2001. évi LXXXV. törvény által meghatá-
rozott adatkezelések koordinált végrehajtását biztosító fel-
adatokat.

(9) Képviseleti feladatokat lát el az Anyakönyvvezetõk,
Népességnyilvántartók és Okmányügyintézõk Országos
Közhasznú Egyesületében (ANOKE).

(10) Szakmai irányítással, ellenõrzéssel és egyéb segít-
ségnyújtással közremûködik a népességnyilvántartás helyi
és területi szervei feladatainak végrehajtásában.

(11) Részt vesz a nyilvántartás területi szerveinél vég-
zendõ felügyeleti vizsgálatokban.

(12) Kapcsolatot tart az Önkormányzati Minisztérium-
mal a települések szervezeti változásaira vonatkozó kérdé-
sekben, továbbá az Igazságügyi és Rendészeti Minisztéri-
ummal a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szakmai
irányításával összefüggõ kérdésekben.

(13) Mûködteti az 1993. június 1. után keletkezett sze-
mélyazonosító igazolvány- és lakcímadatokat tartalmazó
manuális és gépi nyilvántartást, valamint ellátja a lakcím-
archívum 1993. június 1. elõtti személyazonosító igazol-
vány adatlap, lakcímjelentõ lap és egyéb nyilvántartási
alapirat kezeléssel összefüggõ feladatokat.

(14) Kapcsolatot tart a nemzetbiztonsági szolgálatok-
kal, a rendõri szervekkel és az okmányirodákkal, valamint
a nyilvántartás szerveivel.

(15) Kezeli a lezárt idegenrendészeti iratanyagok, to-
vábbá a magyar állampolgárságot szerzett, az elhalt, az or-
szágot végleg elhagyó, illetõleg a jogerõsen elutasított kül-
földi állampolgárok iratanyagait, valamint az 1994 elõtt
kiadott KSZ-es és BA-s igazolványok adatlapjait.

6.2.2. Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Fõ-
osztály

(1) A Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Fõosz-
tály tevékenységét a Közlekedési Igazgatási Osztály, a
Közlekedési Nyilvántartó Osztály és a Közúti Közlekedési
Nemzetközi Jogsegélyügyek Osztálya útján látja el.

(2) Feladata a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló
1999. évi LXXXIV. törvényben, a közúti közlekedési
igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok
kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000.(XI. 30.) BM
rendeletben, valamint a közúti közlekedési elõéleti pont-
rendszerrõl szóló 2000. évi CXXVIII. törvényben megha-
tározott hatósági, igazgatási, nyilvántartási, ellenõrzési
feladatok ellátása.

(3) Ellátja a Hivatal hatáskörébe utalt közúti közlekedé-
si nyilvántartásból történõ adatszolgáltatással összefüggõ
hatósági feladatokat.

(4) Ellátja az igazságszolgáltatást segítõk védelmi prog-
ramjáról szóló 2001. évi LXXXV. törvény által meghatá-
rozott, közúti közlekedési nyilvántartást érintõ adatkeze-
lési feladatokat.

(5) Szakmai ellenõrzést gyakorol a jogszabályban meg-
határozott közlekedési igazgatási feladatok ellátása felett
az okmányirodák ellenõrzése tekintetében az Okmányfel-
ügyeleti és Ellenõrzési Fõosztállyal együttmûködve.

(6) A közúti közlekedési nyilvántartásban kezelt adatok
helyességének biztosítása, illetve a feltárt adathibák meg-
szüntetése érdekében – az érintett szerv útján vagy saját
hatáskörben – intézkedik a nyilvántartás adatainak javítá-
sára.

(7) Kapcsolatot tart és együttmûködik a különbözõ társ-
hatóságokkal (a közlekedési hatósággal, a rendõrhatóság-
gal, a vámhatósággal, adóhatósággal), valamint a jármû-
forgalmazókkal és az érintett érdek-képviseleti szervek-
kel.

(8) Kezeli a közúti közlekedési nyilvántartás okmánytá-
rának mûködtetése, a közúti közlekedési (engedély-, pont-
rendszer-, jármû-, származás-ellenõrzési-, parkolásiiga-
zolvány-, és az elõzetes eredetiségvizsgálati) nyilvántartás
adatait, alapiratait.

(9) Az Európai Gazdasági Térség tagállamai, illetve
harmadik ország részére nemzetközi szerzõdés, viszonos-
ság alapján, az arra jogosult hatóságoknak, szerveknek, in-
tézményeknek, magánszemélyeknek jogi személyeknek,
valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ szerveze-
teknek a közúti közlekedési nyilvántartásokból egyedi
adatszolgáltatást, illetve nemzetközi jogsegélyt teljesít.

(10) Az Európai Gazdasági Térség tagállamai nyilván-
tartó szerveitõl érkezett értesítések fogadása a Magyaror-
szágról kivitt jármûvek külföldi forgalomba helyezésére
vonatkozóan, a külföldi hatóság értesítése alapján intézke-
dik a jármû átmeneti idõszakra történõ kivonásának jármû-
nyilvántartásba történõ bejegyzése végett.

(11) Az Európai Gazdasági Térség más tagállamából
behozott használt jármûvek magyarországi nyilvántartás-
ba vételét követõen értesítést küld a származási ország
nyilvántartó hatósága részére.

6.2.3. Okmányfelügyeleti és Ellenõrzési Fõosztály
(1) Vezeti az egyéni vállalkozók nyilvántartását, illetve

engedélyezi a nyilvántartásból történõ adatszolgáltatást.
(2) Szakmai felügyeletet gyakorol az okmányirodák ha-

tósági tevékenysége felett, ennek kapcsán együttmûködik
a Hivatal más szervezeti egységeivel.

(3) Koordinálja az okmányirodák ellenõrzését, és az el-
lenõrzés tapasztalatait figyelemmel kíséri, végrehajtja az
okmányirodák ellenõrzésének tervezése és szervezése, il-
letõleg a közigazgatási hivatalokkal koordináltan a hatás-
körébe utalt ellenõrzési feladatokat.

(4) Szervezi és koordinálja a Hivatal jogi, szakmai fele-
lõsségébe tartozó, személyazonosítás céljára szolgáló, il-
letve jogosultságot igazoló okmányok kiadásával és
visszavonásával összefüggõ hatósági eljárás rendjének ki-
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alakítását, valamint koordinálja a felügyeletet célzó intéz-
kedések kiadását és végrehajtását.

(5) Ellátja a koordinációs tevékenységet a magyar iga-
zolvány rendszer mûködése tekintetében a Hivatal, a Mi-
niszterelnöki Hivatal nemzetpolitikáért felelõs szakállam-
titkár titkársága, a Külügyminisztérium és az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium között a rendszert megalapo-
zó jogszabályok szakmai tervezetének elkészítése kap-
csán, az alkalmazás tapasztalatainak összegzésében és az
informatikai rendszer – együttmûködésen alapuló – mû-
ködtetésének biztosításában.

(6) Szakmailag koordinálja az útlevélkiadás teljes fo-
lyamatát, tájékoztatás által támogatja a jegyzõket, a köz-
igazgatási hivatalokat és külképviseleteket az úti okmány
iránti igények teljesítésével kapcsolatos feladataik ellátá-
sában.

6.2.4. Bûnügyi Nyilvántartó Hatóság
(1) Vezeti a bûnügyi nyilvántartást, illetve engedélyezi

a nyilvántartásból történõ adatszolgáltatást az arra jogosult
szerveknek.

(2) Központi hatóságként végzi a bûnügyi nyilvántar-
tásban szereplõ adatoknak az Európai Unió más tagálla-
mával való cseréjével összefüggõ adatfogadási és adatát-
adási, illetõleg egyéb nemzetközi kötelezettségeken ala-
puló adatkezelési feladatokat.

(3) Adatkezelõként felügyeli a Bûnügyi Szakértõi és
Kutató Intézet adatfeldolgozói tevékenységét a daktilo-
szkópiai és fénykép-, valamint a DNS-profil-nyilvántar-
tásban, továbbá nemzeti kapcsolattartó pontként szakmai
támogatást nyújt részükre a Prümi Szerzõdésbõl eredõ
kötelezettségek teljesítéséhez.

(4) Folyamatosan részt vesz az Európai Unió Tanácsa
büntetõügyi együttmûködési munkacsoportja (COPEN)
bûnügyi nyilvántartásban szereplõ információk cseréjének
megszervezésével kapcsolatos munkájában.

(5) Szakmailag együttmûködik az Európai Bizottság,
Igazságosság, Szabadság és Biztonság területének Általá-
nos Igazgatósága, Belbiztonsági és Büntetõ-igazságszol-
gáltatási Igazgatóság, Büntetõ-igazságszolgáltatási Osztá-
lya által koordinált projektben, melynek célja egy közös
formátum kidolgozása a nemzeti bûnügyi nyilvántartások-
ban szereplõ információk tagállamok közötti cseréjének
végrehajtásához.

(6) Kezeli az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
és szerveinek, valamint jogszabály által feladatkörébe
utalt szervek szolgálati fegyvereinek betûjelre, gyári
számra, illetve a tulajdonosra vonatkozó adatait, és meg-
keresésre adatokat szolgáltat.

(7) Kezeli a közügyektõl eltiltottak adatait, valamint
adatot szolgáltat a választójoggal nem rendelkezõ szemé-
lyek nyilvántartása részére.

(8) Kiadja a hatáskörébe utalt – bûnügyi elõéletet tanú-
sító – erkölcsi bizonyítványokat.

(9) Adatszolgáltatási feladatokat teljesít a kölcsönös
bûnügyi jogsegélyrõl szóló európai egyezmény és kiegé-

szítõ jegyzõkönyvének kihirdetésérõl szóló 1994. évi
XIX. törvényben foglaltak alapján .

(10) Kapcsolatot tart és együttmûködik a törvényességi
felügyeletet gyakorló Legfõbb Ügyészséggel, valamint az
egységes gyakorlat érvényesítése érdekében az adatköz-
lésre kötelezett szervekkel.

6.2.5. Jogi Fõosztály
(1) Ellátja a Hivatal feladatkörét érintõ jogszabály-elõ-

készítési, illetõleg az ezekhez kapcsolódó koordinációs
feladatokat, ennek keretében véleményezi a jogszabály-
tervezeteket és más kormányzati anyagokat, valamint el-
látja az ezzel összefüggõ belsõ koordinációs feladatokat.

(2) Belsõ innovációs csatlakozási pontként kapcsolatot
tart a külsõ innovációs csatlakozási ponttal, valamint az in-
novációs bizottságokkal, továbbá koordinálja, becsator-
názza, összesíti és rendszerezi a Hivatal innovációs tevé-
kenységét.

(3) Kiemelten nyomon követi a Magyar Köztársaság eu-
rópai uniós tagságából eredõ, valamint a schengeni tagál-
lamként való mûködésbõl adódó kötelezettségek teljesíté-
sével összefüggõ jogalkotási feladatokat, illetve közremû-
ködik a jogharmonizációs feladatok teljesítésében.

(4) Közremûködik az Európai Unió intézményei tagál-
lami kormányzati részvétellel mûködõ – a Hivatal feladat-
körét érintõ – döntéshozó és döntés-elõkészítõ tevékeny-
sége keretében képviselendõ kormányzati álláspont kiala-
kításában.

(5) Szakterületéhez és feladataihoz kapcsolódóan szak-
mai kapcsolatokat épít ki, és azokat folyamatosan karban-
tartja.

(6) Ellátja az Európai Unió és más nemzetközi fórumok
intézményei keretében mûködõ – a Hivatal feladat- és ha-
táskörét érintõ tárgyú – szakértõi munkacsoportok tevé-
kenységében a Hivatal képviseletét, illetve kialakítja a Hi-
vatal egységes álláspontját a Hivatal érintett szervezeti
egységeinek a bevonásával.

(7) Együttmûködik a társhatóságokkal és a külsõ part-
nerekkel, elõkészíti az azokkal történõ együttmûködés
szabályait tartalmazó megállapodások tervezeteit.

(8) Ellátja a 2145/2003. (VII. 1.) Korm. határozat által
létrehozott Nemzeti Vízum- és Okmánybizottság igazga-
tási és adminisztratív feladatait.

6.3. Az elektronikus közszolgáltatási elnökhelyettes
irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladat- és
hatásköre

6.3.1. Központi Okmányiroda
(1) Felügyeli a fõosztály hatáskörébe tartozó ügyekben

a biankó az igazgatási szolgáltatási díjak rendszerének, a
ReAlk, és a KEP okmányirodai funkciói naprakész ellá-
tását.

(2) Közremûködik a fõosztály hatáskörébe tartozó szer-
zõdések elõkészítésében, illetve a szerzõdések végrehajtá-
sában.

2008/51. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 9067



(3) Közremûködik a fõosztály feladatkörébe tartozó
jogszabálytervezetek elõkészítésében, illetõleg az egysé-
ges jogalkalmazási gyakorlat kialakításában.

(4) Végrehajtja a hivatalos (diplomata, külügyi szolgá-
lati, szolgálati, hajós szolgálati), illetve a külföldön be-
nyújtott útlevél igények egyedi feldolgozásával (nyomta-
tás, expediálás) kapcsolatos feladatokat.

(5) Átveszi a személyazonosító igazolvány iránti kérel-
meket, intézkedik a kérelemmel összefüggõ okmányok
(személyazonosító igazolvány, ideiglenes személyazono-
sító igazolvány, személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolvány) gyártásáról, kiállításáról, valamint a
helyi kiállítású okmányok ügyfél részére történõ kiadá-
sáról.

(6) Átveszi a jármûvezetésre jogosító okmány iránti ké-
relmeket, ellátja a kérelem teljesítésével kapcsolatos fel-
adatokat, intézkedik az okmányok (vezetõi engedély, ide-
iglenes vezetõi engedély, nemzetközi vezetõi engedély)
gyártásáról, kiállításáról, a helyben elkészített okmányok
ügyfél részére történõ átadásáról.

(7) Átveszi az úti okmány iránti kérelmeket, illetve in-
tézkedik az okmány legyártására vonatkozóan.

(8) A diplomata és a külügyi szolgálati útlevél iránti igé-
nyek adatait rögzíti, ellátja az okmányok elõállítására és
kézbesítésére vonatkozó közremûködõi tevékenységet.

(9) Átveszi a mozgásában korlátozott személy parkolási
igazolvány iránti kérelmeket, illetve intézkedik a kérelem
teljesítésérõl, gyártásáról, és ügyfél részére történõ átadá-
sáról.

(10) A Központi Okmányirodára vonatkozó tájékozta-
tókat jelenít meg és biztosítja naprakészségét az Internetes
Közigazgatási Szolgáltató Rendszerben (a továbbiakban:
XR), ellátja a rendszeradminisztrátori feladatokat, az
egyes ügytípusokban a naptárkifeszítést, valamint az ügy-
félfogadási naptár karbantartását.

(11) Az ügyfelek kérelmére lefolytatja az ügyfélkapu lé-
tesítésével kapcsolatos regisztrációs eljárást.

(12) A kihelyezett okmányirodák mûködését összehan-
golja, szervezi és koordinálja, megteremti az általuk ellá-
tott feladatok végrehajtása szakmai feltételrendszerét.

(13) Engedélyezi az egyénileg kiválasztott és az egyedi
hatósági jelzés gyártását.

(14) Fõvárosi és Pest megyei illetékességgel ellátja a
„C” kezdõ betûjelû (kivéve a CK és CD) különleges rend-
számtáblákkal, a „P” és „Z” betûjelû ideiglenes rendszám-
táblákkal, valamint a közúti közlekedési szolgáltatást vég-
zõ jármûvekkel összefüggõ jármûigazgatási feladatokat.

(15) Országos hatáskörrel ellátja az „OT” betûjelû kü-
lönleges rendszámtáblával kapcsolatos feladatokat.

(16) Ellenõrzi a jármûokmányok kiállítása, érvényesíté-
se, cseréje, pótlása iránti kérelemre, valamint a nyilvántar-
tásba történõ bejegyzésre vonatkozó igény adatait. Ellátja
a kérelmekkel kapcsolatos jármûokmány (forgalmi enge-
dély, ideiglenes forgalomban tartási engedély, törzs-
könyv) elõállításának, gyártásának kezdeményezése, vala-

mint az adatok nyilvántartásban való regisztrálásával kap-
csolatos feladatokat.

(17) A külföldrõl belföldi üzemeltetés céljából behozott
használt jármûvek származás ellenõrzésére vonatkozó ké-
relmeket fogadja, a nyilvántartásban rögzített adatok
elektronikus úton megküldi az eljárás lefolytatására jogo-
sult hatóságnak.

(18) Kérelemre indult közlekedési igazgatási eljárások-
ban ellátja a jármûvek elõzetes eredetiségvizsgálatáról, il-
letve származás ellenõrzésérõl hozott határozatok adatait
ellenõrzi, a jogerõre emelkedéssel kapcsolatos felada-
tokat.

(19) Elsõ fokon eljárást folytat le azokban a közlekedési
igazgatási ügyekben, amelyekben a kérelmet a Központi
Okmányirodában nyújtják be.

(20) Engedélyezi a jármûvek azonosító jellel történõ
utólagos ellátását.

(21) Fogadja az XR-rendszeren keresztül érkezõ – fõ-
osztály hatáskörébe tartozó – kérelmeket és támogatja az
eljárások lefolytatását.

(22) Átveszi az elõzetesen foglalt idõpontra érkezõ ügy-
felektõl a személyi és a jármûokmány kiadására, pótlására
és cseréjére vonatkozó igényeket, az egyéb közlekedési
igazgatási eljárások megindítását érintõ, a mozgásában
korlátozott személyek parkolási igazolvány iránti kérel-
mét, valamint támogatja az eljárások lefolytatását, az ok-
mányok kiadását.

(23) Adatot szolgáltat az „E” és „P” betûjelû ideiglenes
rendszámtábla Központi Okmányirodában történõ kiadá-
sáról a kérelmezõ lakóhelye (székhelye) szerint illetékes
önkormányzati adóhatósághoz.

(24) Hivatalból kiadja a honosított, visszahonosított ál-
lampolgárság esetén a személyazonosító igazolvány, illet-
ve a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványt, valamint gyártását kezdeményezi, és támogatja
az állampolgársági eskü letételekor az ügyfél részére törté-
nõ átadását.

(25) A honosított, illetve visszahonosított polgárokkal
kapcsolatos, hatáskörébe tartozó feladatainak ellátásában
együttmûködik az Igazságügyi és Rendészeti Miniszté-
rium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal központi
szervével és regionális ügyfélszolgálataival, valamint az
anyakönyvi hatóságokkal.

(26) A teljes vagy részleges költségmentességet enge-
délyez annak, aki kereseti, jövedelmi vagy vagyoni viszo-
nyai miatt az eljárás költségét vagy egy részét nem képes
viselni.

(27) Biztosítja a Központi Okmányiroda mûködéséhez
szükséges rendszámok, biztonsági okmányok és kellék-
anyagok megrendelése raktárkészletei kezelése, valamint
a számítógépes nyilvántartás (bianko- és a ReAlk-rend-
szer) naprakész vezetését.

(28) Biztosítja az elektronikus közszolgáltatási elnök-
helyettes irányítása alá tartozó szervezeti egységek ügy-
iratkezelését.
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(29) Ellátja az útlevél-nyilvántartáshoz kapcsolódó ar-
chiváló tevékenységet.

6.3.2. E-Közszolgáltatások Fõosztálya
(1) Feladata a Hivatal internetes honlapja, valamint

www.ugyfelkozpont.hu önálló weblapja hatályos jogsza-
bályokban és ajánlásokban rögzített követelményeknek
megfelelõ mûködtetése. A honlap mûködésének szerveze-
ti és információszervezési összehangolásának biztosítása
és ellenõrzése, a tartalomszolgáltatással kapcsolatos infor-
mációgyûjtõ, -feldolgozó, -továbbító tevékenység irányí-
tása és ellenõrzése.

(2) Mûködteti a magyarorszag.hu kormányzati portált (a
továbbiakban: „Portál”).

(3) Ellátja a SISone4all Portál, mint a Hivatal (N.SIS
Hivatal) által, a schengeni csatlakozással érintett magyar
szervezetek számára létrehozott és mûködtetett honlap tar-
talomszolgáltatási feladatait, biztosítja a Portált használók
regisztrációját.

(4) Közremûködik a közigazgatási szolgáltatások kor-
szerûsítésében, a közszolgáltatási folyamatok egyszerûsí-
tésében. Ennek keretében többek között fejleszti az elekt-
ronikus ügyintézés feltételeit, közremûködik megvalósítá-
sa, kiterjesztése érdekében pályázatok, projekt javaslatok
elkészítésében. Közremûködik a projektjavaslatok kidol-
gozásában, elbírálásában, megvalósításában érintett szer-
vezetekkel való kapcsolattartásban.

(5) Közremûködik az egyablakos ügyfélközpontú köz-
igazgatási szolgáltatások koncepciójának kidolgozásában
és a kialakításának végrehajtásában. vonatkozó javaslatok,
tervezetek kidolgozásában.

(6) Kapcsolatot tart a magyar igazolvány és a magyar
hozzátartozói igazolvány kiadására, cseréjére, pótlására és
visszavonására irányuló eljárásban közremûködõkkel,
külképviseletekkel, az információs irodákat fenntartó
szervezetekkel, információs irodákkal.

(7) Koordinálja a közigazgatásban mûködõ ügyfélszol-
gálatok elektronikus közszolgáltatásokat érintõ tevékeny-
ségét.

(8) Felügyeli a Kormányzati Ügyféltájékoztató Köz-
pont (a továbbiakban: KÜK) szakmai mûködtetését, javas-
latot tesz az egységes ügyfélszolgálati mûködés megvaló-
sítására.

(9) Részt vesz a közigazgatási folyamatok ügyfélköz-
pontú átalakításának, és az ügyfélközpontok hálózata ki-
alakításának koordinálásában.

(10) Közremûködik az országos lefedettséget biztosító
többcsatornás e-ügyfélszolgálat kialakításában, a helyi
ügyfélszolgálati pontok létrehozásával, összefüggõ part-
nerekkel való együttmûködésben.

(11) Koordinálja az elektronikus közigazgatási szolgál-
tatást biztosító okmányirodai rendszerrel összefüggõ mun-
kát, figyelemmel kíséri a rendszer használatát.

(12) Az akadálymentes ügyfélközpontban személyesen
megjelenõ ügyfelek, érdeklõdõk számára biztosítja az
elektronikus közszolgáltatásokhoz való hozzáférést, hasz-

nálatát segíti, rendelkezésre bocsátja az információs anya-
gokat, tájékoztatást ad, továbbá lefolytatja az ügyfélkapu
regisztrációs eljárást.

(13) Közremûködik az ügysegédi feladatkör népszerû-
sítésében, az e-tanácsadók közigazgatás szakmai felkészí-
tésében, az helyi ügyintézési pontokon ügysegédi felada-
tokat ellátók elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tájé-
koztatásában. Szakmai hátteret biztosít az ügysegési tevé-
kenység ellátásához.

(14) Közremûködik a Hivatal feladatkörébe tartozó
adatszolgáltatás-szervezési feladatokban, különösen a sze-
mélyiadat- és lakcímnyilvántartás, mint alapnyilvántartás
vonatkozásában.

(15) Személyesen benyújtott kérelmek alapján a jog-
szabályi feltételek fennállása esetén adatszolgáltatást biz-
tosít a központi személyiadat- és lakcímnyilvántartási
rendszerbõl.

(16) Ellátja az adatszolgáltatás munkaszervezési felada-
tait, irányítja és felügyeli a nyomdai és kézbesítési felada-
tokat.

(17) Ellátja a központi államigazgatási szervek és helyi,
területi szerveik hatósági eljárásaiban rendszeresített,
elektronikusan kitölthetõ nyomtatványok tervezési, vala-
mint tárolási és karbantartási feladatait.

6.3.3. Elektronikus Elbíráló Fõosztály

(1) Végzi a magánútlevél, a külföldön való további tar-
tózkodáshoz, illetve továbbutazáshoz szükséges ideigle-
nes magánútlevél, a szolgálati és a hajós szolgálati útlevél,
valamint a határátlépési igazolvány kiállításával, kiadásá-
nak megtagadásával, visszavonásával kapcsolatos felada-
tokat. A külföldre utazást korlátozó rendelkezés hatálya
alatt álló magyar állampolgár részére engedélyezi a kül-
földre utazást.

(2) Fogadja az információs irodákból érkezõ magyar
igazolvány és magyar hozzátartozói igazolvány iránti ké-
relmeket, azokat tartalmi és formai szempontból felülvizs-
gálja, szükség esetén kiadja a hiánypótlási felhívást.

(3) Jogszabályi feltételek fennállása esetén dönt a ma-
gyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány ki-
adásáról vagy megtagadásáról, cseréjérõl, pótlásáról, visz-
szavonásáról.

(4) Lefolytatja azokat az eljárásokat, amelyek tárgya a
jármû forgalomból történõ kivonása, a „P” betûjelû ideig-
lenes rendszámtábla visszavonása, illetve felmentést ad az
ilyen rendszámtáblával ellátott jármûveket érintõ korláto-
zások alól, ellátja továbbá a jármû forgalomból történõ ki-
vonásával összefüggõ adatok jármû-nyilvántartásban tör-
ténõ rögzítését.

(5) Kapcsolatot tart a származás-ellenõrzést végzõ szer-
vezet képviselõivel, figyelemmel kíséri a jármû- és ok-
mányazonosító adatokat, valamint közremûködik a mû-
szaki adatok átadásában és technikai adatok beszerzésé-
ben.
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(6) A származás-ellenõrzéssel kapcsolatos tevékenység
során együttmûködik a Nemzetközi Bûnügyi Együttmûkö-
dési Központtal.

(7) Figyelemmel kíséri a származás-ellenõrzésben köz-
remûködõk teljesítési határidejét, javaslatot tesz a késedel-
mes napok alapján a kötbér kivetésére.

(8) Ellenõrzi a jármûvek elõzetes eredetiségvizsgálatát
végzõ szervek tevékenységét, intézkedik a vizsgálók és
adminisztrátorok egyedi jogosultságazonosítóval történõ
ellátására, a jogosultság felfüggesztésére, illetve törlésére.
Kezeli a jogosultsági lista jogszabályban meghatározott
adatait.

(9) Végzi az elõzetes eredetiségvizsgálatban közremû-
ködõ által az okmányirodáknak elektronikus úton továbbí-
tott, és az ügyfél által át nem vett határozatoknak az ügyfél
lakcímére (telephelyére) történõ postázását.

(10) Kapcsolatot tart az EUCARIS-tagállamok képvise-
lõivel.

6.3.4. Operatív Szolgáltatási Fõosztály
(1) Végrehajtja a Hivatal kezelésében lévõ nyilvántartá-

sokból az adatszolgáltatási nyilvántartások (napló) fel-
használásával történõ feldolgozásokat.

(2) Kezeli a jogosultságokat a Hivatal kezelésében lévõ
nyilvántartásokban.

(3) Ellátja az egyes nyilvántartási rendszerekhez kap-
csolódó nemzetbiztonsági kezdeményezésû karbantartási
feladatokat.

(4) Vezeti az N.SIS nyilvántartáshoz való hozzáférés jo-
gosultsági nyilvántartását.

(5) Ellátja az okmányirodai és egyéb nyilvántartási
rendszerek hálózatában elsõdleges helpdesk funkciókat, a
problémákat kategorizálja, és továbbítja a szakértõk felé.

(6) Kezeli a technikai jellegû (hardver, szoftver, hálóza-
ti és alkalmazástechnika) problémákat és továbbítja azokat
az okmányirodai infrastruktúrát üzemeltetõk felé.

(7) Az okmányirodai feladatok ellátásához az okmány-
irodák mûködésének személyi és technikai feltételeirõl
szóló 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet alapján kezeli és
nyilvántartja az ügyintézõk részére személyre szóló tanú-
sítvánnyal ellátott chipkártyákat.

(8) Kezeli az okmányirodai hálózat belsõ levelezõ rend-
szerét.

(9) Speciális adatszolgáltatási igényeket teljesít.
(10) Kapcsolatot tart a társhatóságokkal és a külsõ part-

nerekkel.

6.4. Az infokommunikációs és frekvenciagazdálko-
dási elnökhelyettes irányítása alá tartozó szervezeti
egységek feladat– és hatásköre

6.4.1. Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Ható-
ság (KFGH)

(1) Lefolytatja a nem polgári célú frekvenciakijelölési
elsõfokú eljárásokat.

(2) Engedélyezi a nem polgári célú frekvenciagazdálko-
dás körébe tartozó rádióállomások, -hálózatok és -távköz-
lõ rendszerek telepítését, illetve üzemben tartását.

(3) Ellenõrzi – a nem polgári célú frekvenciafelhaszná-
lók tevékenységéhez fûzõdõ sajátos érdekek figyelembe-
vételével – az engedélyezett rádióberendezések, -állomá-
sok, -hálózatok, -távközlõ rendszerek mûködését, az enge-
délyezett frekvenciák használatát, valamint a rádióberen-
dezések megfelelõségét.

(4) Ellátja a NATO illetékes szerveivel együttmûködve
a NARFA-feladatokat.

(5) Nyilvántartja – nem polgári célú frekvenciafelhasz-
nálónként, rendeltetés és mûszaki jellemzõk szerint – a
frekvenciahasználatot és a bejelentett rádióberendezés-tí-
pusokat.

(6) Adatszolgáltatást végez a NHIT, a nem polgári célú
frekvenciafelhasználók, továbbá az illetékes államigazga-
tási szervek részére.

(7) Rádiómérõ és rádiózavar-elhárító szolgálatot tart
fenn, az elektromágneses összeférhetõség biztosítása és a
rádiózavar-elhárítás érdekében együttmûködik az NHH-
val és a nem polgári célú frekvenciafelhasználókkal.

(8) Megköti a nem polgári célú frekvenciahasználat biz-
tosítása érdekében szükséges megállapodásokat az
NHH-val, más hatóságokkal és a nem polgári célú frek-
venciafelhasználókkal, valamint a rádióberendezések
megfelelõségét igazoló gazdasági társaságokkal.

(9) Ellátja (vezetõje útján) a Kormányzati Frekvencia-
gazdálkodási Tanács (KFGT) elnöki teendõit, illetõleg
gondoskodik – a Hivatal illetékes szervezeti egységeinek
közremûködésével – a KFGT mûködési feltételeinek biz-
tosításáról.

(10) Javaslatokat készít a frekvenciasávok nem polgári,
polgári és közös célú megosztására, valamint a nem polgá-
ri és közös célú frekvenciasávok rádiószolgálatok közötti
felosztására.

(11) Részt vesz a frekvenciagazdálkodás általános elve-
inek kidolgozásában, a távlati frekvenciagazdálkodási
célok kijelölésében, illetve azok rendszeres felülvizsgála-
tában.

(12) Részt vesz a rádió-távközléssel és frekvenciagaz-
dálkodással foglalkozó rádió világ- és körzeti értekezle-
tekkel, igazgatások közötti két- és többoldalú megállapo-
dásokkal, valamint nemzetközi szervezetekkel kapcsola-
tos magyar álláspont kialakításában.

(13) Részt vesz a rádióspektrum igénybevételének
összehangolásában, a frekvenciasávok nemzeti felosztása
kidolgozásában.

(14) Részt vesz a szakterületével kapcsolatos szabályo-
zások elõkészítésében.

6.4.2. Adathálózati és Távközlési Fõosztály
(1) Ellátja az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat

(EKG) alhálózataként mûködõ RH üzemben tartását.
(2) Az RH országos távközlõ rendszerei útján – a konk-

rét igények alapján – a nemzetbiztonsági, igazságszolgál-
tatási, rendvédelmi, illetõleg védelmi igényeket kielégítõ
szervek részére távközlési és adatátviteli szolgáltatásokat
nyújt.
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(3) Az EKG mûködtetõjével együttmûködve az EKG-n
keresztül hozzáférést biztosít, illetõleg vesz igénybe az
RH szolgáltatásaihoz, illetve szolgáltatásai számára.

(4) Szervezi az EDR szolgáltatásainak igénybevételét,
szakfelügyeleti, mûszaki-technikai és szervezési kérdé-
sekben támogatja az igénybe vevõ szerveket.

(5) Mûködteti az EDR használatát – meghatározott szer-
vezetek számára – biztosító virtuális magánhálózat (VPN)
Központi Menedzser Szervezetet.

(6) Mûködteti a Rendészeti VPN Gazdaszervezetet, va-
lamint adatkapcsolati átjárót biztosít az EKG-n keresztül
az érintett intézmény informatikai rendszeréhez.

(7) Mûködteti az EDR Felhasználói Fórumot, gyûjti és
feldolgozza saját és az EDR-t igénybe vevõ szervek ta-
pasztalatait, az adatokat a Hivatal illetékes szervezeti egy-
ségének rendelkezésére bocsátja.

(8) Segíti az Egységes Európai Sürgõsségi Hívószámra
(112) alapozott Európai Segélyhívó Rendszerrel (ESR) és
az ezen alapuló tevékenységirányító rendszerek együttmû-
ködését.

(9) Kapcsolatot tart a közcélú távközlési szolgáltatókkal
a készenléti, gazdaságmozgósítási feladatok ellátása érde-
kében.

(10) Biztosítja a Hivatal a katasztrófavédelemmel és a
katasztrófatûrõ képesség kialakításával összefüggõ hír-
közlési feltételeket.

(11) Végzi a Hivatal hírközlési rendszerének válság- és
minõsített idõszaki feladatainak meghatározását, és azok
végrehajtásának felügyeletét.

(12) Elemzi és értékeli a fenntartott hálózatok mûködé-
sét szakmai minõség, a biztonság, a terveknek való megfe-
lelõség és gazdaságosság szempontjából.

(13) Részt vesz a szakterületével kapcsolatos szabályo-
zások elõkészítésében.

6.4.3. Védelemszervezési és Rejtjeltechnikai Fõosztály
(1) Végzi a Hivatal közigazgatási szerveket érintõ véde-

lemszervezési informatikai feladatait.
(2) Végzi a Hivatal mûködtetési körébe utalt rejtjelezõ

végpontok mûszaki-technikai üzemvitelét, kulcsellátását,
ellátja a rejtjelezõ eszközök használatához szükséges ki-
képzési, vizsgáztatási feladatokat.

(3) Ellátja – külön jogszabályban foglaltak szerint – az
N.SIS Hivatal feladatait.

(4) Közremûködik a védelmi informatikai és hírközlési
rendszer (K 600 és KTIR) válság- és minõsített idõszaki
feladatainak meghatározásában, és azok végrehajtásának
felügyeletében, valamint annak ellátásában.

(5) Mûködteti – külön jogszabályban foglaltak szerint –
a KGYHSZ-t és a közigazgatás feladatainak ellátásához
szükséges nyilvános kulcsú infrastruktúra elemeket.

(6) Ellátja a megrendelõ képviseletében az EDR-rel
kapcsolatos szolgáltatás felügyeleti szerzõdés végrehajtási
ellenõrzési feladatokat, a fejlesztéshez kapcsolódó teendõ-
ket. Felügyeli a mûködést és ellátja az ezzel kapcsolatos

koordinációs feladatokat. Az ESR vonatkozásában ellátja
a Hivatalra háruló feladatokat.

(7) Ellátja az EDR rendszeres informatikai, információ-
technológiai és biztonsági felülvizsgálatát.

(8) Folyamatosan ellenõrzi az EDR-szolgáltatási szer-
zõdés megvalósulását és annak a szolgáltató általi teljesí-
tését.

(9) Elemzi az EDR-rel kapcsolatos rendelkezésére álló
adatokat és a technológiai fejlõdés irányait.

(10) Javaslatokat készít az EDR fejlesztésére, a szolgál-
tatási szerzõdés módosítására, ellátja a fejlesztési progra-
mokkal kapcsolatos irányítási és ellenõrzési feladatokat.

(11) Részt vesz a Hivatal EDR-rel kapcsolatos nemzet-
közi tevékenységeiben.

(12) Részt vesz a szakterületével kapcsolatos szabályo-
zások elõkészítésében.

6.4.4. Informatikai Felügyeleti Fõosztály
(1) Biztosítja a feladatkörébe utalt informatikai hálóza-

tok és központi elemek (EKG, Informatikai KözHáló, ok-
mányirodai hálózat, ASZA infrastruktúra) mûködtetését,
felügyeletét, az adathordozók kezelését.

(2) Végrehajtja a központi karbantartó rendszer üzemel-
tetésével kapcsolatos felügyeleti tevékenységet.

(3) Teszteli, minõsíti, használatba veszi, bevezeti az új
informatikai alkalmazásokat és támogatja a fejlesztõk
munkáját.

(4) Biztonságosan mûködteti és megfelelõ vírusvéde-
lemmel látja el a távadat-átviteli hálózatok menedzsment-
rendszereit és tûzfalait,.

(5) Felügyeli, támogatja és koordinálja a beruházások-
ban részt vevõ szervezetek tevékenységét.

(6) Együttmûködik a kapcsolódó informatikai infra-
struktúrát mûködtetõ, üzemeltetõ szervekkel, intézmé-
nyekkel.

(7) Felügyeli az okmány-elõállításhoz kapcsolódó inf-
rastruktúrát.

(8) Irányítja, támogatja és felügyeli az engedélyezett
on-line kapcsolatok kiépítését.

(9) Monitorozza a felügyelete alá tartozó informatikai
eszközök (hardver, szoftver) folyamatos üzemét.

(10) Ellátja és felügyeli a biztonsági elõírások szerint a
rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó adminisztrációs
tevékenységet.

(11) Biztosítja a katasztrófavédelem és a katasztrófatûrõ
képesség kialakításával összefüggõ közigazgatási infor-
matikai feltételeket.

(12) Végzi a Hivatal közigazgatási informatikai rend-
szerének válság- és minõsített idõszaki feladatainak meg-
határozását, és azok végrehajtásának felügyeletét.

(13) Ellátja a Hivatalnak a központi és területi közigaz-
gatás informatikai együttmûködésével, a központi elektro-
nikus szolgáltató rendszer, az ágazati és az önkormányzati
alrendszerek együttmûködésével, a nemzetközi közigaz-
gatási informatikai rendszerekhez történõ csatlakozásával
kapcsolatos feladatait és részt vesz az azokkal való együtt-
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mûködés alapjául szolgáló és azt biztosító szabályok és
intézkedések kidolgozásában.

(14) Elemzi és értékeli a fenntartott hálózatok mûködé-
sét szakmai minõség, a biztonság, a terveknek való megfe-
lelõség és gazdaságosság szempontjából.

(15) Közremûködik a közigazgatási informatikai biz-
tonsági politika kialakításában, az annak megvalósításá-
hoz és ellenõrzéséhez szükséges alapfeltételek biztosításá-
ban.

(16) Részt vesz a közigazgatási adatbázisok együttmû-
ködési képességének kialakításában, a párhuzamosságok
felszámolásában és a mûködési biztonság növelésében.

(17) Részt vesz a szakterületével kapcsolatos szabályo-
zások elõkészítésében.

6.5. A gazdasági elnökhelyettes irányítása alá tar-
tozó szervezeti egységek feladat- és hatásköre

6.5.1. Üzemviteli és Logisztikai Fõosztály
(1) Biztosítja a Hivatal mûködéséhez szükséges dologi,

mûszaki és technikai feltételeket.
(2) Biztosítja a Hivatal gépjármûállományának üzemel-

tetését.
(3) Biztosítja a Hivatal vagyonkezelésében levõ objek-

tumok, ingatlanok gépészeti, üzemeltetési és fenntartási
tevékenységét.

(4) Vezeti a Hivatal vagyonába tartozó ingatlanok mû-
szaki nyilvántartását.

(5) Üzemelteti a Hivatal nyomdáját.
(6) Ellátja a Hivatal üdülõjének üzemeltetésével járó

valamennyi feladatot és kötelezettséget.
(7) Gondoskodik a hatáskörébe utalt, az okmányirodák

feladatainak ellátásához szükséges nyomtatványok és iro-
daszerek megrendelésérõl és eljuttatásáról az okmányiro-
dák részére. Az okmányirodai igényeket összesíti, figye-
lemmel kíséri a rendelkezésre álló raktárkészletet, gondos-
kodik annak megfelelõ rendelkezésre állásáról.

(8) Biztosítja a tûz- és biztonságtechnikai berendezések
és munkavédelmi eszközök mûködõképességét.

(9) A Hivatal LAN-számítógépes hálózatait üzemelteti.
(10) A Hivatal elektronikus levelezõ rendszereit üze-

melteti.
(11) Végzi a Hivatal belsõ informatikai rendszereinek

felügyeletét és kezelését, valamint a szükséges adathordo-
zók kiadását.

(12) A Hivatal géptermeinek üzeméhez kapcsolódó inf-
rastrukturális elemek (klíma, UPS, tûzjelzõ, beléptetõ és
biztonsági) mûködését folyamatosan ellenõrzi.

(13) Gondoskodik az okmány elõállításhoz kapcsolódó
logisztikai feladatok ellátásáról.

(14) Biztosítja az adatszolgáltatás nyomdai, kézbesítési
és expediálási tevékenység feladatait.

6.5.2. Közgazdasági Fõosztály
(1) A költségvetési szervek gazdálkodásáról szóló hatá-

lyos jogszabályok és fejezeti elõírások alapján végrehajtja
a Hivatal tevékenységeihez kapcsolódó pénzügyi és szám-

viteli, controlling, valamint az illetmények és járulékok
elszámolásával kapcsolatos feladatokat.

(2) Szervezi – a jogszabályokban és az állami irányítás
egyéb jogi eszközeiben meghatározott elõírások szerint – a
Hivatal költségvetési gazdálkodási tevékenységét. Végre-
hajtja a gazdasági elnökhelyettes által meghatározott gaz-
dálkodási feladatokat, érvényesíti az egységes végrehaj-
tást szolgáló módszereket.

(3) Gondoskodik az éves költségvetési tervjavaslat
összeállításáról, egyeztetésérõl az elemi és kincstári költ-
ségvetés elkészítésérõl. Ellátja a pénzügyi számviteli és a
vagyonkezelési feladatokat, a nyilvántartások vezetését,
irányítja a féléves, éves pénzügyi beszámolók elkészítését.

(4) Közremûködik a Hivatal szerzõdéseinek elõkészíté-
sében, megkötésében, valamint a vagyoni jogot vagy köte-
lezettséget érintõ egyéb megállapodások elõkészítésében.

(5) Felelõs a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon
használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és
ellenõrzésének bõvítésével összefüggõ egyes törvények
módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény, valamint a
többször módosított, az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései
alapján ellátandó feladatok, adatszolgáltatások teljesíté-
séért.

(6) Végrehajtja a feladatkörébe utalt a Hivatal tevé-
kenységéhez kapcsolódó közérdekû, közérdekbõl nyilvá-
nos adatok, valamint a hatályos jogszabályokban meghatá-
rozott információk közzétételét.

(7) Szervezi a más szervekkel való gazdálkodással kap-
csolatos együttmûködést.

(8) Gondoskodik az okmányfelhasználás felügyeletérõl.

6.6. Innováció

6.6.1. Az innováció fogalma
(1) Innováció (innovatív megoldások, javaslat): minden

stratégiai célt szolgáló szakmai (jogi, igazgatási, informa-
tikai) javaslat, gyakorlati megoldás, fejlesztési koncepció,
valamint a jóváhagyott és fedezettel rendelkezõ végrehaj-
tani rendelt egyedi fejlesztés.

6.6.2. Az innováció célja
(1) A Hivatal statútuma és stratégiája szerinti fõ feladata

a magas színvonalú hatósági igazgatási bázison nyugvó
folyamatos szolgáltatási tevékenység mellett az elektroni-
kus közszolgáltatások kiterjesztésében való aktív közre-
mûködés, a meglévõ e-közszolgáltatások magasabb szint-
re emelése és eljuttatása az ügyfelekhez, a szolgáltató
állam kormányzati céljainak megvalósítása.

6.6.3. Az innováció intézményi keretei
(1) A Hivatal a külsõ és belsõ innovációs tevékenységét

strukturáltan, szabályozott folyamatok mentén (folyamat-
ba építetten), szervezetten és intézményesített módon, de-
finiált kapcsolódási pontokon keresztül végzi.

(2) A folyamatban minden szervezeti egység érintett,
minden vezetõ alapfeladata az innovatív megoldások ki-
dolgozása, az innovatív koncepciók, leírások véleménye-

9072 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/51. szám



zése, a vélemények, javaslatok megfelelõ rendben és for-
mában történõ becsatornázása, az egyedi fejlesztések meg-
valósításában történõ közremûködés.

(3) A Stratégiai és Koordinációs Osztály innovációs
ügyekben – speciális ügyrendjében foglaltak szerint – na-
pi, rendszeres kapcsolatot tart az infokommunikációért fe-
lelõs kormánybiztossal (külsõ innovációs csatlakozási
pont).

(4) A központi hatósági igazgatási elnökhelyettes irá-
nyítása alatt mûködõ Jogi Fõosztály kapcsolatot tart a Stra-
tégiai és Koordinációs Osztállyal valamint a meghatáro-
zott mûködésmódban foglaltaknak megfelelõen a Hivatal-
ban mûködõ innovációs bizottságokkal az innovatív javas-
latok becsatornázása, illetõleg a vélemények összegyûjté-
se érdekében (belsõ innovációs csatlakozási pont).

6.6.4. Az innovációs bizottságok
(1) Az elnökhelyettesek által irányított szakterületeken

kijelölésre kerülnek az innovációs bizottságok, amelyek-
ben a terület összes szaktevékenysége szakértõk útján kép-
viseltetve van. Az innovációs bizottságok havonta egyszer

rendszeresen megvitatják a szakterületen felmerült inno-
vációs javaslatokat, kialakítják szakterületi álláspontjukat
a máshonnan érkezõ koncepciókról, tevékenységükrõl
rendszeresen jelentést küldenek a belsõ innovációs csatla-
kozási pontnak.

(2) Az innovációs bizottság egy kijelölt fõosztályon ke-
resztül tart kapcsolatot a belsõ csatlakozási ponttal. Az
ülések közötti idõszakban a kijelölt fõosztály vezetõje a
szakterület elnökhelyettesének irányításával látja el eseti
feladatait, a beérkezõ javaslatok szakterületszintû vélemé-
nyezésének koordinációját, az esetileg a szakterületen
keletkezõ javaslatok gyûjtését, továbbítását a belsõ csatla-
kozási ponthoz.

(3) A központi hatósági igazgatási szakterületen a Jogi
Fõosztály látja el a szakterületi koordinációs feladatokat,
valamint belsõ innovációs csatlakozási pontként felel a Hi-
vatal egységes, a szakterületek véleményét figyelembe ve-
võ álláspontjának rögzítésért, továbbá a szakterületek
rendszeres jelentéseinek összegzéséért és a külsõ csatlako-
zási ponthoz történõ eljuttatásáért.
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6.6.5. Az egyedi fejlesztési feladatok végrehajtása –
munkacsoporti végrehajtás

(1) Az innovációs tevékenység eredményeképpen vég-
rehajtani rendelt egyedi fejlesztési feladatok végrehajtása
munkacsoport keretében történik. A jóváhagyott eseti in-
novatív feladat végrehajtására a Hivatal elnöke kijelöli a
munkacsoport vezetõjét, valamint a bevonni szükséges te-
rületeket (mátrixrendszer).

(2) A szervezeti egységek a feladat jellegének megfele-
lõen szakértõket delegálnak a munkacsoportba, amely a
továbbiakban szakértõi és szervezõi tevékenységével tá-
mogatja a feladat végrehajtását.

(3) A munkacsoport vezetõje a munkacsoport tevékeny-
ségérõl rendszeres idõközönként jelentést tesz, a feladat
végrehajtását elõmozdítja és nyomon követi. A munkacso-
portba delegált szakértõ becsatornázza az általa képviselt
terület speciális igényeit, javaslatait, a munkacsoport a
végrehajtásba bevont vagy érdekelt szervezetekkel szük-
ség szerint kapcsolatot tart, részt vesz az elkészült termék,
megoldás bevezetésében, szükség szerint oktatásában.

HARMADIK RÉSZ

V. Fejezet

7. A pénzügyi ellenõrzési rendszer

(1) A Hivatal belsõ pénzügyi ellenõrzése:
a) a belsõ ellenõrzési tevékenység és
b) a folyamatba épített elõzetes és utólagos vezetõi el-

lenõrzés (továbbiakban: FEUVE) keretében valósul meg.
(2) A Hivatal mûködésének és gazdálkodásának ered-

ményessége érdekében az elnök a gazdasági elnökhelyet-
tes irányításával létrehozza, mûködteti és fejleszti a FEU-
VE-rendszert, melynek keretében szabályozza a szabály-
talanságok kezelésének eljárásrendjét, valamint elkészíti a
Hivatal ellenõrzési nyomvonalát, ennek keretében:

a) az elnök olyan szabályzatokat ad ki és olyan folyama-
tokat alakít ki, melyek biztosítják a rendelkezésre álló esz-
közök, források szabályszerû, szabályozott, gazdaságos,
hatékony és eredményes felhasználását,

b) a szervezeti egységek vezetõi irányítási, szabályozási
tevékenységük során érvényesítik a FEUVE szabályzat
szerinti vezetõi ellenõrzési kötelezettségüket,

c) az egyes gazdálkodási feladatok, hatáskörök részletes
szabályait – a Hivatal FEUVE-szabályzatával, valamint
gazdálkodási szabályzatával összhangban – a szervezeti
egységek ügyrendjében, valamint a munkaköri leírások-
ban kell meghatározni.

VI. Fejezet

8. A Hivatal mûködésével kapcsolatos rendelkezések

8.1. A mûködés alapelvei
(2) A Hivatal szervezeti egységei tevékenységüket az

elnök által jóváhagyott éves munkaterv, az általuk készí-
tett és az elnök által jóváhagyott ügyrend és a Hivatal belsõ
rendelkezései szerint végzik.

(3) A Hivatal elnöke által jóváhagyott gazdálkodási sza-
bályzat tartalmazza a gazdálkodási elõirányzatok keretek
között tartását biztosító feltétel- és követelményrendszert,
valamint a kötelezettségvállalások célszerûségét megala-
pozó eljárásokat.

(4) A Hivatal elnöke által jóváhagyott belsõ ellenõrzési
kézikönyv tartalmazza a belsõ ellenõrzés rendjét, valamint
a folyamatba épített elõzetes és utólagos vezetõi ellenõr-
zést biztosító FEUVE-rendszer mûködési szabályait.

(5) A Hivatal együttmûködik az infokommunikációért
felelõs kormánybiztossal, az illetékes minisztériumokkal,
a közigazgatás központi, területi és helyi szerveivel, vala-
mint az igazságügyi és rendvédelmi szervezetekkel.

(6) A Hivatal a szervezeti egységek összehangolt mun-
kájával végzi a tervezés, a végrehajtás és ellenõrzés mun-
kafolyamatait. Hatékony munkaszervezéssel biztosítja a
kezelésébe tartozó nyilvántartási rendszerek fejlesztését és
üzemeltetését.

(7) Közremûködik a választások elõkészítésében, meg-
szervezésében, illetõleg lebonyolításában.

8.2. A kiadmányozás rendje
(1) A kiadmányozási jog az adott ügyben érdemi dön-

tésre ad felhatalmazást. Ez a jog magában foglalja a döntés
kialakításának, az érdemi döntésnek, valamint az ügyirat
irattárba helyezésének jogosultságát. Kiadmányt csak a ki-
admányozásra jogosult aláírásával lehet kiadni. A kiadmá-
nyozott irat tartalmáért és formájáért az aláíró felelõs.

(2) A Hivatalból kimenõ irat és a hivatali szervezeti
egységek közötti iratok és feljegyzések kiadmánynak mi-
nõsülnek. Kiadmányként kell kezelni a köztisztviselõk és
munkavállalók részére kiadott hivatalos iratokat is.

(3) Általános és korlátlan kiadmányozási joga a Hivatal
elnökének van. Az elnök ezt a jogát eseti vagy állandó jel-
leggel az elnökhelyettesekre, fõosztályvezetõkre, illetõleg
osztályvezetõkre belsõ intézkedésben átruházhatja.

(4) A vezetõk a hatáskörükbe utalt ügyekben a Hivatal
szervezetén belül kiadmányozási joggal rendelkeznek,
amennyiben azt az elnök kizárólagos hatáskörébe nem
vonta.

(5) A kiadmányozási jog részletes szabályait a Hivatal
iratkezelési szabályzata tartalmazza.

(6) Ha az ügy jelentõsége indokolttá teszi, vagy a cím-
zett beosztása legalább elnöki szintû, vagy azt meghaladja,
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a kiadmányozás csak az elnök nevében és aláírásával tör-
ténhet.

(7) A Hivatalon kívüli kiadmányozási jog nem sértheti
meg a kötelezettségvállalás külön szabályzatban elõírt fel-
tételeit, az utalványozási jogot.

8.3. Képviselet
(1) A Hivatal általános képviseletét az elnök, valamint

átruházott jogkörben az elnökhelyettesek és eseti megbí-
zás alapján a fõosztályvezetõk látják el.

(2) A Hivatal elnökhelyettesei, fõosztályvezetõi és osz-
tályvezetõi saját szakterületük képviseletére jogosultak.

8.4. Utalványozási jog
(1) A banknál vezetett számla feletti rendelkezéshez az

elnök által képviseleti aláírási jogosultsággal felruházott
két dolgozó együttes aláírása szükséges.

(2) A kifizetések utalványozásának rendjét a gazdasági
elnökhelyettes szabályozza. A pénztárban az utalványozá-
si joggal rendelkezõk nevét és aláírásmintáját jól látható
helyen ki kell függeszteni. Saját maga részére a Hivatal
egyetlen köztisztviselõje sem jogosult utalványozásra.

8.5. Az értekezletek rendje

8.5.1. Munkaértekezlet
(1) Munkaértekezletet a saját hatáskörbe tartozó ügyek-

ben az elnök, az elnökhelyettes, a fõosztályvezetõ és az
osztályvezetõ is tarthat.

(2) A munkaértekezletek napirendjét az azt összehívó
vezetõ határozza meg.

(3) A Hivatal döntés-elõkészítõ és tanácsadó fóruma a
vezetõi, valamint a szakértõi értekezlet.

8.5.2. Teljes körû vezetõi értekezlet
(1) A teljes körû vezetõi értekezletet az elnök hívja

össze szükség szerint – de legalább évente kétszer – a
munkatervben meghatározott feladatok, illetõleg a Hiva-
talt érintõ aktuális kérdések megvitatása, illetõleg a vég-
zett tevékenységrõl szóló beszámoltatás, tájékoztatás cél-
jából.

(2) A teljes körû vezetõi értekezlet résztvevõi: az elnök,
az elnökhelyettesek, a fõosztályvezetõk, az osztályveze-
tõk, a rejtjelfelügyelet vezetõje, a biztonsági megbízott, a
szakszervezetek képviselõje, valamint az elnök által ese-
tenként meghívottak.

(3) Az elnöki titkárság végzi a teljes körû vezetõi érte-
kezlet egyes napirendi pontjaihoz kapcsolódó elõterjeszté-
sek összegyûjtését és szétosztását a résztvevõk között.

(4) A teljes körû vezetõi értekezletrõl írásos emlékez-
tetõ készül, amely az értekezletet követõen az intraneten
elérhetõ.

8.5.3. Operatív vezetõi értekezlet
(1) Az operatív vezetõi értekezletet az elnök hívja össze

hetenkénti gyakorisággal, az elnök által meghatározott
idõpontban a Hivatal tevékenységének irányítása, össze-

hangolása, valamint az elnökhelyettesek beszámoltatása
érdekében. Az értekezletrõl emlékeztetõ készül.

(2) Az operatív vezetõi értekezlet rendszeres résztvevõi
az elnök, az elnökhelyettesek, a Személyzeti és Munka-
ügyi Fõosztály vezetõje, az elnöki titkárság vezetõje, to-
vábbá az elnök által meghívott személyek.

8.5.4. Szakértõi értekezlet
(1) Feladata az elnök által meghatározott, a Hivatal te-

vékenységével összefüggõ jelentõs szakmai kérdések elõ-
készítése, szakmai állásfoglalás kialakítása.

(2) A szakértõi értekezlet tanácsadó, véleményezõ tes-
tület. A szakértõi kijelölés (felkérés) az adott elõterjesztés-
nek a szakértõi értekezleten történõ megvitatására, véle-
ményezésére, azzal kapcsolatos javaslattételre terjed ki.

(3) Az értekezlet ülésének idõpontját – az elnök elõzetes
egyetértése alapján – a téma elõterjesztõje határozza meg,
vezeti az ülést és gondoskodik az értekezlet tagjainak
összehívásáról.

(4) Az értekezletrõl emlékeztetõ készül.
(5) Az értekezlet munkájában részt vevõ szakértõket az

elnök jelöli ki. Szakértõként szükség esetén külsõ szakem-
ber is felkérhetõ.

8.6. A fontosabb munkakörök átadás-átvételi rendje
(1) A vezetõ állású dolgozók, az önálló ügyintézõk,

vagy az eszköz- és pénzkezeléssel megbízott dolgozók
munkakörét – szervezeti változás, vagy személyükben tör-
ténõ változás miatt – jegyzõkönyv felvétele mellett kell
átadni, illetve átvenni.

(2) A munkakör átadás-átvétele a közvetlen felettes
vagy képviselõjének jelenlétében történik. Az átadás-átvé-
telrõl készített jegyzõkönyvet két példányban kell elkészí-
teni, és abban rögzíteni kell:

a) az átadás-átvétel idõpontját, az abban részt vevõ sze-
mélyeket;

b) az átadott, folyamatban lévõ konkrét ügyeket, az
azokban teendõ intézkedéseket, megjegyzéseket;

c) az átadás tárgyát képezõ okmányok utasítások, mun-
kaeszközök felsorolását;

d) e-mail címek jogosultságának átadás-átvételnek idõ-
pontját;

e) az anyagi felelõsséggel járó munkakörök átadásakor
csatolni kell a leltárról készített jegyzõkönyvet;

f) valamint a munkakört átvevõ dolgozó anyagi felelõs-
sége tudomásulvételérõl szóló nyilatkozatot;

g) az átadó, illetve átvevõ esetleges észrevételeit és alá-
írását.

8.7. A munkarend és a munkaidõ-beosztás szabályai
(1) A Hivatalban a munkaidõ a köztisztviselõk jogállá-

sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 39. § (1) bekezdése
szerint tart.

(2) Az eltérõ munkarendben, illetve munkaidõ-beosz-
tásban dolgozókat, valamint szervezeti egységeket a Köz-
szolgálati Szabályzat függeléke tartalmazza.
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(3) Rendkívül indokolt esetben, a megfelelõ és arányos
kompenzáció biztosítása mellett, elnöki intézkedés formá-
jában a Hivatal bármely dolgozója – a jogszabályokban
meghatározott kivételekkel – a hivatali feladatoktól függõ-
en, munkaidõn túl, valamint munkaszüneti napokon is
munkahelyi megjelenésre és munkavégzésre kötelezhetõ.

(4) Indokolt, egyedi esetben az elnökhelyettesek egyes
munkaköröknél – a munkaköri leírás, vagy a munkatársak-
kal történt megállapodás alapján – a munkaidõ kezdésének
és befejezésének idõpontját a jogszabályokban meghatá-
rozott mennyiséget irányadónak tekintve esetenként meg-
változtathatják.

8.8. Sajtóval való együttmûködés rendje
(1) A Hivatal nevében a média számára nyilatkozattétel-

re az elnök jogosult.
(2) Adott médiamegkereséssel kapcsolatban az elnök

kijelölhet más munkatársat nyilatkozattételre.
(3) A sajtóval való együttmûködés során be kell tartani

az informatikáért felelõs kormánybiztosnak a sajtóval való
együttmûködés rendjérõl szóló 1/2008. számú utasításá-
nak rendelkezéseit.

8.9. A panaszügyek intézésének rendje
(1) Az ügyfelek panaszaikat elektronikus úton a KEK

KH honlapján közzétett funkcionális e-mail cím(ek)en,
vagy hagyományos úton, papíron vagy szóbeli elõterjesz-
tés útján nyújthatják be.

(2) Amennyiben a panaszt elektronikus úton nyújtják be
az E-közszolgáltatások Fõosztálya – mint a funkcionális
e-mail címek felügyeletét ellátó szervezeti egység – azt to-
vábbítja a panasz tartalma szerint illetékes szervezeti egy-
séghez. Az illetékes szervezeti egység a panasz kivizsgálá-
sát követõen válaszát elektronikus úton megküldi a pana-
szos részére, valamint másolatban az E-közszolgáltatások
Fõosztályának.

(3) Amennyiben a panasz hagyományos módon, papír
alapon vagy szóban kerül benyújtásra, azt – szóbeli elõter-
jesztés esetén jegyzõkönyv felvételével – a panasz tartal-
ma szerint illetékes szervezeti egységnek kell továbbítani.
Az illetékes szervezeti egység a panasz kivizsgálását kö-
vetõen válaszát közvetlenül megküldi a panaszos részére.

9. A Hivatal mûködésével kapcsolatos
belsõ szabályozás rendje

9.1. A belsõ rendelkezések fajtái

9.1.1. Intézkedés
(1) Intézkedésben kell megállapítani egyes rendszere-

sen ismétlõdõ tevékenységek végrehajtásának szakmai,
technikai vagy eljárási szabályait, ideértve a szervezetek
mûködési rendjének és a személyi állomány mindennapi
tevékenységének normatív szabályozást igénylõ kérdéseit
is, amennyiben azokat jogszabály, az állami irányítás
egyéb jogi eszköze vagy szervezeti és mûködési szabály-
zat nem rendezi.

(2) Intézkedéssel kell kiadni, de szabályzatban kell
meghatározni a Hivatal, illetve egyes szakterületek tevé-
kenységének átfogó szabályait, a feladatok ellátásának
rendjét, az egyes szervezeti egységek és személyek általá-
nos feladataira vonatkozó elõírások összességét, a szemé-
lyi állomány jogszabályban megállapított és a köztisztvi-
selõi, hivatásos, munkavállalói, közalkalmazotti jogvi-
szonyból eredõ jogainak vagy kötelezettségeinek biztosí-
tására, illetve érvényesítésére vonatkozó elõírásokat.

9.1.2. Ügyrend
(1) Ügyrendben kell szabályozni a Hivatal szervezeti

egységei mûködésének részletes szabályait a vonatkozó
jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei és a
szervezeti és mûködési szabályzat elõírásaira figyelem-
mel.

9.2. A belsõ rendelkezések kiadásának szabályai
(1) A Hivatal egészét érintõ tevékenység körében kizá-

rólagosan az elnök adhat ki intézkedést.
(2) Az elnöki intézkedések évente induló, önálló sor-

számmal kerülnek kiadásra.
(3) A Hivatal szervezeti egységei eljárásrendjüket az el-

nök által jóváhagyott ügyrendben szabályozzák.
(4) Az elnökhelyettesek és az alárendeltségükben mû-

ködõ fõosztályvezetõk és osztályvezetõk konkrét ügyek-
ben utasítási joggal rendelkeznek az irányításuk alá tarto-
zó szervezeti egységek köztisztviselõi tekintetében.
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10. A Hivatal alaptevékenységét kiegészítõ és kisegítõ tevékenységek

(1) A Hivatal a jogszabályok keretei között, alapfeladatainak teljesítését nem korlátozva, szabad (humán és anyagi)
kapacitásának határáig az alábbi alaptevékenységet kiegészítõ és kisegítõ tevékenységeket végezhet az Alapító Okirat
értelmében:

SZJ 72.60.10.0 Egyéb számítástechnikai tevékenység
Különösen a következõk:
önindigós garnitúra sorszámozása,
nyomtatás, méretre vágás,
eseti nyomtatás: csekk, számlalevél,
készpénz-átutalási megbízás elõállítása.

SZJ 64.20.28.9 Egyéb távközlési szolgáltatás
Különösen a következõk:
fûtõelem-szállítás híradó biztosítása,
zártcélú, vagy RH-hálózaton keresztül távközlési szolgáltatás biztosítása.

SZJ 74.87.17.9 Máshová nem sorolt egyéb üzleti szolgáltatás
Különösen a következõk:
rendezvény hangosítása és hangrögzítése,
címke negyedéves pénzügyi elszámolása,
mobil telefonok negyedéves elszámolása.

SZJ 80.42.10.9 Egyéb máshova nem sorolt felnõttoktatás
Oktatás, oktatási és képzési tananyag

VTSZ 49.07.00.90.00 Áru- és készletértékesítések, bianco mintaokmányok és kellékek
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Az egészségügyi miniszter utasítása

Az egészségügyi miniszter
6/2008. (HÉ 51.) EüM

utasítása
az Egészségügyi Minisztérium

lakáscélú támogatásokról szóló szabályzatáról

Az Egészségügyi Minisztérium lakáscélú támogatás-
ként nyújtható kölcsöne szabályairól a következõ utasítást
adom ki:

1. §

Az Egészségügyi Minisztérium lakáscélú támogatások-
ról szóló szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) ezen
utasítás melléklete tartalmazza.

2. §

A Szabályzat hatálya az Egészségügyi Minisztérium
köztisztviselõire és munkavállalóira (a továbbiakban
együtt: munkavállaló) terjed ki. A Szabályzatot az érintet-
tek közvetlenül kapják meg.

3. §

(1) Ez az utasítás 2008. december 15-én lép hatályba,
egyidejûleg hatályát veszti az Egészségügyi Minisztérium
lakáscélú támogatásokról szóló szabályzatáról szóló
2/2005. (EüK. 5.) EüM utasítás.

(2) Ezt az utasítást a hatálybalépését követõen indult
ügyekben kell alkalmazni, azzal, hogy a Szabályzat 1. §
c) pontjában és a 13–15. §-ában foglalt rendelkezéseket a
teljes kölcsönösszeg visszafizetéséig jelen utasítás hatály-
balépése elõtt folyósított valamennyi kölcsönre is alkal-
mazni kell.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter

Melléklet a 6/2008. (HÉ 51.) EüM utasításhoz

Az Egészségügyi Minisztérium
lakáscélú támogatásokról szóló szabályzata

1. §

A Lakásalap (továbbiakban: Alap) forrása:
a) az Alap számára a Minisztérium által juttatott eseti tá-

mogatás,
b) az Alap maradványa,

c) az Alap javára teljesített visszafizetések és késedelmi
kamatok,

d) az Alap kamatbevételei.

2. §

(1) Az Alap kezelõje a Minisztérium Gazdasági Igaz-
gatósága.

(2) A Gazdasági Igazgatóság az Alap forgalmáról és te-
vékenységérõl a tárgyévet követõ február 15-ig a Lakás-
bizottságot tájékoztatja.

3. §

Az Alap felhasználásával kapcsolatos elõkészítõ, koor-
dinációs feladatokat a Lakásbizottság látja el.

4. §

(1) A Lakásbizottság tagjai:
a) a Humánpolitikai Fõosztály vezetõje,
b) a Költségvetési Fõosztály vezetõje,
c) a Jogi, Közigazgatási és Kormányzati Koordinációs

Fõosztály vezetõje,
d) az Egészségpolitikai Fõosztály vezetõje,
e) A Gazdasági Igazgatóság lakásügyi referense (a to-

vábbiakban: titkár).

(2) A tagok személyesen vesznek részt a Lakásbizottság
ülésén. Az a)–d) pontokban említett vezetõt a bizottság
ülésén szavazati joggal írásban felruházott megbízottja
képviselheti.

(3) A Lakásbizottság elnökét az államtitkár jelöli ki.

5. §

A Lakásbizottság feladata és hatásköre:

(1) Javaslatot tesz az államtitkár részére:
a) az Alapból évente felhasználható kölcsönkeret mér-

tékére,
b) a kölcsönben részesítendõ személyekre és a támoga-

tás részükre folyósítandó összegére, ideértve a 8. § c) pont-
jában említett kölcsönátvállalást is.

(2) A titkár ellátja az Alap kezelésével kapcsolatos ad-
minisztratív ügyeket, így különösen az Alap pénzügyi esz-
közeinek kezelése, nyilvántartása vonatkozásában, a ké-
relmeket döntéshozatalra elõkészíti a Lakásbizottság, il-
letve az államtitkár részére, valamint ellátja a kölcsönszer-
zõdések teljesítése folyamatának ellenõrzését is.
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6. §

(1) A Lakásbizottság tagjai döntésüket egyszerû szó-
többséggel hozzák.

(2) Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.

(3) A Lakásbizottság határozatképes, ha az elnökön, il-
letõleg az elnök által megjelölt helyettesítõ tagon és a tit-
káron felül legalább 2 tagja jelen van.

7. §

A Lakásbizottság javaslatát követõen az államtitkár
jogosult

a) az Alap felett rendelkezni,
b) az éves felhasználható keret mértékét meghatározni.

8. §

Az Alap évente meghatározott keretébõl kölcsön nyújt-
ható a munkavállaló részére

a) a tulajdonába kerülõ lakás építéséhez, vásárlásához,
nagyobb értékû lakásra való cseréjéhez,

b) tulajdonában álló lakás bõvítéséhez, korszerûsíté-
séhez,

c) jelen utasításban meghatározott munkáltatói kölcsön
átvállalásához, amennyiben személyében e Szabályzatban
foglaltaknak megfelel.

9. §

Nem nyújtható kölcsön a munkavállaló részére:
a) lakásfelújításhoz,
b) ha a lakás használatának jogcíme nem tulajdon,
c) további lakástulajdon megszerzéséhez,
d) hétvégi ház, üdülõtelek, üdülõingatlan vásárlásához

vagy építéséhez,
e) pénzintézettõl felvett lakáscélú kölcsön kiváltására,
f) ha fegyelmi büntetés hatálya alatt áll,
g) ha a személyi jövedelemadóról szóló, az elbíráláskor

hatályos jogszabályban meghatározott adómentességet
biztosító feltételeknek a munkavállaló igénye nem felel
meg (méltányolható lakásigény).

10. §

(1) A Minisztérium munkavállalója a kölcsön iránti igé-
nyét a Lakásbizottság titkárához juttatja el, a Szabályzat
1. számú mellékletét képezõ adatlapon.

(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) lakásvásárlás esetén:
– lakás megvásárlásáról szóló adásvételi szerzõdést

1 eredeti példányban,

– ha már volt tulajdona, akkor az elõzõ ingatlan eladásá-
ról szóló adásvételi szerzõdést 1 másolati példányban,

– bérlakás esetén az arról való lemondást tartalmazó
nyilatkozatot, lehetõség szerint 1 eredeti példányban,

b) lakás építése esetén:
– jogerõs építési engedélyt 1 másolati példányban,
– jóváhagyott tervrajzot, költségvetést 1 másolati pél-

dányban,
– ha már volt lakása, akkor az elõzõ ingatlan eladásáról

szóló adásvételi szerzõdést 1 másolati példányban,
– 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot vagy annak hi-

teles másolatát, amelyen a munkavállaló az ingatlan be-
jegyzett tulajdonosaként szerepel, vagy legalább tulajdon-
joga bejegyzése iránti kérelme széljegyként feltüntetésre
került,

– bérlakás esetén az arról való lemondást tartalmazó
nyilatkozatot, lehetõség szerint 1 eredeti példányban,

c) lakás bõvítése esetén:
– jogerõs építési engedélyt 1 másolati példányban,
– jóváhagyott tervrajzot, költségvetést 1 másolati pél-

dányban,
– 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot vagy annak hi-

teles másolatát, amelyen a munkavállaló az ingatlan be-
jegyzett tulajdonosaként szerepel, vagy legalább tulajdon-
joga bejegyzése iránti kérelme széljegyként feltüntetésre
került,

d) korszerûsítés esetén:
– szükség esetén jogerõs építési engedélyt, költségve-

tést 1 másolati példányban,
– az illetékes közszolgáltató által jóváhagyott tervraj-

zot, engedélyeket 1 másolati példányban,
– 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot vagy annak hi-

teles másolatát, amelyen a munkavállaló az ingatlan be-
jegyzett tulajdonosaként szerepel, vagy legalább tulajdon-
joga bejegyzése iránti kérelme széljegyként feltüntetésre
került,

e) bérlakás megvásárlása esetén:
– a munkavállaló nevére szóló elõszerzõdést vagy adás-

vételi szerzõdést 1 eredeti példányban,
f) kölcsön átvállalása esetén:
– az elõzõ munkahellyel kötött kölcsönszerzõdést 1 má-

solati példányban,
– igazolást a fennálló tartozásról 1 eredeti példányban,
– 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot vagy annak hi-

teles másolatát, amelyen a munkavállaló az ingatlan be-
jegyzett tulajdonosaként szerepel, vagy legalább tulajdon-
joga bejegyzése iránti kérelme széljegyként feltüntetésre
került.

(3) Munkáltatói kölcsön lakásépítés esetén a használat-
bavételi engedély kiadását, lakásvásárlás esetén a vételár
teljes kifizetését, korszerûsítés, bõvítés esetén a használat-
bavétel megkezdését megelõzõen adható legkésõbb.
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11. §

(1) A kölcsön odaítélésérõl a Lakásbizottság ajánlása
alapján az államtitkár dönt.

(2) A Lakásbizottság a kérelmeket a beérkezés sorrend-
jében vizsgálja meg, és a rendelkezésre álló pénzügyi fe-
dezet függvényében tesz javaslatot a támogatás összegére.

(3) Lakáscélú támogatásban az a dolgozó részesülhet, aki
a) legalább 1 éve a Minisztérium munkavállalója, kivé-

ve a kölcsönátvállalás esetét,
b) munkahelyi vezetõje részletes, írásos véleménye

alapján szakmai munkáját kifogástalanul látja el.

(4) Azonos körülmények fennállása esetén elõnyben
kell részesíteni azt a munkavállalót

a) aki elsõ lakása megvásárlásához nyújtja be kérelmét,
b) aki még nem részesült a Minisztériumtól munkáltatói

kölcsönben,
c) nagycsaládos (3 vagy több személy eltartására kötele-

zett),
d) életminõséget veszélyeztetõ körülmények (pl. kom-

fort nélküli lakás, rossz mûszaki állapotú lakás stb.) között
lakik,

e) gyermekét egyedül neveli,
f) a mindenkori minimálbér kétszeresét el nem érõ nettó

jövedelemmel rendelkezik,
g) egyedülálló.

(5) A támogatás mértéke:
a) elsõ lakás építése, vásárlása esetén maximum:

3 000 000 Ft,
b) lakásvásárlás, lakásépítés, -bõvítés esetén maximum:

2 500 000 Ft,
c) lakás korszerûsítése esetén maximum: 2 000 000 Ft.

(6) A kölcsön fizetése során a munkavállaló által fize-
tendõ törlesztõ részlet összege minimum a Minisztérium
munkavállalója havi nettó jövedelmének 10%-a, maxi-
mum 15 000 forint, amely nem tartalmazza a 12. §-ban
foglalt, a kölcsön igénybevételével összefüggésben felme-
rült egyéb költségeket.

(7) A munkavállaló az Alapból kölcsönt legfeljebb
20 éves futamidõre kaphat a jelen § (6) pontjában foglaltak
figyelembevétele mellett.

(8) A munkavállaló írásban benyújtott kérelmére a
(7) bekezdésben foglaltak szerint meghatározott futamidõ
– magasabb törlesztési összeggel – eltérhet a Minisztérium
által javasolttól, melyet a felek a szerzõdésbe belefoglal-
nak. A kölcsön hátralékos összege vagy annak egy része
elõtörlesztésére vonatkozó igényét a munkavállaló írásban
köteles bejelenteni a Gazdasági Igazgatóságnak.

(9) A munkavállaló részére a kölcsön törlesztési idõsza-
ka alatt újabb lakáscélú munkáltatói kölcsön nem adható.

(10) A kölcsön folyósításáról a Minisztérium a 2. sz.
mellékletben meghatározott szerzõdésminta alapján meg-
állapodást köt a munkavállalóval. A kölcsön visszafizeté-

sére a munkavállaló házastársa/élettársa a megállapodás-
ban egyetemleges kötelezettséget köteles vállalni. Házas-
társ/élettárs kötelezettségvállaló nyilatkozatának hiányá-
ban a kölcsön visszafizetésére – ugyancsak a megállapo-
dásban – két (2) készfizetõ kezes kötelezettségvállalása
szükséges.

(11) A Lakásbizottság – az államtitkár 11. § (1) bekez-
dése szerinti döntésének megfelelõen – a 2. számú mellék-
let szerinti megállapodást 4 példányban aláírásra elõkészí-
ti és felterjeszti az államtitkárnak. A szerzõdõ felek által
aláírt megállapodás két eredeti példányát a kérelemmel és
a kérelemhez csatolt iratokkal együtt a Gazdasági Igazga-
tóság nyilvántartásba veszi. Egy-egy eredeti, a szerzõdõ
felek által aláírt példányt a kérelmezõnek, és a lakásalap-
számlát vezetõ OTP-nek kell átadni.

12. §

(1) Az Alapból nyújtott kölcsön kamatmentes, a pénzin-
tézet kezelési költsége a munkavállalót terheli, ideértve az
OTP-nél a mindenkori, kölcsönfolyósítással kapcsolatban
felmerülõ díjakat is.

(2) A kölcsön biztosítékául szolgáló jelzálogjog bejegy-
zéséhez, átjegyzéséhez és törléséhez kapcsolódó igazga-
tási szolgáltatási díj a Minisztériumot terheli.

(3) A munkavállaló a 11. § (10) bekezdése szerinti meg-
állapodás birtokában szerzõdik a kölcsönt folyósító pénz-
intézettel. A munkavállaló a kölcsönt a pénzintézettel
kötött szerzõdésben meghatározott részletekben köteles
visszafizetni.

(4) Érvényét és hatályát veszti a megállapodás, ha a
munkavállaló a kölcsönszerzõdést saját érdekkörében fel-
merült okból, a támogatás összegének a pénzintézethez
történõ átutalásától számított 3 hónapon belül nem kötötte
meg.

13. §

(1) A munkavállaló közszolgálati, illetve munkaviszo-
nyának (továbbiakban: jogviszony) a kölcsön teljes
visszafizetése elõtti megszûnése esetén – ha jogviszonya
saját kezdeményezésére, fegyelmi úton vagy a határozott
idejû jogviszony lejártával szûnik meg –, a kölcsön hátra-
lékos összegét a jogviszony megszûnését követõ hónap
utolsó napjáig egy összegben köteles visszafizetni. Az itt
rögzített szabálytól a munkavállaló írásban benyújtott
kérelmére, a Lakásbizottság javaslatát követõen az állam-
titkár jogosult eltérni.

(2) A munkavállaló az (1) bekezdésben megjelölt
visszafizetési határidõig nyújthatja be új munkáltatója
cégszerû nyilatkozatát a kölcsön hátralékának átvállalá-
sáról.
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(3) A munkavállaló kölcsönét változatlan feltételek
mellett fizetheti tovább, ha a munkáltatóval fennálló jogvi-
szonya az alábbi okok miatt szûnik meg:

a) munkáltató jogutód nélküli megszûnése,
b) a munkáltató tevékenységének – amelyben a munka-

vállalót foglalkoztatták – megszûnése,
c) nyugellátásra való jogosultság megszerzése,
d) a jogviszony közös megegyezéssel történõ megszün-

tetése,
e) prémiumévek programban való részvétel,
f) átszervezés,
g) létszámcsökkentés,
h) egészségi állapota alapján alkalmatlanság,
i) a munkavállaló a Minisztérium felügyelete alá tartozó

másik intézményhez kerül át (pl. áthelyezés).

(4) A kölcsönben részesülõ munkavállaló jogviszonyá-
nak megszûnése esetén fennálló tartozását házastársa
– amennyiben nem egyetemleges adóstárs-, írásbeli kére-
lemre – az államtitkár hozzájárulásával – változatlan felté-
telek mellett átvállalhatja, amennyiben személyében a
Szabályzatban foglalt feltételeknek megfelel.

14. §

(1) Amennyiben a munkavállaló a lakásépítési, illetve
-korszerûsítési célra juttatott kölcsön felhasználását a ren-
delkezésére bocsátástól számított 3 hónapon belül felszólí-
tásra, megfelelõ bizonylatokkal (pl. használatbavételi en-
gedély, számlák stb.) sem igazolja, illetve a kölcsönét nem
a hitelcélnak megfelelõen használta fel, a Minisztérium jo-
gosult a szerzõdést azonnali hatállyal felmondani, és a
munkavállaló köteles a kölcsön hátralékos összegét a Ptk.
szerinti késedelmi kamattal növelt összegben visszafi-
zetni.

(2) Amennyiben a munkavállaló a kölcsön felhasználá-
sát a pénzintézettel megkötött kölcsönszerzõdés és a mun-
káltatói kölcsönösszegnek a Minisztériumtól a pénzinté-
zethez történõ átutalásától számított 3 hónapon belül, saját
érdekkörében felmerült okból nem kezdte meg, a munkál-
tató az általa nyújtott munkáltatói kölcsönt visszahívja.

(3) A kölcsönszerzõdést a Minisztérium azonnali ha-
tállyal felmondhatja, ha a munkavállaló a pénzintézettel
kötött kölcsönszerzõdésben meghatározott havi fizetési
kötelezettségének legalább három egymást követõ hónap-
ban nem tesz eleget, és az azt követõ írásbeli felszólításban
megjelölt, 15 napos határidõn belül sem pótolja mulasz-
tását.

(4) A megállapodásban meghatározott rendelkezések
megszegése esetén a Minisztérium peres úton jogosult és
köteles a kölcsön összege és járulékai behajtása iránt in-
tézkedni.

15. §

(1) Az államtitkár méltányossági jogkörében – a Lakás-
bizottság javaslatára –

a) a kölcsöntámogatásban részesített dolgozó halála
esetén örököse, és/vagy a túlélõ házastársa írásbeli kérel-
mére a tartozás változatlan feltételek melletti visszafizeté-
sét engedélyezheti,

b) a munkáltatói kölcsön visszafizetésének idõtartama
alatt, rendkívül indokolt esetben, írásbeli kérelemre a tör-
lesztést, a kölcsön futamideje alatt legfeljebb egy alkalom-
mal, egy évre felfüggesztheti.

(2) A kölcsön teljes összegének visszafizetése elõtt a
jelzálogjoggal terhelt ingatlant csak az államtitkár elõzetes
írásbeli hozzájárulásával lehet elidegeníteni. Az államtit-
kár a hozzájárulást csak akkor adja meg, ha a támogatás-
ban részesített személy a jelzáloggal terhelt ingatlant a tu-
lajdonába vagy résztulajdonába kerülõ másik ingatlanra
úgy cseréli el, illetõleg adásvételi szerzõdéssel vagy épí-
téssel tulajdonába kerülõ újabb ingatlant úgy szerez, hogy
a jelzálogjog új ingatlanra történõ bejegyzéséhez írásbeli
hozzájárulását adja.

Amennyiben a jelzálogjoggal terhelt ingatlan elidegení-
tésével egyidejûleg új ingatlan nem került a munkavállaló
tulajdonába, úgy az értékesített ingatlant terhelõ jelzálog-
jog – nem a munkavállaló tulajdonában lévõ – másik ingat-
lanra akkor jegyezhetõ be, ha az ingatlan tulajdonosa köz-
jegyzõ elõtt hozzájáruló nyilatkozatát adja a Minisztérium
jelzálogjogának bejegyzéséhez.

16. §

(1) A munkavállaló más munkáltatóval szemben fenn-
álló lakáscélú kölcsönének átvállalásáról, a Lakásbizott-
ság javaslatára, az államtitkár dönt, a 11. § (5) bekezdése
a)–c) pontjainak keretei között.

17. §

Értelmezõ rendelkezések:

E szabályzat alkalmazásában:

1. lakás:
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegení-

tésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 91/A. § (1) pontja szerinti lakás.

2. lakásépítés, -vásárlás:
a munkavállaló tulajdonába kerülõ lakás vásárlása, ille-

tõleg építése, ideértve az önálló lakást eredményezõ eme-
letráépítést, tetõtér-beépítést, lakás mûszaki megosztását,
vagyonközösség megszüntetése érdekében történõ tulaj-
donrész-vásárlást, továbbá a szobaszám-növekedést is je-
lentõ bõvítést, toldaléképítést, a szomszédos lakás terhére
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történõ lakásbõvítést és a nem lakás céljára szolgáló helyi-
ségek lakássá történõ átalakítását.

3. korszerûsítés:
a lakás komfortfokozatának növelése céljából víz-, csa-

torna-, elektromos-, gázközmû bevezetése, illetve belsõ
hálózatának kiépítése, fürdõszoba létesítése olyan lakás-
ban, ahol még ilyen helyiség nincs, központosított fûtés ki-
alakítása vagy cseréje, beleértve a megújítható energiafor-
rások (pl.: napenergia) alkalmazását is, az épület szigetelé-
se, beleértve a hõ-, hang-, illetve vízszigetelési munkálato-
kat, a külsõ nyílászárók energiatakarékos cseréje, tetõ cse-
réje, felújítása, szigetelése. A korszerûsítés része az ehhez
közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerû-
sítés közvetlen költségeinek 20%-áig.

4. lakásbõvítés:
– tetõtér-beépítés: a lakás alapterületének bõvítése tetõ-

térben, amely az eredeti tetõszerkezet elbontása nélkül he-
lyiség(ek), helyiségcsoport(ok) vagy önálló rendeltetési
egység építésével új építményszint (emeletszint) létreho-
zását jelenti. Ide tartozik a családi vagy ikerházon meg-
valósuló tetõtér-beépítés is.

– új lakást nem eredményezõ emeletráépítés: meglévõ
épület épületmagasítással járó, függõleges irányú bõvítése
új építményszint létesítése érdekében, ha az építési mun-
kák valamely ok miatt nem eredményeznek új lakást.
(Ilyen ok lehet pl. ha az épület határoló falai belsõ falsíkján
mért épületmagasítás legalább az 1,90 métert nem éri el.)

– toldalékos bõvítés: olyan építési munkákra, amelyek
eredményeképpen 50%-ot elérõ arányban az igénylõ tulaj-
donában lévõ lakása, a lakás hasznos alapterületének nö-
velésével legalább egy lakószobával bõvül.

5. támogatásra jogosult személy:
az a kinevezett köztisztviselõ, illetve munkaszerzõdés

alapján foglalkoztatott munkavállaló, aki a Minisztérium-
mal, legalább 1 éve fennálló jogviszonnyal rendelkezik,
kivéve a kölcsönátvállalás esetét (a továbbiakban együtt:
munkavállaló)

6. élettárs:
a házastárssal egy tekintet alá esik, ha a munkáltatói tá-

mogatással épített, vásárolt, bõvített, korszerûsített lakásra
résztulajdont szerez, illetõleg résztulajdonos.

7. méltányolható a lakásigény,
ha a lakás lakószobáinak a száma és a lakás építési (vá-

sárlási) költsége az a) és b) pontokban foglalt feltételeknek
megfelel.

a) A lakásigény mértéke az igénylõ és a vele együttköl-
tözõ családtagok (házastárs, élettárs, kiskorú gyermek,
egyéb eltartott) számától függõen a következõ:

– egy-két személy esetében: legalább egy és legfeljebb
három lakószoba,

– három személy esetében: legalább másfél és legfeljebb
három és fél lakószoba,

– négy személy esetében: legalább kettõ és legfeljebb
négy lakószoba.

Minden további személy esetében fél lakószobával nõ a
lakásigény mértéke. Három vagy több gyermeket nevelõ
család esetében minden további személynél a lakásigény
mértékének alsó határa fél lakószobával, de legfeljebb há-
rom lakószobáig nõ, felsõ határa egy lakószobával nõ.
Kettõ fél lakószobát egy lakószobaként kell figyelembe
venni.

b) Az a) pont alkalmazásánál a padlóburkolat jellegétõl
függetlenül:

– a fél lakószoba hasznos alapterülete a 6 négyzetmétert
meghaladja, de nem haladja meg a 12 négyzetmétert,

– a lakószoba hasznos alapterülete meghaladja a
12 négyzetmétert, de – a meglévõ, kialakult állapotot kivé-
ve – legfeljebb 30 négyzetméter, amennyiben ennél na-
gyobb, úgy két szobaként kell számításba venni. Ameny-
nyiben a nappali szoba, az étkezõ és a konyha osztatlan kö-
zös térben van, és hasznos alapterületük együttesen meg-
haladja a 60 négyzetmétert, úgy – egy lakás esetén egy al-
kalommal – két szobaként kell figyelembe venni,

– a lakószoba legalább egy 2 méter széles – ajtó és ablak
nélküli – falfelülettel rendelkezik.

c) Méltányolható a lakásigény, ha a lakás telekárat nem
tartalmazó építési költsége (vételi ára) az ugyanolyan szo-
baszámú lakásoknak a 8. pontban szereplõ építési átlag-
költségét nem haladja meg.

d) Az együttlakó fiatal gyermektelen házaspár esetében
a méltányolható lakásigény meghatározásánál legfeljebb
két születendõ gyermeket, egygyermekes fiatal házaspá-
rok esetében további egy születendõ gyermeket is számí-
tásba kell venni.

e) A d) pont alkalmazásában fiatal a házaspár, ha a köl-
csön vagy lakásvásárlás esetén az adásvételi szerzõdés
megkötése idõpontjában a házastársak egyike sem töltötte
be a 40. életévét.

8. A méltányolható lakásigény alkalmazásához a lakás-
építés (lakásvásárlás) – telekárat nem tartalmazó – költ-
sége (ára) a következõ:

Szobaszám
Budapesten és megyei

jogú városokban
(ezer forintban)

Más helységekben
(ezer forintban)

1 10 500 9 500

1,5 12 500 11 500

2 15 000 14 000

2,5 17 500 16 500

3 19 500 18 500

3,5 22 000 21 000

4 24 500 22 500

4,5 27 000 25 000

5 29 000 27 000

5,5 31 500 29 500

6 33 500 31 500

6,5 36 000 33 500

7 38 000 36 000
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18. §

Vegyes és záró rendelkezések

(1) A szabályzat 1. számú mellékletét képezi az Adatlap, 2. számú mellékletét képezi a megállapodás.

(2) Az államtitkár a jelen szabályzatban foglalt hatáskörének és jogkörének gyakorlását az ügyek egyes meghatározott
csoportjaira nézve, a Lakásbizottság titkára számára írásbeli meghatalmazás útján átruházhatja.

1. számú melléklet

ADATLAP
(Munkáltatóikölcsön-támogatás iránti kérelem)

1. Kérelmezõ neve: ........................................................................................................................................................

Születési neve: ................................................................................................................................................................

Anyja neve: .....................................................................................................................................................................

Születési helye: …………………………..…., ideje: ………… év ………… hó ……… nap

Családi állapota: .............................................................................................................................................................

Adószáma: ......................................................................................................................................................................

Személyi igazolvány száma: ..........................................................................................................................................

Személyi azonosító száma: ............................................................................................................................................

2. Szervezeti egysége megnevezése: ..............................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Munkahelyi telefon: .......................................................................................................................................................

Beosztása: ......................................................................................................................................................................

Hatályos fegyelmi büntetése: .........................................................................................................................................

Nettó jövedelme Ft/hó: ………………………… (utolsó havi fizetési jegyzék csatolandó)

Egyéb jövedelme Ft/hó: .................................................................................................................................................

3. Minisztériummal fennálló köztisztviselõi, munkavállalói jogviszony

kezdete: …………….. év……………………hó……………….nap

vége: ……………….. év…………………….hó……………….nap

4. Házastárs /élettárs/ neve, születési neve: ...................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Házastárs /élettárs/ születési adatai: ………… év ………………… hó ……………… nap

Anyja neve: ....................................................................................................................................................................

Személyi igazolvány száma: ..........................................................................................................................................

Adószáma: ......................................................................................................................................................................

Munkahely neve, címe, telefonszáma: ...........................................................................................................................

Nettó jövedelme Ft/hó: ……………………………………………… (munkáltatói igazolás csatolandó!)

Egyéb jövedelme Ft/hó: .................................................................................................................................................
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5. Kérelmezõvel együtt lakó személyek:

Név Szül. dátum Rokonsági fok Tartózkodás jogcíme

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

6. Kérelmezõvel együtt költözõ személyek:

Név Szül. dátum Rokonsági fok Lakáshasználat jogcíme

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

7. A kérelmezõ és házastársa, élettársa lakóhelye (állandó bejelentett lakásának címe):
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

8. A kérelmezõ és házastársa, élettársa értesítési címe:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

9. Jelenlegi lakása: társasház, családi ház, önkormányzati bérlakás,
egyéb: …………………………………………………………………….
(Megfelelõ rész aláhúzandó!)

10. Milyen jogcímen lakik jelenlegi lakásban: tulajdonos, bérlõ, bérlõtárs, albérlõ, családtag, eltartó,
egyéb: .............................................................................................................................................................................
(Megfelelõ rész aláhúzandó!)

11. Jelenlegi lakás komfortfokozata:
összkomfort; komfort; félkomfort; komfort nélküli; szükséglakás
A lakás szobaszáma: …………,
egyéb helyiségei: konyha; fõzõfülke; étkezõ; kamra; fürdõszoba; WC; elõszoba; hálófülke; hall;
egyéb: …………………………………………………………………….
(Megfelelõ rész aláhúzandó!)

12. A kérelmezõ részesült-e munkáltatói kölcsönben:
– nem
– igen, ………………… évben ……………………… Ft

– visszafizetés módja:
megszûnt: ……………… évben
fennálló tartozás: ……………… évig
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LAKÁSKÖLCSÖN-IGÉNYLÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

13. A munkáltatói kölcsön támogatás célja:

lakásvásárlás; önkormányzati bérlakás megvásárlása; családi ház építése; lakásbõvítés; -korszerûsítés;

egyéb: …………………………………………………………………….

(Megfelelõ rész aláhúzandó!)

14. Kérelem indokolása: ................................................................................................................................................

15. A kívánt cél teljes bekerülési költsége: …………………………Ft

16. A kívánt cél pénzügyi fedezete:

– visszaadott bérlakásért kapott térítési összeg: …………………………Ft

– lakás eladásából származó összeg (szerzõdéssel igazolt) …………………………Ft

– igényelhetõ lakástámogatási kedvezmény (szocpol.) …………………………Ft

– vissza nem térítendõ önkormányzati támogatás: …………………………Ft

– kamatmentes önkormányzati támogatás: …………………………Ft

– házastárs munkáltatói kölcsöne: …………………………Ft

– ifjúsági takarékbetét összege: …………………………Ft

– ifjúsági külön kölcsön összege: …………………………Ft

– OTP-hitel: …………………………Ft

– egyéb hitel: …………………………Ft

Összesen: …………………………Ft

Az igényelt munkáltatói kölcsön összege: …………………………Ft
– saját rész (készpénz a felsoroltakon kívül) …………………………Ft

– építkezésnél: meglévõ anyag és elvégzett munka értéke …………………………Ft

17. Építés, vásárlás, bõvítés, korszerûsítés helye:

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

18. Építés, vásárlás esetén az új lakás komfortfokozata:

összkomfort; komfort; félkomfort; komfort nélküli,

A lakás szobaszáma: …………,

egyéb helyiségei: konyha; fõzõfülke; étkezõ; kamra; fürdõszoba; WC; elõszoba; hálófülke; hall;

egyéb: …………………………………………………………………….

(Megfelelõ rész aláhúzandó!)

Együtt költözõ családtagok száma: ………………………………………
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19. Kijelentem, hogy házastársamnak, élettársamnak, együtt költözõ családtagoknak további ingatlanuk, lakásuk:
van; nincs

Ha van: családi ház; öröklakás; bérlakás; szolgálati lakás; egyéb ingatlan; részingatlan; építési telek; üdülõtelek;
zártkert; egyéb:………………………………………………………...……… (pl.: haszonélvezettel terhelt, örökölt in-
gatlan, vagy annak hányada stb.)

(Megfelelõ rész aláhúzandó)

20. Tudomásul veszem, hogy a kölcsönkérelemben közölt adatok valódiságáért felelõsséggel tartozom.

…………………….., ………… év ………… hó …… nap

……………………………………………
kérelmezõ aláírása

Munkahelyi vezetõ részletes véleménye:

1. Munkavégzés szakmai színvonala: ............................................................................................................................

2. A hosszú távú együttmûködés jelentõsége: ...............................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

3. A kérelem teljesítésére vonatkozó konkrét javaslat: ..................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

…………………….., ………… év ………… hó …… nap

…………………………………….
szervezeti egység vezetõje
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2. számú melléklet

MEGÁLLAPODÁS
munkáltatói kölcsönrõl

amely létrejött

egyfelõl az Egészségügyi Minisztérium
Székhelye: 1051 Budapest, Arany János u. 6–8.
Adószáma: 15310329-1-41,
KSH száma: 15310329-7511-311-01,
mint kölcsönadó munkáltató (a továbbiakban: Kölcsönadó),

másfelõl kölcsönadó alábbi munkavállalója

Neve: ..............................................................................................................................................................................

Születési neve: ...............................................................................................................................................................

Anyja neve: .................................................................................................................................................................

Születési helye:…………………… ideje:………………..év…………..hó………nap

Személyi azonosító száma: .............................................................................................................................................

Személyi igazolvány száma: ..........................................................................................................................................

Adószáma: ......................................................................................................................................................................

Jelenlegi lakcíme: ..........................................................................................................................................................

mint kölcsönvevõ (továbbiakban: Kölcsönvevõ) között a következõ feltételek szerint:

1. A Kölcsönadó munkáltatói lakáscélú támogatásként kamatmentes kölcsönt ad, a Kölcsönvevõ, pedig
…...……………… (azaz ……………………..………...) forint összeget (továbbiakban: kölcsönösszeg) a jelen megál-
lapodásban megjelölt célra kölcsönbe vesz.

2. A Kölcsönvevõ tudomásul veszi és elfogadja, hogy
– a kölcsönösszeget Kölcsönadó Lakásépítési Alapjából, az OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: OTP) V. kerületi fiók-

jánál vezetett Lakásépítési Alap számlájáról, saját erõ kiegészítésére nyújtja;
– Kölcsönadó a kölcsön kezelésére az OTP Háttérmûveleti Igazgatóságát (1095 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5.)

bízza meg (továbbiakban: Kezelõ);
– Kölcsönadó a kölcsönösszeget Kölcsönvevõ és a Kezelõ közötti külön szerzõdés (továbbiakban: kezelõi szerzõdés)

részletfeltételei mellett nyújtja.

3. A Kölcsönvevõ tudomásul veszi és elfogadja, hogy jelen megállapodás azon idõponttól számított 3 hónap elteltével
érvényét és hatályát veszti, hogy a kölcsönösszeget a Kölcsönadó a kezelõnek átutalja, amennyiben a Kölcsönvevõ a ke-
zelõi szerzõdést – saját érdekkörében felmerülõ okból – ezen idõpontig nem köti meg.

4. A Kölcsönvevõ elfogadja, hogy a kölcsönösszeg kezelése fejében a kezelõ által felszámított kezelési költség, szám-
lamegszüntetési díj a Kölcsönvevõt terheli.

5. A Kölcsönvevõ kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsönösszeget kizárólag a következõ célra használja fel: lakás
építése; lakás vásárlása; bérlakás megvásárlása; lakás cseréje; lakás bõvítése; lakás korszerûsítése; lakáskölcsön át-
vállalása; egyéb: ……………………………… (továbbiakban: a kölcsönösszeg felhasználási célja).

(Megfelelõ rész aláhúzandó!)
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6. Az ingatlan, amelyre a kölcsönösszeg felhasználásra kerül (továbbiakban: lakóingatlan)

– címe: ............................................................................................................................................................................

– helyrajzi száma: ..........................................................................................................................................................

– kölcsönvevõ azon fennálló használatának jogcíme: ...................................................................................................

– kölcsönvevõ azon fennálló tulajdoni hányada: ...........................................................................................................

7. A kölcsönösszeg felhasználási célja megvalósításának teljes költsége: …………………………

(azaz ………………………………………….…………) forint.

8. A Kölcsönvevõ vállalja, hogy a kölcsönösszeget a kezelõ által megállapított havi részletekben, a kezelõi szerzõdés
megkötését követõ hónap ötödik napjával kezdõdõen, ……………* év alatt fizeti vissza. Kölcsönvevõ jogosult a köl-
csönösszeget vagy annak egy részét elõtörleszteni. A visszafizetés egyéb feltételeit és módját a Kezelõ állapítja meg.

(*Kölcsönadó tölti ki!)

9. Kölcsönvevõ köteles a kölcsönösszeg rendelkezésre bocsátásától számított 3 hónapon belül hitelt érdemlõ módon
igazolni a kölcsönösszeg felhasználási céljának megvalósulását.

10. Kölcsönvevõ hozzájárul ahhoz, hogy Kölcsönadó ellenõrizze a kölcsönösszeg felhasználási céljának megvalósu-
lását.

11. A Kölcsönvevõ tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kölcsönadó a jelen szerzõdést felmondhatja, amennyiben az
alábbi körülmények bármelyike bekövetkezik:

– ha a Kölcsönvevõ a kölcsönösszeg felhasználását a rendelkezésére bocsátásától számított 3 hónapon belül – saját
érdekkörében felmerülõ okból – nem kezdi meg;

– ha a kölcsönösszeg felhasználásának 9. pont szerinti igazolását felszólításra sem teljesíti;

– ha a Kölcsönvevõ a kölcsönösszeget nem a jelen szerzõdésben meghatározott célra használja fel;

– ha a Kölcsönvevõ a kölcsönösszeg törlesztése havi fizetési kötelezettségének legalább három egymást követõ hó-
napban nem tesz eleget és az azt követõ írásbeli felszólításban megjelölt, 15 napos határidõn belül sem rendezi fizetési
elmaradását.

12. A jelen szerzõdés Kölcsönadó részérõl – a szerzõdésben rögzített okból – történõ felmondása esetén a még vissza
nem fizetett teljes kölcsönösszeg lejárt tartozássá válik és azt Kölcsönvevõ a Ptk. szerinti (igénybevételtõl számított) ké-
sedelmi kamattal növelten, egy összegben köteles Kölcsönadó részére haladéktalanul visszafizetni.

13. A Kölcsönvevõ tudomásul veszi, hogy valamennyi fizetési késedelme esetén a lejárt esedékességû tartozás után a
Ptk. által meghatározott késedelmi kamatot tartozik a Kölcsönadó részére megfizetni.

14. A kölcsönösszeg visszafizetésének tárgyi biztosítékai:

14.1. A Kölcsönvevõ hozzájárul ahhoz, hogy a Kölcsönadó a kölcsönösszeg visszafizetésének biztosítása érdekében a
lakóingatlant jelzálogjoggal terhelje meg. Szerzõdõ felek megállapodnak abban, hogy a jelzálogjog bejegyzésének igaz-
gatási szolgáltatás díja Kölcsönadót terheli.

14.2. A Kölcsönvevõ tudomásul veszi és elfogadja, hogy a lakóingatlan a kölcsönösszeg teljes visszafizetéséig csak a
Kölcsönadó elõzetes írásbeli hozzájárulásával idegeníthetõ el.
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15. A kölcsönösszeg visszafizetésének személyi biztosítékai:

15.1. Egyetemleges adóstárs (kölcsönvevõ házastársa/élettársa):

neve, lakcíme, személyiigazolvány-száma: ...................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

15.2. Készfizetõ kezesek:
A jelen szerzõdés aláírásával az alábbi személyek vállalják, hogy amennyiben a Kölcsönvevõ a jelen szerzõdésben

vállalt bármely fizetési kötelezettségét nem teljesíti, helyette – készfizetõ kezesként – maguk fognak Kölcsönadónak tel-
jesíteni:

a) neve, lakcíme, személyiigazolvány-száma: ...............................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

b) neve, lakcíme, személyiigazolvány-száma: ...............................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

16. A szerzõdõ felek rögzítik, hogy a Kölcsönadó, mint munkáltató és a Kölcsönvevõ, mint munkavállaló között köz-
szolgálati, illetve munkaviszony (továbbiakban: munkaviszony) áll fenn. Jelen szerzõdést a Szerzõdõ Felek ezen mun-
kaviszonyra tekintettel kötik meg, ezért az alábbiakban állapodnak meg:

a) a Kölcsönvevõ elfogadja, hogy munkaviszonyának a kölcsönösszeg teljes visszafizetése elõtti megszûnése esetén
– ha a munkaviszonya saját kezdeményezésére, fegyelmi úton vagy határozott idejû jogviszonya lejártát követõen szûnik
meg –, a kölcsönösszeg még fennmaradt részét a munkaviszony megszûnését követõ hónap utolsó napjáig egy összeg-
ben köteles visszafizetni,

b) a Kölcsönvevõ a kölcsönösszeget változatlan feltételek mellett fizetheti vissza a továbbiakban is, ha munkaviszo-
nya az alábbi okok miatt szûnik meg:

– a Kölcsönadó jogutód nélküli megszûnése,
– a Kölcsönadó tevékenységének – amelyben a kölcsönvevõt foglalkoztatta – megszûnése,
– nyugellátásra való jogosultság megszerzése,
– a jogviszonyának közös megegyezéssel történõ megszüntetése,
– a prémiumévek programban való részvétele,
– átszervezés,
– létszámcsökkentés,
– egészségi állapota alapján bekövetkezõ alkalmatlanság,
– a Kölcsönadó felügyelete alá tartozó másik intézménnyel létesít munkaviszonyt.

Amennyiben a Kölcsönvevõ munkaviszonyának 16. a) pont szerinti megszûnése esetén azt írásban kezdeményezi, a
Kölcsönadó – lakáscélú támogatásokról szóló szabályzatában meghatározott feltételek mellett – hozzájárulhat ahhoz,
hogy Kölcsönvevõ a kölcsönösszeg hátralékos részét a 16. a) pontban meghatározottak helyett

– jelen szerzõdés és a kezelõi szerzõdés szerinti változatlan feltételekkel vagy
– a 8. pontban meghatározott idõn belül, a Ptk. 232. § (2) bekezdése szerinti kamattal növelten vagy
– házastársa általi átvállalásával

fizesse vissza.

17. A Kölcsönvevõ tudomásul veszi, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény értelmében a
kölcsönösszeg a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben meghatározott, méltányol-
ható lakásigény mértékét meghaladó lakásra, vagy a törvényben megjelölttõl eltérõ célra történõ felhasználása adófize-
tési kötelezettséget von maga után.
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18. A jelen megállapodásban nem érintett kérdésekben az Egészségügyi Minisztérium lakáscélú támogatásokról szóló
szabályzata, a Polgári Törvénykönyv szabályai, valamint az OTP és a Kölcsönvevõ között kötendõ kezelõi szerzõdés
rendelkezései az irányadók.

A jelen megállapodásban foglaltakat a szerzõdõ felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezõt írják alá.

Budapest, ………… év ……………………… hó …… nap

………………………………………………
kölcsönvevõ

………………………………………………
Egészségügyi Minisztérium

kölcsönadó

………………………………………………

………………………………………………
adóstárs

név (nyomtatottan) és aláírás

………………………………………………
Egészségügyi Minisztérium

Gazdasági Igazgatóság

kezesek:

1. 2.

………………………………………………

………………………………………………
név (nyomtatottan) és aláírás

………………………………………………
lakcím

………………………………………………

………………………………………………
név (nyomtatottan) és aláírás

………………………………………………
lakcím

Elõttünk mint tanúk elõtt:

1. 2.

………………………………………………

………………………………………………
név (nyomtatottan) és aláírás

………………………………………………
lakcím

………………………………………………

………………………………………………
név (nyomtatottan) és aláírás

………………………………………………
lakcím
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter utasítása

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
15/2008. (HÉ 51.) KvVM

utasítása
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

közbeszerzési szabályzatáról szóló
19/2007. (K. V. Ért. 12.) KvVM utasítás

módosításáról

A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény, a
közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésé-
nek és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmé-
nyek ellenõrzésének rendjérõl és díjáról, valamint a Köz-
beszerzési Értesítõben történõ közzététel rendjérõl és dí-
járól szóló 34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet, a központo-
sított közbeszerzési rendszerrõl, valamint a központi be-
szerzõ szervezet feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2004.
(V. 25.) Korm. rendelet, a közbeszerzési és tervpályázati
hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statiszti-
kai összegezések mintáiról szóló 2/2006. (I. 13.) IM rende-
let végrehajtása érdekében kiadott, a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium közbeszerzési szabályzatáról szóló
19/2007. (K.V. Ért.12.) KvVM utasítás módosítására a kö-
vetkezõ utasítást adom ki.

1. §

(1) A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium köz-
beszerzési szabályzatáról szóló 19/2007. (K. V. Ért. 12.)
KvVM utasítás mellékletében szereplõ közbeszerzési sza-
bályzat (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat)

a) 3. §-ának f) pontjában a „környezetgazdasági szak-
államtitkár” szövegrész helyébe „a költségvetési fõosz-
tály vezetõje” szövegrész lép,

b) 6. § (1) bekezdés d) pontjában „környezetgazdasági
szakállamtitkár” szövegrész helyébe „a kabinetfõnök”
szövegrész lép.

(2) A Közbeszerzési Szabályzat 7. § (1) bekezdés
b) pontja helyébe a következõ szövegrész lép:

(A közbeszerzési eljárások elõkészítése és lefolytatása
során)

„b) a kabinetfõnök feladata:”.
[ba) az összesített közbeszerzési terv elfogadására és a

közbeszerzési terv módosítására vonatkozó javaslat meg-
tétele,]

2. §

(1) A Közbeszerzési Szabályzat 24. § (4) bekezdése he-
lyébe a következõ szöveg lép:

„(4) A Korm. rendeletben meghatározott regisztrációs
és adatszolgáltatási feladatok ellátása azok központi be-
szerzõ szervezet részére való megküldése az érintett szer-
vezeti egység feladata a Va koordinációjában”.

(2) A Közbeszerzési Szabályzat 24. §-a a következõ
(5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Korm. rendelet szerinti saját hatáskörben történõ
beszerzések esetén a jogszabályi feltételek fennállását a
beszerzést kezdeményezõ szervezeti egység vizsgálja és
igazolja.

(6) A kiemelt termékek saját hatáskörben történõ közbe-
szerzése esetén:

a) a beszerzést – a jogszabályi feltételek fennállása ese-
tén – a szervezeti egység kezdeményezi a 10. § (2) bekez-
désében foglaltak szerint,

b) az eljárásokat a Va folytatja le,
c) a Közbeszerzési Szabályzat 2. § (2) bekezdésében

foglaltak alkalmazhatók.”

3. §

Ez az utasítás a kiadmányozás napján* lép hatályba,
egyidejûleg a Közbeszerzési Szabályzatában – a Szerveze-
ti és Mûködési Szabályzat módosításával összhangban – a
„Költségvetési beruházási fõosztály (Kbf)” szövegrész he-
lyébe „Költségvetési fõosztály (Kf)”, a „Beruházási osz-
tály (Bo)” szövegrész helyébe „Vagyongazdálkodási és
vagyonkezelési osztály (Va)” szövegrész lép, továbbá a
közbeszerzési szabályzat 7. § (1) bekezdés b) pontjának
bb) alpontja, valamint a hatálybalépést követõ napon jelen
utasítás hatályát veszti.

Szabó Imre s. k.
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

* A kiadmányozás napja: 2008. december 16.
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A külügyminiszter utasítása

A külügyminiszter
10/2008. (HÉ 51.) KüM

utasítása
a Külügyminisztérium választható béren kívüli

juttatási rendszerérõl

A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (a továbbiakban Ktv.) 49/H. § (3) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján a Külügyminisztérium (a to-
vábbiakban KüM) választható béren kívüli juttatási rend-
szerét (a továbbiakban: cafeteriarendszer) a következõk
szerint szabályozom:

1. A cafeteriarendszer célja

A cafeteriarendszer célja a KüM által foglalkoztatottak
részére egységes elvek alapján szabályozott, de az egyéni
igényekhez igazodó jóléti juttatások biztosítása.

2. Az utasítás hatálya

2.1. Az utasítás személyi hatálya kiterjed:
a) a KüM állományába tartozó állami vezetõkre,
b) a KüM-mel közszolgálati jogviszonyban álló köz-

tisztviselõkre és ügykezelõkre,
c) a KüM-mel munkaviszonyban álló munkavállalókra

(a továbbiakban együtt: jogosult).

2.2. Az utasítás személyi hatálya nem terjed ki:
a) a köztisztviselõk tartós külszolgálatáról szóló

104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján tartós külszol-
gálatot ellátó köztisztviselõkre,

b) a külképviseleteken foglalkoztatott munkavállalókra,
c) a Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértõként

foglalkoztatott köztisztviselõkrõl szóló 209/2004. (VII. 9.)
Korm. rendelet alapján nemzeti szakértõként foglalkozta-
tott köztisztviselõkre,

d) a 30 napot meghaladó, bármilyen jogcímen igénybe
vett fizetés nélküli szabadságon lévõkre, a távollét elsõ
napjától a fizetés nélküli szabadság idõtartama alatt,

e) a szülési szabadságon, a terhességi gyermekágyi se-
gélyben, a gyermekgondozási díjban, valamint a gyermek-
gondozási segélyben részesülõkre, az ilyen jogcímen való
távollét elsõ napjától a távollét idõtartama alatt,

f) a prémiumévek-programban részt vevõkre, illetve a
különleges foglalkoztatási állományba helyezett munka-
vállalókra,

g) a pályakezdõ diplomások ösztöndíjprogramjában
részt vevõ foglalkoztatottakra,

h) a 30 napot meghaladó ösztöndíjas tanulmányi úton
lévõkre, a tanulmányi út kezdõ napjától annak teljes idõ-
tartama alatt,

i) a felmentési idejüket töltõ köztisztviselõkre, munka-
vállalókra a tényleges munkavégzés alól történõ felmentés
idejére.

2.3. Jelen utasítás alapján a cafeteria rendszer az alábbi
juttatásokat tartalmazza:

a) önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári munkáltatói
hozzájárulás,

b) önkéntes kölcsönös egészségpénztári munkáltatói
hozzájárulás,

c) helyi közlekedés biztosítása,
d) üdülési támogatás/hozzájárulás:
da) üdülési csekk,
db) üdülési hozzájárulás Központi Szolgáltatási Fõigaz-

gatóság által kiállított számlával történõ elszámolás
mellett,

dc) üdülési hozzájárulás számlával történõ elszámolás
mellett,

e) iskolakezdési támogatás utalvány formájában,
f) internet használati díj hozzájárulás,
g) ajándékutalvány,
h) mûvelõdési intézményi szolgáltatás juttatása utal-

vány formájában,
i) természetbeni juttatás pénzbeli megváltása.

2.4. A KüM a cafeteriarendszeren kívül továbbra is biz-
tosítja a 2.5. pontban meghatározott, a jogszabályok alap-
ján, alanyi jogon járó juttatásokat, a KüM által alanyi jo-
gon biztosított hozzájárulásokat, valamint a rászorultság
alapján adható szociális és kegyeleti juttatásokat, melyek a
továbbiakban is a jogszabályokban, illetve a Közszolgálati
Szabályzatban rögzítetteknek megfelelõen kerülnek fo-
lyósításra.

2.5. A cafeteriarendszeren kívül biztosított juttatások
különösen:

a) étkezési hozzájárulás,
b) ruházatiköltség-térítés,
c) Budapest közigazgatási határán kívülrõl történõ mun-

kába járás, illetve hétvégi hazautazás költségeinek megté-
rítése,

d) önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári munkáltatói alap
hozzájárulás,

e) önkéntes kölcsönös egészségpénztári munkáltatói
alap hozzájárulás,

f) illetményelõleg,
g) szociális segély,
h) temetkezési, kegyeleti ellátás,
i) iskolarendszerû képzés támogatása,
j) albérleti díj hozzájárulás.

2.6. A cafeteriarendszer keretében választható jutta-
tások részletes szabályait jelen utasítás melléklete tartal-
mazza.
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3. Az éves keretösszeg megállapítása,
a juttatások kiválasztásának folyamata

3.1. Az éves keretösszeg (a továbbiakban: keretösszeg)
minden jogosult részére egységesen – az irányadó jogsza-
bályok figyelembevételével, felsõ vezetõi döntés alapján –
évente kerül megállapításra. Ez a keretösszeg bruttó érté-
kû, mely az egyes juttatások esetleges járulék és adóvon-
zatát is tartalmazza. A részmunkaidõben foglalkoztatott
jogosultak számára a keretösszeg a munkaidõnek megfele-
lõen, arányosan kerül megállapításra.

3.2. A Gazdálkodási Fõosztály/Bérgazdálkodási Osz-
tály (a továbbiakban: BGO) legkésõbb a tárgyév január
15-ig a felhasználható éves keretösszeget, a választható
juttatások körét, valamint a juttatások igénybevételérõl
szóló eljárási rendet megállapító felhívást (a továbbiak-
ban: felhívás) tesz közzé az Intraneten.

3.3. A cafeteriarendszer keretében minden jogosult az
azonos szabályok szerint megállapított, évente az õt meg-
illetõ keretösszeg erejéig szabadon választhat a juttatások
körébõl.

3.4. A jogosult az Intraneten elérhetõ cafeteriaprogram-
ban megjelöli, hogy a juttatások közül melyiket, milyen
összegben kívánja igénybe venni. A cafeteriaprogramban
történõ véglegesítést követõen a kinyomtatott, és aláírt
nyilatkozatot (a továbbiakban: nyilatkozat), valamint a
kapcsolódó mellékleteket a felhívásban meghatározott
idõpontig a szervezeti egységek titkárságai juttatják el a
BGO-ra.

3.5. A 3.4. pont szerinti nyilatkozat csak különösen in-
dokolt esetben, az igazgatási szakállamtitkár engedélyével
módosítható évente legfeljebb egy alkalommal.

3.6. Amennyiben a jogosult nyilatkozattételi kötelezett-
ségének határidõben felróhatóan nem tesz eleget, úgy a ca-
feteriarendszerbe tartozó juttatások igénybevételére való
jogosultságát elveszti. Ez esetben az éves keretösszeg –
adókkal és járulékokkal csökkentett – összege a tárgyév
végén kerül kifizetésre, természetbeni juttatások pénzbeli
megváltása címén.

3.7. Amennyiben a jogosult nyilatkozattételi kötelezettsé-
gének határidõben objektív okok miatt nem tud eleget tenni,
az akadályoztatás megszûnésétõl számított 5 munkanapon
belül tehet nyilatkozatot a BGO erre kijelölt munkatársánál,
feltéve, ha mulasztását írásban, közvetlen felettese által is
igazoltan kimenti. Ez esetben a jogosult az éves keretösszeg-
re oly módon jogosult, hogy csak az adott idõpontban még
választható juttatásokra nyújthat be igényt.

4. Eljárás az év közben keletkezõ jogosultság esetén

4.1. A cafeteriarendszer igénybevételére év közben jo-
gosultságot szerzõ személy a megszerzéstõl számított

5 munkanapon belül jelentheti be igényét a BGO erre
kijelölt munkatársánál.

4.2. Az igénybejelentéstõl számított 5 munkanapon be-
lül a BGO megállapítja a jogosult által a tárgyévben fel-
használható, idõarányos keretösszeget.

4.3. A jogosult az idõarányos keretösszeg felhasználá-
sáról, annak megállapításától számított 5 munkanapon be-
lül a nyilatkozat, valamint a kapcsolódó mellékletek kitöl-
tésével és aláírásával, valamint annak a BGO-ra történõ
személyes leadásával rendelkezik.

4.4. Amennyiben a jogosult olyan utalványos juttatást
választ, amelynek kiosztása már korábban megtörtént, úgy
pótigény benyújtására van lehetõsége, mely a különbözõ
elemek részletezésénél kerül rögzítésre.

4.5. A nyilatkozat módosítására és a nyilatkozattételre
rendelkezésre álló határidõ elmulasztására a 3.5.–3.7. pon-
tokban foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.

5. Eljárás az év közben megszûnt jogosultság esetén

5.1. A jogosult az éves keretösszeg idõarányos részét
veheti igénybe, amennyiben

a) a KüM-mel fennálló jogviszonya év közben megszû-
nik, vagy

b) jogosultsága a 2.2. pontban foglalt valamely rendel-
kezés alapján szünetel.

5.2. Amennyiben a jogosult a tárgyévben a keretösszeg
idõarányos mértékénél többet vett igénybe, úgy a különbö-
zetet vissza kell fizetnie.

5.3. A jogosult a részére nyújtott keretösszeggel a jogo-
sultság megszûnését, vagy szüneteltetését megelõzõen az
utolsó munkában töltött héten köteles elszámolni a BGO
kijelölt munkatársánál.

5.4. Amennyiben a jogosult jogosultsága az adott évben
nem véglegesen szûnik meg, csak meghatározott ideig
szünetel, úgy az utolsó munkában töltött héten jelentkez-
nie kell a BGO kijelölt munkatársánál az új keretösszeg
megállapítása végett. A keretösszeg módosítása esetén –
külön engedély nélkül – lehetõség van a választott juttatá-
sokat tartalmazó nyilatkozat egyszeri módosítására.

5.5. A különbözet visszafizetése
a) a jogosult írásbeli hozzájárulása esetén az utolsó havi

illetményébõl történõ levonással, vagy
b) az elszámolás napjától számított 15 napon belül a

KüM által megjelölt számlaszámra utalással
történik.

A BKV-bérlet – a jogosult választása szerint – termé-
szetben is visszaadható.
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5.6. Amennyiben a jogosult a tárgyévben a keretösszeg
idõarányos mértékénél kevesebbet vett igénybe, úgy vá-
lasztása szerint kérheti

a) a különbözet – adókkal és járulékokkal csökkentett
összege – természetbeni juttatások pénzbeli megváltása cí-
mén történõ kifizetését, vagy

b) amennyiben egészségpénztár tag, az igénybe nem
vett keretösszegnek – legfeljebb a minimálbér 30%-áig –
az egészségpénztárba történõ átutalását.

6. A juttatások kifizetésének szabályozása

6.1. Az önkéntes kölcsönös pénztári befizetések a tárgy-
hót követõ hónap 15-ig kerülnek átvezetésre a jogosult
pénztári számlájára.

6.2. Az utalványokat és az átvételt igazoló íveket, az
utasítás mellékletében az adott juttatásnál meghatározott
idõpontban az egyes szervezeti egységek átvételre kijelölt
munkatársai veszik át, akiket erre a feladatra a közvetlen
felettesük jelöl ki. Az átvételre kijelölt személyt, az átvett
utalványok tekintetében – az átvételtõl számított 10 napon
belül – elszámolási kötelezettség terheli.

6.3. Az átvételre kijelölt személy az átvételi lehetõség-
rõl, annak határidejérõl a jogosultat tájékoztatni köteles. A
jogosult – tartós akadályoztatása esetén – az utalvány átvé-
telére írásbeli meghatalmazást is adhat.

6.4. Amennyiben az átvételre meghatározott idõtartam
alatt a jogosult objektív okok miatt nem tudja átvenni az
utalványt, és annak átvételére írásbeli meghatalmazást
sem adott, úgy az utalványt a BGO kijelölt munkatársánál,
az átvételi határidõtõl számított 50 napon belül veheti át.

6.5. Amennyiben a jogosult az utalványt a 6.4. pontban
megjelölt határidõig nem veszi át, úgy az utalvány – járu-
lékokkal és adóterhekkel csökkentett – összegét, év végén
természetbeni juttatás pénzbeli megváltása címén ki kell
fizetni.

6.6. A számlával történõ elszámolási kötelezettség terhe
melletti juttatások kifizetésének részletes szabályait a mel-
léklet tartalmazza.

7. Záró rendelkezések

Ez az utasítás 2008. december 15-én lép hatályba.

Dr. Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

Melléklet a 10/2008. (HÉ 51.) KüM utasításhoz

A cafeteriarendszer keretében választható
juttatások köre

1. Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztári munkáltatói
hozzájárulás

A juttatás rövid ismertetése
Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár lehetõséget ad a

nyugdíj-elõtakarékosság megvalósításához. Az önkéntes
nyugdíjpénztár természetes személyek által létrehozott, a
társadalombiztosítási ellátásokat kiegészítõ, illetve ezeket
helyettesítõ szolgáltatásokat nyújtó nonprofit szervezet,
melynek mûködését a törvényi, rendeleti elõírások mellett
a közgyûlés által elfogadott alapszabály határozza meg.

A nyugdíjpénztár a tag egyéni számláján összegyûjtött
összeget, (annak hozammal növelt értékét) a pénztártag
nyugállományba vonulásakor, vagy az alapszabályában
meghatározott futamidõ leteltét követõen részére egy
összegben kifizeti, vagy járadékként havonta folyósítja.

A munkáltató számára a törvény ennél a juttatásnál le-
hetõséget biztosít arra, hogy a munkáltató munkáltatói
hozzájárulás jogcímen kötelezettséget vállaljon.

A juttatás mértéke
A választható maximális juttatás a személyi jövede-

lemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:
Szja tv.) 7. § (1) bekezdés kc) pontja értelmében a minden-
kori minimálbér 50%-a havonta.

E juttatás választásakor a havi munkáltatói hozzájárulás
mértékét mind a 12 hónapra azonos összegben kell megha-
tározni 100 Ft-ra kerekítve.

A választott összeg meghatározásakor figyelembe kell
venni a Közszolgálati Szabályzat alapján, alanyi jogon
nyújtott munkáltatói hozzájárulás mértékét, mely 8000 Ft
és 11 500 Ft között változhat a nyugdíjkorhatárig hátra
levõ idõ függvényében.

Az alap-hozzájárulás mértéke az adott év január 1-jén a
nyugdíjkorhatárig hátra levõ idõ alapján kerül meghatáro-
zásra, így év közben nem változik.

A juttatás igénybevételének módja
Amennyiben a jogosult még nem tagja önkéntes nyug-

díjpénztárnak, de tagsági jogviszonyt kíván létesíteni, ezt
megteheti a pénztári szabályzatba foglalt jogosultsági és
korlátozó feltételek betartásának figyelembevételével.

A pénztárba történõ belépés elõtt
– szükséges tájékozódni az önkéntes nyugdíjpénztárak

szolgáltatásairól, szervezetérõl, mûködési elveirõl az in-
terneten keresztül (www.pszaf.hu),

– kiválasztani a legmegfelelõbb önkéntes nyugdíjpénz-
tárt és tagsági jogviszonyt létesíteni.

A belépést követõen, illetve már meglévõ tagsági vi-
szony esetén a záradékolt önkéntes nyugdíjpénztári belé-
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pési nyilatkozat másolatát a választott juttatásokról szóló
nyilatkozat mellékleteként kell leadni.

A jogosultság keletkezését követõen, a munkáltatói
hozzájárulás havonta, utólag kerül átutalásra a jogosult
egyéni számlájára.

Abban az esetben, ha a jogosult a rendelkezésre álló ma-
ximális havi keretösszegnél kevesebbet kíván igénybe
venni e juttatás esetében, úgy lemondó nyilatkozat kitöl-
tése szükséges.

A juttatás igénybevételének feltételei
A jogosult önkéntes nyugdíjpénztári tagságának igazo-

lása, a pénztár által záradékolt belépési nyilatkozat máso-
latával.

2. Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztári munkálta-
tói hozzájárulás

A juttatás rövid ismertetése
Az önkéntes kölcsönös egészségpénztár a társadalom-

biztosítási ellátásokat kiegészítõ, az egészség védelmét
elõsegítõ juttatásokat szervezõ és finanszírozó intézmény,
mely a magánszemély tag részére, tagdíjbefizetés ellené-
ben az egészségügyi juttatások kedvezményes igénybevé-
telét teszi lehetõvé, továbbá egészségügyi célú önsegélye-
zõ juttatásokat is nyújthat. A mûködõ, nyílt önkéntes
egészségpénztárakról a választást megelõzõen a jogosul-
tak az internetrõl (www.pszaf.hu) szerezhetnek informá-
ciót.

Az egészségpénztárak által nyújtott szolgáltatásokat
alapszabályaik tartalmazzák, melyek többek között lehet-
nek:

– gyógyszer és gyógyhatású készítmények árkiegészí-
tése,

– keresõképtelenség esetén kiesett jövedelem pótlása,
táppénz kiegészítése,

– fogászati gyógyító-megelõzõ kezelések,
– optikai, szemészeti kezelések,
– egyéb társadalombiztosítás által nem finanszírozott

egészségügyi ellátások,
– természetgyógyászati ellátások,
– egészséges életmóddal kapcsolatos juttatások,
– sporttevékenységgel kapcsolatos juttatások,
– keresõképtelenség esetén kiesett jövedelem pótlása,

táppénz kiegészítése,
– gyógyászati segédeszközök árkiegészítése,
– pénztártag halála esetén hátramaradottak támogatása.

A juttatás mértéke
A választható maximális juttatás az Szja tv. 7. § (1) be-

kezdés kd) pontja értelmében a mindenkori minimálbér
30%-a havonta.

E juttatás választásakor a havi munkáltatói hozzájárulás
mértékét mind a 12 hónapra azonos összegben kell megha-
tározni 100 Ft-ra kerekítve.

A választott összeg meghatározásakor figyelembe kell
venni a Közszolgálati Szabályzat alapján, alanyi jogon
nyújtott munkáltatói hozzájárulás mértékét.

Az egyes egészségpénztárak különbözõ összegben ha-
tározhatják meg a minimális tagdíj mértékét. Amennyiben
a munkáltatói hozzájárulás nem fedezi a jogosult által vá-
lasztott egészségpénztár által meghatározott minimális
tagdíjat, úgy a különbözet a jogosultat terheli. Ezen tagi
hozzájárulás levonásáról a jogosult a nyilatkozattétel so-
rán megbízást adhat a munkáltatónak.

A juttatás igénybevételének módja
Amennyiben a jogosult még nem tagja önkéntes egész-

ségpénztárnak, de tagsági jogviszonyt kíván létesíteni, ezt
megteheti a pénztári szabályzatba foglalt jogosultsági és
korlátozó feltételek betartásának figyelembevételével.

A pénztárba történõ belépés elõtt
– szükséges tájékozódni az önkéntes egészségpénz-

tárak szolgáltatásairól, szervezetérõl, mûködési elveirõl az
interneten keresztül (www.pszaf.hu),

– kiválasztani a legmegfelelõbb önkéntes nyugdíjpénz-
tárt és tagsági jogviszonyt létesíteni.

A belépést követõen, illetve már meglévõ tagsági vi-
szony esetén a záradékolt önkéntes egészségpénztári belé-
pési nyilatkozat másolatát a választott juttatásokról szóló
nyilatkozat mellékleteként kell leadni.

A jogosultság keletkezését követõen, a munkáltatói
hozzájárulás havonta, utólag kerül átutalásra a jogosult
egyéni számlájára.

Abban az esetben, ha a jogosult a rendelkezésre álló ma-
ximális havi keretösszegnél kevesebbet kíván igénybe
venni e juttatás esetében, úgy lemondó nyilatkozat kitöl-
tése szükséges.

A juttatás igénybevételének feltétele
A jogosult egészségpénztári tagságának igazolása, a

pénztár által záradékolt belépési nyilatkozat másolatával.

3. Helyi közlekedés biztosítása

A jogosult választhat az éves BKV-bérlet, valamint a
30 napos és kétheti bérlet között.

A juttatás rövid ismertetése
A munkáltató, a jogosult béren kívüli juttatási keretének

terhére történõ választása esetén, a tárgyévre érvényes
BKV-bérletet bocsát rendelkezésére, a munkába járáshoz.

Amennyiben a jogosult év közben szerez jogosultságot
a cafeteriarendszer igénybevételére, úgy az alábbi két le-
hetõség áll fenn:

– Ha a nyilatkozattétel idõpontjában a BGO rendelke-
zik felhasználható éves bérlettel, és a jogosult igényt tart a
helyi utazási költségeinek megtérítésére, úgy a jogosult az
éves bérletet köteles igénybe venni. Ebben az esetben az
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éves bérlet értéke a jogosultság napjától idõarányosan
kerül beszámításra az egyéni keretösszegbe.

– Amennyiben a BGO a nyilatkozattétel idõpontjában
nem rendelkezik felhasználható éves bérlettel, úgy a jogo-
sult a 2 heti, illetve a 30 napos bérlet költségeinek megtérí-
tésére jogosult. A keret maximális kihasználása érdekében
a bérletek érvényessége 2 heti bérlet esetében 15-e és 30-a,
30 napos bérlet esetében néhány napos eltéréssel 1-je és
30-a között javasolt. Amennyiben a dolgozó által megvá-
sárolt bérlet érvényességi ideje hosszabb, mint tárgyév de-
cember 31., úgy csak az adott évre vonatkozó idõarányos
rész számolható el.

Bõvebb információ a www.bkv.hu oldalon található.

A juttatás mértéke
A tárgyévre érvényes éves, illetve a kétheti és a 30 na-

pos bérletszelvény ára.

A juttatás igénybevételének módja
Az éves bérletszelvények beszerzését egységesen a

KüM végzi. Az éves bérletszelvények az illetékes szerve-
zeti egységek titkárságán keresztül kerülnek kiosztásra az
elõzõ bérletszelvény lejárta elõtt minimum 1 nappal.

Jogviszony, illetve a jogosultság megszûnésekor a jogo-
sult a bérletszelvényt az utolsó munkában töltött napon le-
adhatja, így a bérletszelvény ára idõarányosan kerül beszá-
mításra a cafeteriakeretbe.

A tárgyévben jogviszonyt létesítõ új belépõ, valamint
jogosultságot szerzõ munkavállaló esetén a helyi utazás
megtérítése idõarányosan jár. Az éves bérletek esetében a
szelvény értékének idõarányos része kerül beszámításra az
egyéni keretbe.

A kétheti, illetve 30 napos bérlet költségének megtérí-
tése a KüM nevére és címére (1027 Budapest, Bem rak-
part 47.) kiállított számla, valamint a bérletszelvény alap-
ján utólag történik. A tárgyhónap 5-e után leadott számlák
a tárgyhót követõ hónapban kerülnek átutalásra.

A számlát a bérletszelvénnyel együtt a BGO kijelölt
munkatársának kell leadni.

Az állandó személyi használatú gépkocsira, illetõleg a
sajátgépjármû-használat után költségtérítésben részesülõ
munkatársak nem jogosultak BKV-bérlet igénybevételére.

4. Üdülési támogatás/hozzájárulás:

a) Üdülési csekk

A juttatás rövid ismertetése
A juttatási keretbõl belföldi üdülési, pihenési lehetõségek,

illetve kapcsolt szolgáltatások vehetõk igénybe. A juttatási
keret terhére igényelhetõ, a Magyar Üdülési Alapítvány által
kibocsátott, névre szóló üdülési csekk érvényességi idõn (ki-
állítástól számított egy év) belül bármikor felhasználható.
A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság Üdülési és Oktatás-
szervezési Igazgatóság és a Nemzeti Üdülési Szolgálat in-

ternetes honlapján a csekkelfogadó-helyek megtekinthetõk
(www.udules.meh.hu; www.nusz.hu).

A juttatás mértéke
A jogosultak, valamint az Szja tv. 1. sz. melléklet

8.3. pontja értelmében a közeli hozzátartozójuk* számára
maximálisan, a tárgyév január elsején érvényes minimál-
bér összegéig.

Amennyiben a jogosult a maximum értéktõl kevesebbet
kíván igénybe venni, úgy ezer forintra kerekítve kell meg-
állapítani az összeget, ami nem lehet kevesebb 5000 Ft-
nál. Amennyiben a közeli hozzátartozó más kifizetõhelyen
is igényel üdülési hozzájárulást, úgy összevontan kizáró-
lag a minimálbér összegéig kapható a juttatás.

A juttatás igénybevételének módja
Az igényelt üdülési csekkek évente egy alkalommal, a

jogszabályi elõírásoknak megfelelõ címletezés szerint, áp-
rilis hónapban kerülnek kiosztásra. Pótigénylés esetén az
üdülési csekkek október hónapban vehetõk át.

A cafeteriarendszer juttatásaira év közben jogosultságot
szerzõ e juttatási formát a fenti feltételekkel március 15-ig
igényelheti. Amennyiben március 16. és szeptember 30-a
között nyilatkozik üdülésicsekk-igényérõl, úgy tudomásul
veszi, hogy igénye októberben kerül teljesítésre. Szeptem-
ber 30-a után az üdülési csekk nem választható juttatás-
ként.

E juttatási formában a jogosult akkor részesülhet, ha ezt
a juttatási formát választja, valamint nyilatkozik az Szja
tv.-ben meghatározott, ide vonatkozó adatokról, továbbá,
hogy más kifizetõtõl kapott-e üdülési hozzájárulást.

Az üdülési csekk a kibocsátástól számított egy évig
használható fel. Az érvényesség ideje meghosszabbítható,
melynek költsége a jogosultat terheli.

b) Üdülési hozzájárulás Központi Szolgáltatási Fõ-
igazgatóság által kiállított számlával történõ elszámo-
lás mellett

A juttatás rövid ismertetése
A juttatási keretbõl belföldi üdülési, pihenési lehetõsé-

gek vehetõk igénybe a Központi Szolgáltatási Fõigazgató-
ság által biztosított szálláshelyeken. Bõvebb információ a
www.udules.meh.hu honlapon található. (A szálláshelyek
jelentõs részénél üdülési csekk beváltható.)

A juttatás mértéke
A jogosultak részére egységesen a mindenkori minimál-

bér összege.

A juttatás igénybevételének módja
A KüM nevére és címére (1027 Budapest, Bem rak-

part 47.) kiállított, a jogosult nevével ellátott belföldi üdülési
szolgáltatás igénybevételérõl szóló számla leadása. A jutta-
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tás igénybevétele utólagos elszámolással történik legkésõbb
minden év november 25-ig. A tárgyhónap 5-e után leadott
számlák a tárgyhót követõ hónapban kerülnek átutalásra.
A számlát a BGO kijelölt munkatársának kell leadni.

c) Üdülési hozzájárulás számlával történõ elszámo-
lás mellett

A juttatás rövid ismertetése
A juttatási keretbõl belföldi üdülési, pihenési lehetõsé-

gek vehetõk igénybe.

A juttatás mértéke
A jogosultak részére egységesen a mindenkori köztiszt-

viselõi illetményalap 100%-a, valamint adó- és járulék-
vonzata.

A juttatás igénybevételének módja
A KüM nevére és címére (1027 Budapest, Bem rak-

part 47.) kiállított, belföldi üdülési szolgáltatás igénybevé-
telérõl szóló számla leadása. A juttatás igénybevétele utó-
lagos elszámolással történik legkésõbb minden év novem-
ber 25-ig. A tárgyhónap 5-e után leadott számlák a követ-
kezõ hónapban kerülnek átutalásra. A számlát a BGO kije-
lölt munkatársának kell leadni.

5. Iskolakezdési támogatás utalvány formájában

A juttatás rövid ismertetése
A munkáltató adómentes iskolakezdési támogatást ad-

hat a közoktatásról szóló törvényben meghatározott gyer-
mek, tanuló számára a – rá tekintettel a családok támogatá-
sáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult – szü-
lõ vagy a vele közös háztartásban élõ házastárs útján. A tá-
mogatás célja a munkáltató hozzájárulása az oktatásban
részt vevõ gyermeket nevelõ jogosultak tanévkezdési költ-
ségeihez.

A juttatás mértéke
Az iskolakezdési támogatás mértéke tanévenként és

gyermekenként az Szja tv.-ben meghatározott adómentes
juttatás mértékéig terjedhet.

A cafeteriarendszer keretében e juttatási formából lehe-
tõség van 1000 Ft-ra kerekítve, a maximált összegnél ke-
vesebbet is igénybe venni.

A juttatás igénybevételének módja
Az iskolakezdési támogatás utalvány formájában kerül

kiosztásra június 15-e és 30-a között. Pótigénylés esetén a
csekkek szeptember 1-je és szeptember 15-e között vehe-
tõk át. Az utalvány kizárólag a tanév elsõ napját megelõzõ
és azt követõ 60 napon belül vehetõ igénybe taneszköz, is-
kolatáska, ruházat vásárlására. Utólagos elszámolás nem
szükséges.

E juttatási formában a jogosult akkor részesülhet, ha
nyilatkozik az Szja tv.-ben meghatározott, ide vonatkozó
adatokról.

A cafeteriarendszer juttatásaira év közben jogosultságot
szerzõ e juttatási formát a fenti feltételekkel május 31-ig

igényelheti. Amennyiben június 16-a és augusztus 15-e
között nyilatkozik iskolakezdésitámogatás-igényérõl, úgy
tudomásul veszi, hogy igénye szeptember elsõ felében ke-
rül teljesítésre. Augusztus 15-e után az iskolakezdési tá-
mogatás nem választható juttatási elemként.

6. Internethasználati-díj hozzájárulás

A juttatás rövid ismertetése
A jogosult, vagy vele egy háztartásban élõ házastársa ál-

tal megkötött egyedi szolgáltatási szerzõdés – tartalma
szerint internetelérés – költségeinek megtérítése havi szin-
ten utólag történik. Az utólagos elszámolás eredeti számla
ellenében évente két alkalommal, július 1–15., valamint
december 1–15. között történik.

A támogatás bármely szolgáltatóval megkötött egyedi,
már meglévõ, vagy ezután megkötésre kerülõ, bármely típu-
sú internet-hozzáférési formára vonatkozik, az Szja tv. 1. sz.
mellékletének 7.11. pontjában meghatározottak szerint.

A támogatás felhasználható mind a havi díjak (elõfize-
tési), mind a forgalmi díj (korláton felüli letöltési díj) meg-
fizetésére, ezen díjak telefonbeszélgetéstõl, kábelteleví-
zió-elõfizetéstõl való elkülönítésével.

A juttatás mértéke
A szolgáltatási szerzõdésben meghatározott belépési,

elõfizetési és/vagy forgalmi díj, de legfeljebb a rendelke-
zésre álló keretösszeg. A válaszható havi összeg határa
nem lehet nagyobb a névre szóló szolgáltató szerzõdésben
foglalt havi díjnál. Továbbá a munkatárs által igényelt jut-
tatásnak minden hónapban azonos összegûnek kell lennie
100 Ft-ban meghatározva.

Az elszámolás a jogosult nevére kiállított számla ellené-
ben történik. Ha a számla azonos szolgáltatótól más szolgál-
tatást (pl. telefon-elõfizetés és -beszélgetés, vagy kábeltele-
vízió-elõfizetés) is tartalmazhat, az internethasználatot elkü-
lönítetten kell szerepeltetni (részletes számla). Amennyiben
a számlán az internethasználat/-elõfizetés nem szerepel el-
különítetten, úgy a támogatás csak a jogszabályban elõírt
adók és járulékok felszámításával adható.

Amennyiben az utólagos elszámolás alkalmával igazo-
lódik, hogy a havonta átutalt összeg magasabb, mint a
számlán szereplõ, a különbözet a következõ hónap illet-
ményébõl visszavonásra kerül.

A juttatás igénybevételének módja
Internet-elõfizetéssel rendelkezõ jogosult esetén a nyi-

latkozatban havi szintre számított elõfizetési díj összegé-
nek megadása indokolt. Lehetõsége van az elõfizetés meg-
határozott részének támogattatására (résztámogatás) is.

Abban az esetben, ha elõfizetése forgalmidíj-köteles, az
igénybe venni kívánt támogatás mértékébe a jogosult által
kalkulált átlagos forgalmi díj is beszámítható (de nem kö-
telezõ).

Amennyiben már meglévõ szolgáltatásról van szó, a
nyilatkozathoz csatolni kell az elõfizetõi szerzõdés, vala-
mint egy három hónapnál nem régebbi számla másolatát.
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Amennyiben az elõfizetõi szerzõdés megkötésére a nyilat-
koztatási idõszakot követõen kerül sor, úgy az elõfizetõi
szerzõdés másolatát a juttatási elem igénybevételének elsõ
hónapjában le kell adni a BGO kijelölt munkatársának.

7. Ajándékutalvány

A juttatás rövid ismertetése
A juttatási keretbõl a „multikategória” típusú ajándék-

csekk, szépségápolásra, sportra, vegyi áru, ruházat, bútor,
háztartási és elektronikai áru vásárlására utalvány formá-
jában vehetõ igénybe.

A juttatás mértéke
A mindenkori minimálbér 10%-a, mely évente három

alkalommal igényelhetõ adómentesen. Az ajándékutal-
vány egy háztartásban élõ közeli hozzátartozók** számára
is igényelhetõ évi három alkalommal.

A jogosult az adómenetesen adható összeg felett is vá-
laszthatja ezt a juttatási formát, átvállalva az adó- és járulé-
kok megfizetését, ami a cafeteriakeret terhére levonásra
kerül.

A juttatás igénybevételének módja
Az igényelt ajándékutalványok évente három alkalom-

mal kerülnek kiosztásra április 12-e, július 1-je és október
23-a elõtti héten.

A cafeteriarendszer juttatásaira év közben jogosultságot
szerzõ e juttatási formát a fenti feltételekkel március 20-ig
igényelheti. Amennyiben március 21-e és május 31-e kö-
zött nyilatkozik ajándékutalvány-igényérõl, úgy két alka-
lommal, június 1-je és szeptember 15-e közötti nyilatkozat
esetén csak egy alkalommal jogosult ajándékutalvány
igénybevételére.

Szeptember 15-e után e juttatási forma nem választható.
E juttatási elemben a jogosult akkor részesülhet, ha ezt a

juttatási formát választja, valamint nyilatkozik az Szja
tv.-ben meghatározott, ide vonatkozó adatokról.

8. Mûvelõdési intézményi szolgáltatás juttatása utal-
ványos formában

A juttatás rövid ismertetése
Az Szja tv. 1. számú mellékletének 8.6. pontja szerint

mûvelõdési intézményi szolgáltatást nyújtó mûvelõdési
intézmények körébe a következõk tartoznak:

– könyvtári, levéltári szolgáltatás,
– múzeumi szolgáltatás, kulturális örökség védelme,
– elõadómûvészet,

** A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 685. §
b) pontja alapján közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon,
az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mosto-
ha- és a nevelõszülõ, valamint a testvér. Egy háztartásban élõk: életvitelsze-
rûen együtt lakó személyek.

– filmvetítés,
– állat-, növénykert, védett természeti értékek bemuta-

tása,
– közmûvelõdési intézmény által nyújtott felnõtt- és

egyéb oktatás.

A juttatás mértéke
A juttatás maximálisan a mindenkori minimálbér össze-

ge. Az igényelt összeget 500 Ft-ra kerekítve kell meghatá-
rozni.

A juttatás igénybevételének módja
Az igényelt utalványok évente három alkalommal, feb-

ruár, június és október hónapban kerülnek kiosztásra.
A január 25-ig leadott nyilatkozatok alapján az utalvá-

nyok február hónapban kerülnek kiosztásra. Amennyiben
a jogosult január 26-a és május 30-a között nyilatkozik
kultúracsekkigényérõl, úgy tudomásul veszi, hogy igénye
június hónapban kerül teljesítésre. Június 1-je és szeptem-
ber 30-a között leadott nyilatkozatok alapján a kultúra-
csekkek októberben kerülnek kiosztásra. Szeptember 30-a
után a kultúracsekk nem választható juttatási elemként.

9. A természetbeni juttatás pénzbeli megváltása

A juttatás rövid ismertetése
Ebben a formában veheti igénybe a jogosult a tárgyév

november 30-ig a keretösszegébõl fel nem használt, illetve
a nyilatkozatban le nem kötött maradványt (1000 Ft felett),
illetve ezen a jogcímen kerül kifizetésre az év közben meg-
szüntetett jogviszony esetében idõarányosan járó, de még
igénybe nem vett juttatás.

Amennyiben a jogosult önkéntes egészség pénztártag
november 30-ig kérheti, hogy a még igénybe nem vett jut-
tatás összegét a minimálbér 30%-áig a munkáltató a pénz-
tárba átutalja.

Bérjellegû kifizetésnek minõsülõ juttatás, ezért a fo-
lyósításkor a jogosultat adó- és járulékfizetési kötele-
zettség terheli.

A juttatás mértéke
A rendelkezésre álló keretösszeg, vagy a választást kö-

vetõen fennmaradó részösszeg 1000 Ft felett, adó- és járu-
lékvonzatával együtt.

A juttatás igénybevételének módja
A jogosult által igénybe nem vett keretösszegbõl fel

nem vett használt (1000 Ft) juttatás a tárgyév december
hónapban, a jogosult folyószámlájára történõ átutalással
kerül teljesítésre.

Amennyiben a jogosult úgy nyilatkozik, hogy nem kí-
ván élni a cafeteriarendszerben szereplõ egyéb juttatások-
kal, úgy számára a teljes összeg kifizetésre kerül március
15-ig az adó- és járulékvonzatok levonása után.
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Az önkormányzati miniszter utasításai

Az önkormányzati miniszter
15/2008. (HÉ 51.) ÖM

utasítása
a Nemzeti Turisztikai Bizottság

szervezetérõl és mûködésérõl

Az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköré-
rõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 11. §-ának
c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva ki-
adom a következõ

utasítást.

A Nemzeti Turisztikai Bizottság feladatköre

1. A turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása céljából
az önkormányzati miniszter (a továbbiakban: miniszter)
tanácsadó és döntés-elõkészítõ testülete a Nemzeti Turisz-
tikai Bizottság (a továbbiakban: NTB), amely egyben a tu-
rizmus állami irányítása és a turizmus civil szférája közötti
egyeztetõ fórumként is funkcionál.

2. Az NTB a miniszter felkérésére
a) részt vesz a nemzeti turizmusfejlesztési stratégia el-

veirõl szóló döntések elõkészítésében,
b) javaslatot tesz
ba) a turizmus irányítási és szervezeti rendszerének kor-

szerûsítésére,
bb) a turizmus nemzetközi kapcsolatrendszerének fej-

lesztésével kapcsolatos stratégia kialakítására,
bc) szakmai kitüntetések adományozására,
c) véleményezi
ca) a Turisztikai Célelõirányzat fõ felhasználási irányait,

elveit, a pályázati célokat és a hozzárendelt eszközöket,
cb) a Magyar Turizmus Zrt. és a turisztikai régiók mar-

ketingstratégiáját,
cc) a nemzeti turizmusfejlesztési stratégia elveivel és

végrehajtásával kapcsolatos elõterjesztéseket;
cd) a turizmussal kapcsolatos közgazdasági és jogi sza-

bályozást, valamint a feltételrendszer kialakítását,
d) figyelemmel kíséri és értékeli
da) a belföldi és nemzetközi turizmus fejlõdését,
db) a lakosság turisztikai igényeinek alakulását,
dc) a turizmussal kapcsolatos kutatómunka és a szakem-

berképzés alakulását,
dd) a turizmus társadalompolitikai hatásait,
de) a turizmus nemzetközi kapcsolatrendszerének fejlõ-

dését,
df) a turizmust érintõ egyéb idõszerû kérdéseket,
e) felkérésre tagot delegál a turisztikai jellegû pályáza-

tok bírálóbizottságaiba,

f) kapcsolatot tart a turisztikai szakma érdek-képviseleti
szerveivel, valamint a regionális idegenforgalmi bizottsá-
gokkal,

g) ellátja a Magyar Turizmus Minõségi Díj pályázat
szervezését, továbbfejlesztését és az ellenõrzési feladato-
kat, valamint a pályázat és nyertesei bemutatását.

Az NTB tagjai és részvételük

3. Az NTB elnökét, szakmai társelnökét és tagjait a mi-
niszter kéri fel és menti fel. A szakmai társelnöki pozíció
betöltéséhez turisztikai területen szerzett legalább 10 év
szakmai tapasztalat és korábbi vezetõi pozíció szükséges.
A felkérés személyre és határozatlan idõre szól.

4. Az NTB tagjai az utasítás mellékletének 1. és 3. pont-
jában meghatározott személyek, valamint a melléklet
2. pontjában meghatározott szervezetek által delegált sze-
mélyek. Az NTB tagjai lehetnek továbbá a miniszter által
felkért, a turizmushoz szorosan kötõdõ cégek képviselõi,
illetve egyéni szakértõk.

5. Az NTB valamennyi tagja rendelkezik szavazati jog-
gal, a többiek állandó, illetve esetenkénti meghívottként
vesznek részt és nem szavazhatnak.

6. Az egyes napirendi pontok tárgyalásánál tanácsko-
zási joggal részt vehet

a) szakértõként az elõterjesztést készítõ szervezet kép-
viselõje,

b) meghívottként az, akit az elnök meghív.

7. Az NTB tagjai személyesen kötelesek részt venni
az NTB ülésein, akadályoztatásuk esetén helyettesítésnek
– az NTB elnökének és szakmai társelnökének kivételé-
vel – helye nincs. Az NTB elnökét – akadályoztatása ese-
tén – teljes jogkörrel az NTB szakmai társelnöke helyette-
síti. Az NTB elnökét és szakmai társelnökét – mindkettõ-
jük akadályoztatása esetén – az elnök által meghatározott
körben az NTB-titkár helyettesíti.

Az NTB titkársága

8. Az NTB mûködésével kapcsolatos szakmai, szerve-
zési, ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatokat az NTB tit-
kársága (a továbbiakban: titkárság) látja el. A titkárság
mûködésének fedezetét a Turisztikai Célelõirányzat biz-
tosítja. A titkársági teendõket a Magyar Turizmus Zrt.
látja el.
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9. A titkárság gondoskodik
a) az NTB üléseinek elõkészítésérõl,
b) az ülésre szóló meghívásokról,
c) az ülés jegyzõkönyvének elkészítésérõl és az ülést

követõ 8 munkanapon belül a honlapon történõ hozzáférés
lehetõvé tételérõl.

10. A titkárság
a) végrehajtja az NTB állásfoglalásaiban szereplõ fel-

adatokat, ennek érdekében egyeztet és koordinál az érde-
kelt szervezetekkel,

b) az érdekelt szervezetek bevonásával elkészíti az NTB
napirendjén szereplõ elõterjesztéseket, szakmai javasla-
tokat,

c) beszerzi, gyûjti és rendszerezi a szakmai szervezete-
ket érintõ információkat, az Önkormányzati Minisztérium
Turisztikai Szakállamtitkársága részérõl rendelkezésre bo-
csátott információkat a szakmai szervezeteknek továbbít-
ja, illetve a szakmai szervezetek információit továbbítja az
Önkormányzati Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkár-
sága felé,

d) segíti az elnök, a szakmai társelnök és a bizottsági ta-
gok munkáját,

e) a szakmai feladatokon kívül ellátja az NTB mûködé-
sével kapcsolatos adminisztratív és pénzügyi feladatokat.

Az NTB mûködése

11. Az NTB a feladatkörébe tartozó ügyeket ülésein tár-
gyalja meg. Üléseit általában havonta azonos napokon,
nyári szünettel tartja. Az ülések napirendjét az NTB el-
nöke a turisztikai szakállamtitkárral egyeztetve határozza
meg.

12. Az NTB összehívásáról az elnök a titkárság útján
gondoskodik. Az NTB üléseire szóló meghívókat – a rend-
kívüli ülés kivételével – az ülés elõtt legalább 8 nappal
elektronikus úton kell eljuttatni a tagoknak és az egyéb
meghívottaknak. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés
helyét, idõpontját, a napirendet és csatolni kell hozzá az
ülésen megtárgyalásra kerülõ elõterjesztéseket, tájékoz-
tató anyagokat.

13. Az NTB akkor határozatképes, ha tagjainak több
mint fele jelen van.

14. Az NTB ülését az NTB elnöke vezeti. Az NTB az ál-
lásfoglalását a jelenlévõ tagok egyszerû szótöbbségével

alakítja ki, szavazategyenlõség esetén az ülést vezetõ el-
nök szavazata dönt.

15. Az ülésre szóló meghívóban nem szereplõ kérdése-
ket az NTB akkor tárgyalhatja meg, ha határozatképes, és a
jelenlévõk egyhangúan hozzájárulnak a napirendi pont
megtárgyalásához.

16. A rendkívüli ülés összehívását – a tárgy és az ok
megjelölésével – az NTB 5 tagja együttesen kérheti az
NTB elnökétõl, aki a kérelem alapján köteles intézkedni az
ülés összehívásáról. A miniszter, valamint a turisztikai
szakállamtitkár – az ok és a napirend megjelölésével – kez-
deményezheti a rendkívüli ülés összehívását.

17. Ha az ülés nem határozatképes, a megismételt ülést a
határozatképtelen ülést követõ három napnál késõbbi, de
8 napon belüli idõpontban, az eredetivel azonos napirend-
del kell megtartani. A megismételt ülés határozatképes
függetlenül a megjelent tagok számától, ezt a körülményt a
meghívóban fel kell tüntetni.

18. Az NTB egyes ügyek megvizsgálása, elõkészítése
céljából saját tagjaiból és külsõ szakértõkbõl munkabizott-
ságot alakíthat.

19. Az NTB az ügyrendjét – ennek az utasításnak a ke-
retei között – maga határozza meg, amelyet a miniszter
hagy jóvá.

20. Az NTB üléseirõl hangfelvétel és – az állásfoglalást
és szükség szerint a szavazati arányok megoszlását, az
esetleges ellenvéleményeket is tartalmazó – bizottsági
jegyzõkönyv készül. A jegyzõkönyvet az ülésen elnöklõ
személy és két tag az aláírásával hitelesíti. A titkárság gon-
doskodik a jegyzõkönyvek elkészítésérõl és annak a mi-
niszter, valamint az érdekeltek részére történõ megküldé-
sérõl.

Hatálybalépés

21. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba. Ez-
zel egyidejûleg az Országos Idegenforgalmi Bizottság
szervezetérõl és mûködésérõl szóló 1/2005. (I. 12.) TNM
utasítás hatályát veszti.

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter
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Melléklet a 15/2008. (HÉ 51.) ÖM utasításhoz

1. A Nemzeti Turisztikai Bizottság szavazati joggal rendelkezõ tagjai:

az NTB elnöke,
az NTB szakmai társelnöke, valamint
a 2. pontban foglaltak javaslatai alapján a miniszter által kijelölt személyek.

2. A Nemzeti Turisztikai Bizottság szavazati joggal rendelkezõ tagjaira a következõ szervezetek tehetnek javaslatot:

Balatoni RIB,
Budapest és Közép-Duna-vidéki RIB,
Magyar Szállodaszövetség,
Magyar Utazásszervezõk és Utazásközvetítõk Szövetsége,
Magyar Turisztikai Egyesület,
Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet,
Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége,
Magyar Vendéglátók Ipartestülete,
Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége,
Magyarországi Rendezvényszervezõk Szövetsége,
Tourinform Szövetség,
Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége,
Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége,
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége,
IHSZ Megyék Idegenforgalmi Szövetsége,
Idegenforgalmi Koordinációs Testület,
Magyar Fürdõszövetség,
Turisztikai Tanácsadók Szövetsége,
Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség,
Magyar Természetbarát Szövetség,
Magyarországi Idegenvezetõk Szövetsége,
Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület, valamint
a turizmus oktatásával foglalkozó intézmények és intézetek szervezete.

3. A Nemzeti Turisztikai Bizottság állandó meghívott résztvevõje (szavazati jog nélkül):

ÖM turisztikai szakállamtitkára,
ÖM Turisztikai Szakállamtitkárságának fõosztályvezetõje és fõosztályvezetõ-helyettese,
Magyar Turizmus Zrt. Igazgatóságának elnöke,
Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója,
Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatás Statisztikai Fõosztály vezetõje,
Budapest Airport képviselõje, valamint
az NTB titkára.
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Az önkormányzati miniszter
16/2008. (HÉ 51.) ÖM

utasítása
a katasztrófavédelmi eszközök rendszeresítésének

szabályairól

A katasztrófavédelmi szervek által használt katasztrófa-
védelmi eszközök használatba vételét megelõzõ rend-
szeresítési eljárás szabályozására a következõ utasítást
adom ki:

1. Jogszabály, valamint a Belügyminisztérium Rend-
szeresítési Szabályzatáról szóló 24/2002. (BK 17.) BM
utasítás eltérõ rendelkezése hiányában a katasztrófavédel-
mi eszközök rendszeresítése során az utasításban foglalta-
kat kell alkalmazni.

2. Az utasítás értelmében:
a) rendszeresítési eljárás: eljárás, melynek során meg-

állapításra kerül, hogy az adott katasztrófavédelmi eszközt
készenlétben lehet-e tartani;

b) teljes körû rendszeresítési eljárás: dokumentáció,
bemutatott mintadarab, eredményes próbahasználat
és/vagy csapatpróba, valamint rendszeresítési javaslat
alapján lefolytatott engedélyezési eljárás;

c) részleges rendszeresítési eljárás: a teljes körû rend-
szeresítési eljáráshoz képest egyedi elbírálás alapján egy-
szerûsített eljárás;

d) általános rendszeresítés: a katasztrófavédelmi szer-
vek részére történõ korlátozás nélküli rendszeresítés;

e) korlátozott rendszeresítés: a rendszeresítési iratban
külön meghatározott katasztrófavédelmi szerv, illetve ál-
lománycsoport részére történõ rendszeresítés;

f) csapatpróba: a rendszeresítésre tervezett termék egy
vagy több mintadarabjának a kiválasztott állománycsoport
által, meghatározott szempontok szerinti kipróbálása – ki-
képzés és megfelelõ begyakoroltság után – a bevetés vagy
egyéb szolgálati feladat ellátása során;

g) próbahasználat: a rendszeresítésre tervezett termék
mintadarabjának a kiválasztott állománycsoport által,
meghatározott szempontok szerinti kipróbálása gyakor-
laton;

h) használatbavételi engedélyezési eljárás: a katasztró-
favédelmi szervek egy meghatározott, rendszeresítésre kö-
telezett termék egyedi készenlétben tartásának kérelemre
történõ engedélyezése;

i) katasztrófavédelmi eszköz: katasztrófavédelmi szer-
vek alapfeladatainak ellátásához szükséges speciális mé-
rõmûszer, egyéni védõeszköz, hír- és informatikai eszköz,
bevetési eszköz, szakfelszerelés;

j) készenlétben tartás: a szolgálati feladatok ellátására
használandó katasztrófavédelmi eszköz bevethetõ állapot-
ban tartása.

3. Bevetési és kiképzési célokra csak rendszeresített ka-
tasztrófavédelmi eszközök használhatók, melyek csopor-
tosítását a melléklet tartalmazza.

4. A fõigazgató jogosult a katasztrófavédelmi eszközök
rendszeresítésére, illetve rendszerbõl való kivonására, a
készenlétbe tartás felfüggesztésére, az üzemeltetés mûsza-
ki feltételeinek meghatározására.

5. A katasztrófavédelmi eszközt abban az esetben lehet
rendszeresíteni, ha annak mûszaki tulajdonságai a kataszt-
rófavédelem különleges igényeit is kielégítik.

6. A rendszeresítésrõl a rendszeresítési eljárás során, a
termék dokumentációja, az eredményes próbahasználat,
vagy csapatpróba, illetve alkalmazási tapasztalatok alap-
ján kell dönteni. A termék sürgõs alkalmazási igénye ese-
tén, megfelelõ dokumentáció alapján a próbahasználat és a
csapatpróba mellõzhetõ.

7. Részleges rendszeresítési eljárásnak lehet helye ab-
ban az esetben, ha a rendszeresítésre tervezett terméket a
Magyar Honvédségnél vagy rendvédelmi szervnél már
használatba vették. Ebben az esetben az eljárást a szüksé-
ges mértékben kell lefolytatni.

8. A közbeszerzési eljárás során beszerzett, még nem
rendszeresített katasztrófavédelmi eszközt – a végleges
dokumentáció és mintadarab alapján – rendszeresítési el-
járás mellõzésével kell a rendszeresített termékek nyilván-
tartásába felvenni.

9. A katasztrófavédelmi eszköz a fõigazgató által ki-
adott használati engedéllyel is készenlétben tartható, ha
annak egyedi kialakítása vagy kis mennyiségû beszerzése
miatt általános vagy korlátozott rendszeresítése nem in-
dokolt.

10. A katasztrófavédelmi eszközök rendszerben tartha-
tóságát az OKF – a használat során szerzett bevetési és ki-
képzési tapasztalatok alapján – folyamatosan figyelemmel
kíséri.

11. Azt a rendszeresített terméket, amelynek biztonsá-
gosságát igazoló iratát (mûszaki engedély, tanúsítvány, al-
kalmassági irat) az arra jogosult szerv biztonságtechnikai
okból visszavonta, azonnali hatállyal készenlétben tartását
fel kell függeszteni, vagy a rendszerbõl ki kell vonni, hasz-
nálati engedélyét vissza kell vonni.

12. Amennyiben a rendszeresített termék szükségtelen-
né válik, vagy a használat során nem felel meg a vele
szemben támasztott szakmai, biztonságossági követelmé-
nyeknek a rendszerbõl ki kell vonni, használati engedélyét
vissza kell vonni.

13. A katasztrófavédelmi eszközzel kapcsolatban fel-
merült – a 11–12. pontban szereplõ – hiányosságról az
üzemben tartó, a használó haladéktalanul – tájékoztatja a
fõigazgatót.
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14. A fõigazgató dönt a katasztrófavédelmi eszköz ké-
szenlétbe tartásának felfüggesztésérõl, a rendszerbõl törté-
nõ azonnali hatályú kivonásáról, vagy a rendszeresítési el-
járás lefolytatóját utasítja a rendszerben tartás felülvizsgá-
latára.

15. A felülvizsgálat során a termék szakmai megfelelõ-
ségét az OKF szervezeti egységei véleményezik, mely
alapján az eljárást lefolytató javaslatot tesz a fõigazgató
felé a katasztrófavédelmi eszköz további rendszerben tar-
tására, vagy annak rendszerbõl történõ kivonására.

16. Az eljárást lefolytató értesíti az érintetteket a fõigaz-
gató 14–15. pont szerint meghozott döntéseirõl.

17. A rendszeresített eszközökrõl az OKF nyilvántartást
vezet.

18. A rendszeresítési eljárás lefolytatására az OKF és te-
rületi szervei, a tûzoltóságok, a polgári védelem és tûzoltó-
ság szakmai érdek-képviseleti szervei, a katasztrófavédel-
mi eszközök gyártója, forgalmazója kezdeményezésére
kerülhet sor.

19. A rendszeresítésre történõ javaslat alapján a fõigaz-
gató elrendeli, vagy elutasítja a rendszeresítési eljárás le-
folytatását.

20. A rendszeresítési eljárást a fõigazgató által kijelölt
szervezeti egység folytatja le.

21. Az eljárást lefolytató szervezeti egység eljárása során:

a) a termék dokumentációja alapján vizsgálja a kataszt-
rófavédelmi eszköz szakmai és biztonságossági megfele-
lõségét;

b) a termék alkalmazhatóságára tekintettel meghatároz-
za a próbahasználat, csapatpróba végrehajtásának módját,
idõtartamát;

c) véleményezteti a termék szakmai megfelelõségét az
OKF szervezeti egységeivel;

d) az eljárás során keletkezett iratok alapján javaslatot
tesz a fõigazgató felé a katasztrófavédelmi eszköz rend-
szeresítésére, vagy annak elutasítására.

22. A csapatpróbát, próbahasználatot az eljárást lefoly-
tató szervezeti egység vezetõje írásban rendeli el, végre-
hajtását megbízottja útján ellenõrizheti.

23. A csapatpróba, a próbahasználat tapasztalatait irat-
ban kell rögzíteni, mely tartalmazza a végrehajtó javaslatát
a katasztrófavédelmi eszköz rendszerbe vételére, vagy an-
nak elutasítására.

24. Az elkészült javaslatot az OKF szervezeti egységei-
nek vezetõi ellenjegyzik.

25. A katasztrófavédelmi eszköz rendszeresítésérõl,
vagy annak elutasításáról a fõigazgató dönt.

26. A döntést követõen az eljárást lefolytató szervezeti
egység elkészíti a rendszeresítési iratot.

27. Az eljárást lefolytató szervezeti egység a rendszere-
sítésrõl értesíti az érintetteket.

28. A katasztrófavédelmi szerveknél használatban lévõ
katasztrófavédelmi eszközök felmérését el kell végezni, és
azok rendszeresítésére, vagy a további használat korláto-
zására az utasítás hatálybalépését követõ 180 napon belül
javaslatot kell tenni. Az eljárás lefolytatására 60 nap áll
rendelkezésre.

29. Ez az utasítás a közzétételét követõ nyolcadik napon
lép hatályba.

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter

Melléklet a 16/2008. (HÉ 51.) ÖM utasításhoz

A bevetési és kiképzési célra használható
katasztrófavédelmi eszközök csoportosítása

I. kategória: mérõmûszerek

1. Mikrometeorológia mûszerei
2. Gázkoncentrációmérés mûszerei
3. Sugárzásmérõ mûszerek
4. Egyéb különleges mûszerek

II. kategória: egyéni védõeszközök

1. Nehéz gázvédõ ruhák és tartozékaik
2. Könnyû gázvédõ ruhák és tartozékaik
3. Légzésvédõ eszközök
4. Védõkesztyûk
5. Védõcsizmák
6. Védõsisakok
7. Mentesítõ eszközök

III. kategória: hír- és informatikai eszközök

1. Hírforgalmi eszközök
2. Informatikai eszközök

IV. kategória: bevetési eszközök, szakfelszerelések

1. Speciális gépjármûvek
2. Szakfelszerelések

2008/51. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 9103



Szakmai indokolás

A rendszeresítés elsõdleges feladata, hogy az adott esz-
köz gyakorlati alkalmazhatóságáról csapatpróba végrehaj-
tásával kellõ tapasztalatot szerezzen a próbát végrehajtó
állomány. Ezzel kiküszöbölhetõ, hogy olyan eszköz kerül-
jön bevetésre, illetve felhasználásra, mely katasztrófavé-
delmi feladatok ellátására alkalmatlan és veszélyforrást
jelent annak használójára.

Az utóbbi idõben egyre gyakrabban bekövetkezõ ka-
tasztrófahelyzetek során a bevetésre kerülõ katasztrófavé-
delmi szervek által használt eszközök rendszeresítése je-
lenleg nem szabályozott. Ez a hiányosság felveti azt a
problémát, hogy olyan eszköz kerülhet beszerzésre, illetve
bevetésre, amelyekrõl gyakorlati tapasztalattal nem ren-
delkeznek a katasztrófavédelmi szervek. Mivel ezen esz-
közök a beavatkozást segítik, valamint az emberélet védel-
mét látják el, kiemelt fontosságú, hogy ezen eszközök által

biztosítva legyen a megfelelõ védelem. Ez azzal oldható
meg, ha – a tûzoltó technikákhoz hasonlóan – a katasztró-
favédelmi eszközök rendszeresítése megtörténik.

Figyelembe véve a terület szakmai fontosságát, elen-
gedhetetlen, hogy utasítás szabályozza a kérdéses terüle-
tet, mivel ennek kiemelt szerepe van a katasztrófavédelmi
eszközök késõbbi beszerzésére.

Az utasítás elõkészítésébe valamennyi érintett szervezet
bevonásra került. Az utasításban külön került szabályozás-
ra a rendszeresítési eljárás megindítása, a rendszerbe vétel,
illetve a rendszerbõl történõ kivonás részletes szabályai.
A katasztrófavédelmi eszközök rendszeresítésének utasí-
tásba foglalásával elérhetõ a biztonságos, egészséget nem
veszélyeztetõ munkavégzéshez a megfelelõ eszközök ki-
választása. Ezzel garantálható, hogy az utasítás hatályba-
lépését követõen rendszeresítésre kerülõ eszközök szak-
mai szempontból megállják helyüket a katasztrófák elhárí-
tása, valamint a gyakorlatok tartása során.
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A szociális és munkaügyi miniszter utasításai

A szociális és munkaügyi miniszter
21/2008. (HÉ 51.) SZMM

utasítása
a Munkaerõ-piaci Alap rehabilitációs alaprésze

2008. évi decentralizált és központi kereteinek módosításáról

1. §

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39/A. § (5) bekezdés
a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Munkaerõ-piaci Alap (a továbbiakban MpA) rehabilitációs
alaprész 2008. évi központi keretének felosztásáról szóló 16/2008. (MüK. 9.) SZMM utasításban foglalt rendelkezé-
sekre, a 2008. évi 3 000 000 000 Ft, azaz hárommilliárd forint összegû központi keretet a MAT 47/2008 számú határo-
zata 2 893 680 000 Ft-ra, azaz kettõmilliárd-nyolcszázkilencvenhárommillió-hatszáznyolcvanezer forintra csökkentette,
a decentralizált keretet ezzel egyidejûleg 3 006 320 000 Ft-ra, azaz hárommilliárd-hatmillió-háromszázhúszezer forintra
növelte.

2. §

A regionális munkaügyi központok igényeit figyelembe véve és a 47/2008. (IX. 3.) MAT határozat 4. pontja szerinti fel-
hatalmazás alapján a Munkaerõ-piaci Alap rehabilitációs alaprészének 2008. évi decentralizált kerete 3 006 320 000 Ft-ról
2 973 021 000 Ft-ra, azaz kettõmilliárd-kilencszázhetvenhárommillió-huszonegyezer forintra csökken. A csökkentett
keretösszeg regionális munkaügyi központok közötti módosított felosztását jelen utasítás 2. számú melléklete tartal-
mazza. Ezzel egyidejûleg a Munkaerõ-piaci Alap rehabilitációs alaprészének 2008. évi központi kerete 2 893 680 000 Ft-ról
2 926 979 000 Ft-ra, azaz kettõmilliárd-kilencszázhuszonhatmillió-kilencszázhetvenkilencezer forintra növekszik.

3. §

(1) Az MpA rehabilitációs alaprész 2008. évi központi keretének tevékenységenkénti/programonkénti felhasználását
az utasítás 1. számú melléklete tartalmazza. A jelen utasításban szereplõ feladatok megvalósításáért a Szociális és Mun-
kaügyi Minisztérium Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Fõosztálya felelõs.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott programok végrehajtásában az alábbi fõbb szervezeti egységek vesznek részt:
a) 1.1. Központi PR-program a megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatási szintjének növelésére: Fog-

lalkoztatási és Szociális Hivatal, regionális munkaügyi központok
b) 1.2. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat PR-programjai a megváltozott munkaképességû személyek foglalkozta-

tási szintjének növelésére: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, regionális munkaügyi központok
c) 2.1. A munkaképesség-változás megújuló értékelésével összefüggõ feladatok támogatása: Országos Rehabilitációs

és Szociális Szakértõi Intézet, Rehabilitációs Projektiroda
d) 3.1. Kutatási, adatszolgáltatási feladatok: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Szociális és Munkaügyi Intézet, Re-

habilitációs Projektiroda
e) 4.1. Képzések, továbbképzések: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
f) 5.2. Támogatott Foglalkoztatás©Szolgáltatás értelmi sérült személyeknek és komplex munkaerõ-piaci szolgáltatá-

sok támogatása: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
g) 5.3. „Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott Munkaképességû Munkavállalóknak (4M)” c. program: Nyugat-

dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
h) 5.7. Megváltozott munkaképességû személyek ösztönzése a munkavállalásra, illetve a munkáltatók motiválása

megváltozott munkaképességû személyek alkalmazására: regionális munkaügyi központok
i) 5.12. Komplex rehabilitációs mintaintézmények kialakításának támogatása: program az UMFT-források összehan-

golása miatt megszüntetendõ
j) 7. Az Alaprész terhére közvetlenül elszámolható költségek: Alapkezelési Fõosztály
k) 8. Az Alaprész mûködési költsége: Gazdasági Fõosztály

2008/51. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 9105



(3) A programokban közremûködõ fontosabb külsõ szervezetek:
a) 1.1. Központi PR-program a megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatási szintjének növelésére: Salva

Vita Alapítvány, Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szövetsége, Esélyházak
b) 3.1. Kutatási, adatszolgáltatási feladatok: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Állami Számvevõszék Mód-

szertani Kutató Intézet
c) 4.1. Képzések, továbbképzések: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar, Vakok Általános Iskolája,

Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
d) 5.1. Nyílt munkaerõ-piaci „Munkahelyi Gyakorlat” középiskolás és felnõtt megváltozott munkaképességû embe-

rek számára: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány
e) 5.2. Támogatott Foglalkoztatás©Szolgáltatás értelmi sérült személyeknek és komplex munkaerõ-piaci szolgáltatá-

sok támogatása: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány
f) 5.4. Komplex rehabilitációval kapcsolatos mentori hálózat kialakítása: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány,

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány, Kézenfogva Alapítvány
g) 5.5. Látássérült személyek elemi és foglalkozási rehabilitációjának támogatása: Fogyatékos Személyek Esélyegyen-

lõségéért Közalapítvány
h) 5.6. Foglalkozási rehabilitáció a képzési rehabilitációt követõen: a pályázat meghiúsulása miatt a program törölhetõ
i) 5.7. Megváltozott munkaképességû személyek ösztönzése a munkavállalásra, illetve a munkáltatók motiválása

megváltozott munkaképességû személyek alkalmazására: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
j) 5.8. Súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek szüleinek munkavállalásának elõsegítése: Fogyatékos Személyek

Esélyegyenlõségéért Közalapítvány
k) 5.9. Munkahelyfeltárás/munkakörelemzés módszerek alkalmazásának bevezetése: Országos Foglalkoztatási Köz-

alapítvány
l) 5.10. Rehabilitációs, szociális gazdaságimodell-programok támogatása: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
m) 5.11. Megváltozott munkaképességû munkavállalók nyílt munkapiaci foglalkoztatását elõsegítõ tranzit foglalkoz-

tatási modellek támogatása: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
n) 5.13. Autista személyek részére alternatív munkaerõ-piaci modellprogramok kidolgozása, alternatív munkaerõ-

piaci szolgáltatások célcsoportjának bõvítése: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány
o) 6.1. Munkahelyteremtés autista személyeknek: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány

4. §

Jelen utasítás az aláírás napjától hatályos.

Szûcs Erika s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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1. számú melléklet a 21/2008. (HÉ 51.) SZMM utasításhoz

A Munkaerõ-piaci Alap rehabilitációs alaprészének 2008. évi központi keretének felosztása

E Ft

2008 Tevékenység/program

A 2007. évben vállalt,
a 2008. évi keretet

terhelõ kötelezettségek
kerete

2008. évben vállalt,
a 2008. évi keretet

terhelõ kötelezettségek
kerete

A 2008. évi keretet
terhelõ kötelezettségek

kerete összesen

2009. évi keret terhére
megvalósuló

kötelezettségek
kerete

Program kerete
összesen

A B A+B C A+B+C

1. A társadalmi szemlélet kedvezõ irányú megváltoztatása

1.1. Központi PR-program a megváltozott munkaképességû
személyek foglalkoztatási szintjének növelésére

60 000 60 000 10 000 60 000

1.2. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat PR-programjai a
megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatási
szintjének növelésére

70 000 70 000 70 000

2. A foglalkozási rehabilitáció megalapozása (munkaképesség változásának értékelése)

2.1. A munkaképesség-változás megújuló értékelésével összefüggõ
feladatok támogatása

200 000 200 000 200 000

3. A foglalkozási rehabilitáció feltételrendszerének fejlesztése

3.1. Kutatási, adatszolgáltatási feladatok 13 000 183 000 196 000 50 000 246 000

4. A foglalkozási rehabilitáció humánerõforrás-fejlesztése

4.1. Képzések, továbbképzések 192 704 192 704 192 704

5. A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése

5.1. Nyílt munkaerõ-piaci „Munkahelyi Gyakorlat” program
támogatása

100 000 100 000 100 000

5.2. Támogatott Foglalkoztatás©Szolgáltatás értelmi sérült
személyeknek és komplex munkaerõ-piaci szolgáltatások
támogatása

143 275 143 275 256 725 400 000

5.3. „Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott Munkaképességû
Munkavállalóknak (4M)” c. program támogatása

150 000 100 000 250 000 190 000 440 000

5.4. Komplex rehabilitációval kapcsolatos ellátásszervezõi
(mentori) hálózat kialakítása

100 000 10 000 110 000 110 000

5.5. Megváltozott munkaképességû személyek elemi és foglalkozási
rehabilitációjának támogatása

50 000 300 000 350 000 50 000 400 000

5.6. Foglalkozási rehabilitáció a képzési rehabilitációt követõen 0 0

5.7. Megváltozott munkaképességû munkavállalók és munkáltatók
foglalkoztatási aktivitásának ösztönzése

100 000 100 000 100 000
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2008 Tevékenység/program

A 2007. évben vállalt,
a 2008. évi keretet

terhelõ kötelezettségek
kerete

2008. évben vállalt,
a 2008. évi keretet

terhelõ kötelezettségek
kerete

A 2008. évi keretet
terhelõ kötelezettségek

kerete összesen

2009. évi keret terhére
megvalósuló

kötelezettségek
kerete

Program kerete
összesen

A B A+B C A+B+C

5.8. Súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek szüleinek
munkavállalásának elõsegítése

50 000 50 000 50 000

5.9. Munkahelyfeltárás/munkakörelemzés szakmai protokolljának
kialakítása, képzési program kidolgozása

50 000 50 000 50 000

5.10. Rehabilitációs, szociális gazdasági modell-programok
támogatása

200 000 200 000 200 000

5.11. Megváltozott munkaképességû munkavállalók nyílt
munkapiaci foglalkoztatását elõsegítõ tranzit foglalkoztatási
modellek támogatása

400 000 400 000 400 000

5.12. Komplex rehabilitációs mintaintézmények kialakításának
támogatása

0 0

5.13. Autista személyek részére alternatív munkaerõ-piaci
modellprogramok kidolgozása, alternatív munkaerõ-piaci
szolgáltatások célcsoportjának bõvítése

100 000 100 000 100 000

6. Munkahelymegõrzõ és munkahelyteremtõ programok

6.1. Munkahelyteremtés autista személyeknek 150 000 50 000 200 000 70 000 270 000

7. Alaprész terhére közvetlenül elszámolható költségek 3 500 1 500 5 000 1 200 6 200

8. Alaprész mûködési költsége 150 000 150 000 150 000

9. Tartalék 0 0 0

10. Mindösszesen 466 500 2 460 479 2 926 979 627 925 3 544 904
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2. számú melléklet a 21/2008. (HÉ 51.) SZMM utasításhoz

A Munkaerõ-piaci Alap rehabilitációs alaprészének
2008. évi decentralizált keretének felosztása

E Ft

Regionális munkaügyi központ

2008. évi
keretfelosztás

a 47/2008 MAT-
határozat alapján

Decentralizált
kereten belüli
átcsoportosítás

Decentralizált
és központi keret

közötti
átcsoportosítás

Módosított
2008. évi keret

A B C A+B+C

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi
Központ

406 538 –72 758 –17 242 316 538

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ 521 427 0 0 521 427

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 556 321 6 858 0 563 179

Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ 661 887 46 000 0 707 887

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi
Központ

436 846 19 900 0 456 746

Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Köz-
pont

197 763 0 0 197 763

Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Köz-
pont

225 538 0 –16 057 209 481

Decentralizált keret összesen 3 006 320 0 –33 299 2 973 021

Központi keret 2 893 680 33 299 2 926 979
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A szociális és munkaügyi miniszter
22/2008. (HÉ 51.) SZMM

utasítása
a köztisztviselõi többletlétszám biztosításáról

a HEFOP 1.2. „Az állami foglalkoztatási szolgálat fejlesztése” címû központi program zárásához
és az ÚMFT Állami Foglalkoztatási Szolgálatot érintõ programjainak szakmai elõkészítéséhez

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 49. §-ára figyelemmel, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 58. §-a (10) bekezdésének b) pontjában meghatározott jogkörömben az alábbi utasí-
tást adom ki:

1. §

A HEFOP 1.2. „Az állami foglalkoztatási szolgálat fejlesztése” címû program zárása és az ÚMFT Állami Foglalkozta-
tási Szolgálatot érintõ programjainak szakmai elõkészítése érdekében 2008. november 1-jétõl 2009. január 31-éig enge-
délyezem, hogy a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalban az engedélyezett létszámon felül összesen 19 fõ határozott
idejû köztisztviselõ további foglalkoztatására kerüljön sor.

2. §

Ez az utasítás 2008. november 1-jén lép hatályba és 2009. február 1-jén hatályát veszti.

Szûcs Erika s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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A szociális és munkaügyi miniszter
23/2008. (HÉ 51.) SZMM

utasítása
a közalkalmazotti többletlétszám biztosításáról

a TÁMOP 2.2.1. „A képzés minõségének és tartalmának fejlesztése” címû kiemelt projekt
végrehajtásához

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 49. §-ára figyelemmel, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 58. §-a (10) bekezdésének b) pontjában meghatározott jogkörömben az alábbi utasí-
tást adom ki:

1. §

A TÁMOP 2.2.1. „A képzés minõségének és tartalmának fejlesztése” címû kiemelt projekt megvalósítása érdekében
engedélyezem, hogy a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetnél 2008. november 17-tõl 2010. november 16-ig
az engedélyezett létszámon felül 40 fõ határozott idõre kinevezett közalkalmazott foglalkoztatására kerüljön sor.

2. §

Ez az utasítás 2008. november 17-én lép hatályba és 2010. november 17-én hatályát veszti.

Szûcs Erika s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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Az egészségügyi miniszter tájékoztatója

Az egészségügyi miniszter
8010/2008. (HÉ 51.) EüM

tájékoztatója
a minõségi és hatékony gyógyszerrendelés

értékelésének alapjául szolgáló célértékekrõl
és az értékelésbe bevont hatóanyagok körérõl

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyásza-
tisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (to-
vábbiakban: Gyftv) a minõségi és hatékony gyógyszerren-
delésrõl szóló 44–47. § terjedõ szakaszaiban arra ösztönzi
az orvosokat, hogy amennyiben a szakmai szempontok
alapján több társadalombiztosítási támogatással rendel-
hetõ termék közül lehetséges választani, akkor a betegek
és az Egészségbiztosítási Alap számára alacsony költséget
jelentõ gyógyszereket rendeljék. A hatékony gyógyszer-
választás lehetõvé teszi, hogy a rendelkezésre álló forráso-
kat ésszerûen, szakszerûen és hatékonyan költsük el.
A biztosító feladata, hogy részt vegyen a szakmai és költ-
séghatékonysági szempontok meghatározásában és ellen-
õrizze azok érvényesülését.

A minõségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzésé-
rõl szóló 17/2007. (II. 13.) Korm. rendelet [a továbbiak-
ban: 17/2007. (II. 13.) Korm. rendelet] alapján az Orszá-
gos Egészségbiztosítási Pénztár 2007 közepétõl tájékoz-
tatja az orvosokat a felírási szokásaikról.

2008. október 21-én megjelent a 257/2008. (X. 21.)
Korm. rendelet a 17/2007. (II. 13.) Korm. rendelet módosí-
tásáról, aminek értelmében az egészségügyi szolgáltatók
minõségi és hatékony gyógyszerrendelési gyakorlatára
vonatkozó értékelés módja megváltozik.

Az új értékelõrendszer alapvetõ tulajdonságai az
alábbiakban foglalhatók össze:

– Kizárólag általános (normatív) támogatás esetén
történik értékelés, vagyis amennyiben szakorvos, vagy
szakorvos javaslatára családorvos az indikációs pontban
meghatározott esetekben ír fel egy készítményt emelt vagy
kiemelt támogatással, akkor az OEP kizárólag az indiká-
ciós pontban elõírt feltételek maradéktalan teljesülését
ellenõrzi.

– Az értékelés elsõsorban nem ATC-csoportokra, ha-
nem nagy, népegészségügyi jelentõséggel bíró terápiás
területekre vonatkozik.

– Az egyes értékelt terápiás területekhez elõre megha-
tározott célértékek tartoznak, melyek a szakmai és költ-
ségvetési szempontokat egyaránt figyelembe véve, a szak-
mai szervezetek és az OEP együttmûködésével alakul-
nak ki.

– Negyedéves ciklusokban kapnak az orvosok tájé-
koztatást a felírási szokásaikról az OEP által kifejlesztett
internetes információs portálon keresztül.

– Nem kerülnek értékelésre az alábbi esetek:
= A magisztrális készítmények.
= Az az orvos, aki adott negyedévben a rendelet-

ben meghatározottnál alacsonyabb értékben ren-
delt gyógyszert.

= Adott orvos esetében az a terápiás terület, mely
esetében az orvos a rendeletben meghatározottnál
kevesebb mennyiségû gyógyszert rendel.

– Az elõre meghatározott célértékek alapján az elvárt-
nál költségesebben rendelõ orvosok 5%-a esetében a MEP
kötelezõ továbbképzésen való részvételt rendel el, mely-
nek képzési anyaga az illetékes hatóságok és szakmai szer-
vezetek együttmûködésének eredményeképpen alakul ki.

– A hatékony gyógyszerrendelés ösztönzésérõl szóló
kormányrendeletet a 2009. március 31-ét követõen kivál-
tott vények tekintetében kell alkalmazni azzal, hogy szak-
mai ellenõrzésre és továbbképzés elõírására 2009. július
1-je után kerül majd sor. A 2009. év elsõ negyedéve felké-
szülési idõt ad az összes érintettnek, hiszen már létezni
fognak célértékek, ezek bekerülhetnek a vényíró szoftve-
rekbe, azonban következményekkel bíró értékelés még
nem történik.

A leírt változások alapján az adott negyedévben értékelt
hatóanyagok listájára, és a vizsgált terápiás területekhez
tartozó célértékre az OEP a szakmai szervezetekkel történt
egyeztetést követõen tesz javaslatot az egészségügyi
miniszternek, aki ezeket tájékoztatóban teszi közzé.

A célérték és az orvos átlagszámítása során
figyelembe veendõ terápiás területek

a jogszabály alapján

Terápiás terület megnevezése ATC-kód

Gyomorbántalmak, GERD A02

Magas vérnyomás C02+C03+C07+C08+C09

Vérzsíreltérések
(magas koleszterin, triglicerid)

C10

Cukorbetegség A10

1. A02 csoport
Az A02 csoportból 2009. január 1-jétõl az alábbi ható-

anyagok kerülnek értékelésre:
ranitidin, famotidin, omeprazol, pantoprazol, lan-

soprazol
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Az alábbi hatóanyagok forgalma terápiás napban mérve
általános (normatív) jogcímen nem éri el a teljes csoport
1%-át, vagyis 2009. január 1-jétõl nem kerülnek értéke-
lésre:

nizatidin, rabeprazol, esomeprazol

Célérték: 59,7 Ft*

2. C csoport

A C csoportból 2009. január 1-jétõl az alábbi hatóanya-
gok kerülnek értékelésre:

rilmenidin, doxazosin, clopamid, furosemid, hidro-
klorotiazid+, metoprolol, betaxolol, bisoprolol, nebivo-
lol, carvedilol, amlodipin, nifedipin, enalapril, lisinop-
ril, perindopril, ramipril, enalapril és diuretikum, pe-
rindopril és diuretikum, ramipril és diuretikum, fosi-
nopril és diuretikum, ace gátlók és kalciumcsatorna-
blokkolók, losartan, valsartan és vizelethajtók, irbe-
sartan és vizelethajtók.

Az alábbi hatóanyagok forgalma terápiás napban mérve
általános (normatív) jogcímen nem éri el a teljes csoport
1%-át, vagyis 2009. január 1-jétõl nem kerülnek értéke-
lésre:

guanfacin, moxonidin, prazosin, urapidil, dihydralazin,
hidroklorotiazid, klórtalidon, indapamid, atenolol, bisop-
rolol+, pindolol+, atenolol+, metoprolol+, felodipin, qui-
napril, benazepril, cilazapril, fosinopril, trandolapril, spi-
rapril, quinapril és diuretikum, benazepril és diuretikum,
trandolapril és kalciumcsatorna-blokkolók, eprosartan,
valsartan, irbesartan, candesartan, telmisartan, losartan és

vizelethajtók, candesartan és vizelethajtók, telmisartan és
vizelethajtók, valsartan és amlodipin.

Célérték: 25,0 Ft*

3. C10 csoport
A C10 csoportból 2009. január 1-jétõl az alábbi ható-

anyagok kerülnek értékelésre:
simvastatin, fluvastatin, atorvastatin, fenofibrate,

ciprofibrate, atorvastatin és amlodipin.
Az alábbi hatóanyagok forgalma terápiás napban mérve

általános (normatív) jogcímen nem éri el a teljes csoport
1%-át, vagyis 2009. január 1-jétõl nem kerülnek értéke-
lésre:

bezafibrate, gemfibrozil, acipimox
Célérték: 52,9 Ft*

4. A10 csoport
Az A10 csoportból 2009. január 1-jétõl az alábbi ható-

anyagok kerülnek értékelésre:
metformin, gliquidon, gliclazid, glimepirid
Célérték: 19,6 Ft*

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter

* A célérték a terápiás területen az elvárt egynapnyi terápiára jutó társa-
dalombiztosítási támogatás forintban kifejezve, mely az egyes értékelt ható-
anyagok javasolt felhasználási arányával súlyozott egynapnyi terápiára jutó
támogatás értéke.
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A pénzügyminiszter tájékoztatója

A pénzügyminiszter
8008/2008. (HÉ 51.) PM

tájékoztatója
az államháztartási szakfeladatok rendjérõl

1. Általános tudnivalók

1.1. Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) módosítá-
sáról szóló 279/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltaknak megfelelõen jelen tájékoztató 2. pontja szerint ha-
tározom meg az államháztartási szakfeladatok rendjét (továbbiakban: szakfeladatrend).

1.2. Az egyes szakfeladatok tartalmi meghatározásait és a mutatószámrendszert, valamint a szakfeladatrend használa-
tát segítõ Útmutatót 2009. március 31-ig tájékoztatóban teszem közzé.

1.3. Az elemi költségvetés tervezése során a szakfeladatrendet elõször a 2010. évre vonatkozóan kell alkal-
mazni! A 2009. évi költségvetés elkészítéséhez szükséges dokumentumokat külön tájékoztatóban (az elõzõ években
megszokott módon) teszem közzé.

2. Az államháztartási szakfeladatok rendje

01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁL-
TATÁSOK

011 Nem évelõ növény termesztése
011100 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
011200 Rizstermesztés
011300 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
011400 Cukornádtermesztés
011500 Dohánytermesztés
011600 Rostnövénytermesztés
011900 Egyéb, nem évelõ növény termesztése

012 Évelõ növény termesztése
012100 Szõlõtermesztés
012200 Trópusi gyümölcs termesztése
012300 Citrusféle termesztése
012400 Almatermésû, csonthéjas termesztése
012500 Egyéb gyümölcs, héjas termésû termesztése
012600 Olajtartalmú gyümölcs termesztése
012700 Italgyártási növény termesztése
012800 Fûszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése
012900 Egyéb évelõ növény termesztése

013 Növényi szaporítóanyag termesztése
013000 Növényi szaporítóanyag termesztése

014 Állattenyésztés
014100 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése
014200 Egyéb szarvasmarha tenyésztése
014300 Ló, lóféle tenyésztése
014400 Teve, teveféle tenyésztése
014500 Juh, kecske tenyésztése
014600 Sertéstenyésztés
014700 Baromfitenyésztés
014900 Egyéb állat tenyésztése
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015 Vegyes gazdálkodás
015000 Vegyes gazdálkodás

016 Mezõgazdasági, betakarítást követõ szolgáltatás
016100 Növénytermesztési szolgáltatás
016200 Állattenyésztési szolgáltatás
016300 Betakarítást követõ szolgáltatás
016400 Vetési célú magfeldolgozás

017 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás
017000 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás

02 ERDÕGAZDÁLKODÁS
021000 Erdészeti, egyéb erdõgazdálkodási tevékenység
022000 Fakitermelés
023000 Vadon termõ egyéb erdei termék gyûjtése
024000 Erdészeti szolgáltatás

03 HALÁSZAT, HALTENYÉSZTÉS
031000 Halászat
032000 Haltenyésztés

05 SZÉNBÁNYÁSZAT
050000 Szénbányászat

06 KÕOLAJ-, FÖLDGÁZKITERMELÉS
060000 Kõolaj-, földgázkitermelés

07 FÉMTARTALMÚ ÉRC BÁNYÁSZATA
070000 Fémtartalmú érc bányászata

08 EGYÉB BÁNYÁSZAT
080000 Egyéb bányászat

09 BÁNYÁSZATI SZOLGÁLTATÁS
090000 Bányászati szolgáltatás

10 ÉLELMISZERGYÁRTÁS
100000 Élelmiszergyártás

11 ITALGYÁRTÁS
110000 Italgyártás

12 DOHÁNYTERMÉK GYÁRTÁSA
120000 Dohánytermék gyártása

13 TEXTÍLIA GYÁRTÁSA
130000 Textília gyártása

14 RUHÁZATI TERMÉK GYÁRTÁSA
140000 Ruházat gyártása

15 BÕR, BÕRTERMÉK, LÁBBELI GYÁRTÁSA
150000 Bõrtermék, lábbeli gyártása

16 FAFELDOLGOZÁS (KIVÉVE: BÚTOR), FONOTTÁRU GYÁRTÁSA
160000 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonott áru gyártása
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17 PAPÍR, PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA
170000 Papír, papírtermék gyártása

18 NYOMDAI ÉS EGYÉB SOKSZOROSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

181 Nyomdai tevékenység
181100 Napilapnyomás
181200 Nyomás (kivéve: napilap)
181300 Nyomdai elõkészítõ tevékenység
181400 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

182 Egyéb sokszorosítás
182000 Egyéb sokszorosítás

19 KOKSZGYÁRTÁS, KÕOLAJ-FELDOLGOZÁS
191000 Kokszgyártás
192000 Kõolaj-feldolgozás

20 VEGYI ANYAG, TERMÉK GYÁRTÁSA

201 Vegyi alapanyag gyártása
201000 Vegyi alapanyag gyártása

202 Mezõgazdasági vegyi termék gyártása
202000 Mezõgazdasági vegyi termék gyártása

203 Festék, bevonóanyag gyártása
203000 Festék, bevonóanyag gyártása

204 Tisztítószer, testápolási cikk gyártása
204000 Tisztítószer, testápolási cikk gyártása

205 Egyéb vegyi termék gyártása
205000 Egyéb vegyi termék gyártása

206 Vegyi szál gyártása
206000 Vegyi szál gyártása

21 GYÓGYSZERGYÁRTÁS
210000 Gyógyszergyártás

22 GUMI-, MÛANYAG TERMÉK GYÁRTÁSA
220000 Gumi-, mûanyag termék gyártása

23 NEM FÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA

231 Üveg, üvegtermék gyártása
231000 Üvegtermék gyártása

232 Tûzálló termék gyártása
232000 Tûzálló termék gyártása

233 Kerámia, agyag építõanyag gyártása
233000 Kerámia, agyag építõanyag gyártása

234 Porcelán, kerámiatermék gyártása
234000 Porcelán, kerámiatermék gyártása

235 Cement-, mész-, gipszgyártás
235000 Cement, mész-, gipszgyártás

236 Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
236000 Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
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237 Kõmegmunkálás
237000 Kõmegmunkálás

239 Egyéb csiszolótermék és nem fém ásványi termék gyártása m.n.s.
239000 Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása

24 FÉMALAPANYAG GYÁRTÁSA
240000 Fémalapanyag gyártása

25 FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉK GYÁRTÁSA
250000 Fémfeldolgozási termék gyártása

26 SZÁMÍTÓGÉP, ELEKTRONIKAI, OPTIKAI TERMÉK GYÁRTÁSA
261100 Elektronikai alkatrész gyártása
261200 Elektronikai áramköri kártya gyártása
262000 Számítógép, perifériás egység gyártása
263000 Híradás-technikai berendezés gyártása
264000 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
265100 Mérõmûszergyártás
265200 Óragyártás
266000 Elektronikus orvosi berendezés gyártása
267000 Optikai eszköz gyártása
268000 Mágneses, optikai információhordozó gyártása

27 VILLAMOS BERENDEZÉS GYÁRTÁSA
270000 Villamos berendezés gyártása

28 GÉP, GÉPI BERENDEZÉS GYÁRTÁSA
280000 Gép, gépi berendezés gyártása

29 KÖZÚTI JÁRMÛ GYÁRTÁSA
290000 Közúti jármû gyártása

30 EGYÉB JÁRMÛ GYÁRTÁSA
300000 Egyéb jármû gyártása

31 BÚTORGYÁRTÁS
310000 Bútorgyártás

32 EGYÉB FELDOLGOZÓIPARI TEVÉKENYSÉG
321000 Ékszergyártás
322000 Hangszergyártás
323000 Sportszergyártás
324000 Játékgyártás
325000 Orvosi eszköz gyártása
329000 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység

33 IPARI GÉP, BERENDEZÉS, ESZKÖZ JAVÍTÁSA

331 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása
331100 Fémfeldolgozási termék javítása
331200 Ipari gép, berendezés javítása
331300 Elektronikus, optikai eszköz javítása
331400 Ipari villamos gép, berendezés javítása
331500 Hajó, csónak javítása
331600 Repülõgép, ûrhajó javítása
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331700 Egyéb közlekedési eszköz javítása
331900 Egyéb ipari eszköz javítása

332 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
332000 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

35 VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GÕZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS
351000 Villamosenergia-termelés, -ellátás
352000 Gázellátás
353000 Gõzellátás, légkondicionálás

36 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

37 SZENNYVÍZ GYÛJTÉSE, KEZELÉSE
370000 Szennyvíz gyûjtése, tisztítása, elhelyezése

38 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

381 Hulladékgyûjtés
3811 Nem veszélyes hulladék gyûjtése

381101 Települési hulladék összetevõinek válogatása, elkülönített begyûjtése, szállítása, átrakása
381102 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevõinek válogatása, elkülönített begyûjtése, szállítása,

átrakása
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyûjtése, szállítása, átrakása
381104 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyûjtése, szállítása, átrakása

3812 Veszélyes hulladék gyûjtése
381201 Egészségügyi és más fertõzésveszélyes hulladék begyûjtése, szállítása, átrakása
381202 Egyéb veszélyes hulladék begyûjtése, szállítása, átrakása

382 Hulladékkezelés, -ártalmatlanítás
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382102 Egyéb veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382103 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása

3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382200 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

383 Hulladékanyag hasznosítása
383100 Használt eszköz bontása

3832 Hulladék hasznosítása
383201 Nem veszélyes hulladék anyagában történõ hasznosítása
383202 Nem veszélyes hulladék energiatartalmának hasznosítása
383203 Veszélyes hulladék anyagában történõ hasznosítása
383204 Veszélyes hulladék energiatartalmának hasznosítása

39 SZENNYEZÕDÉSMENTESÍTÉS, EGYÉB HULLADÉKKEZELÉS

390 Szennyezõdésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
3900 Szennyezõdésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

390001 Talaj és talajvíz szennyezõdésmentesítése
390002 Felszíni víz szennyezõdésmentesítése
390003 Épületek szennyezõdésmentesítése
390004 Telephely szennyezõdésmentesítési tevékenységek
390005 Egyéb szennyezõdésmentesítési tevékenységek
390006 Egyéb speciális szennyezés-ellenõrzési tevékenységek
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41 ÉPÜLETEK ÉPÍTÉSE
411000 Épületépítési projekt szervezése
412000 Lakó- és nem lakóépület építése

42 EGYÉB ÉPÍTMÉNY ÉPÍTÉSE

421 Út, vasút építése
421100 Út, autópálya építése
421200 Vasút építése
421300 Híd, alagút építése

422 Közmûépítés
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmû építése
422200 Elektromos, híradás-technikai célú közmû építése

429 M.n.s. egyéb építmény építése
429100 Vízi létesítmény építése
429900 Egyéb m.n.s. építés

43 SPECIÁLIS SZAKÉPÍTÉS

431 Bontás, építési terület elõkészítése
431100 Bontás
431200 Építési terület elõkészítése
431300 Talajmintavétel, próbafúrás

432 Épületgépészeti szerelés
432100 Villanyszerelés
432200 Víz-, gáz-, fûtés-, légkondicionáló-szerelés
432900 Egyéb épületgépészeti szerelés

433 Befejezõ építés
433100 Vakolás
433200 Épületasztalos-szerkezet szerelése
433300 Padló-, falburkolás
433400 Festés, üvegezés
433900 Egyéb befejezõ építés m.n.s.

439 Egyéb speciális szaképítés
439100 Tetõfedés, tetõszerkezet-építés
439900 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

45 GÉPJÁRMÛ, MOTORKERÉKPÁR KERESKEDELME, JAVÍTÁSA
451000 Gépjármû-kereskedelem
452000 Gépjármûjavítás, -karbantartás
453000 Gépjármûalkatrész-kereskedelem
454000 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása

46 NAGYKERESKEDELEM (KIVÉVE: JÁRMÛ, MOTORKERÉKPÁR)
461000 Ügynöki nagykereskedelem
462000 Mezõgazdasági nyersanyag, élõállat nagykereskedelme
463000 Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme
464000 Háztartási cikk nagykereskedelme
465000 Információtechnológiai, híradás-technikai termék nagykereskedelme
466000 Egyéb gép, berendezés, tartozék nagykereskedelme
467000 Egyéb szakosodott nagykereskedelem
469000 Vegyes termékkörû nagykereskedelem
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47 KISKERESKEDELEM (KIVÉVE: JÁRMÛ, MOTORKERÉKPÁR)

471 Nem szakosodott bolti vegyes kiskereskedelem
471100 Élelmiszer jellegû bolti vegyes kiskereskedelem
471900 Iparcikk jellegû bolti vegyes kiskereskedelem

472 Élelmiszer-, ital-, dohányáru kiskereskedelme
472100 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
472200 Hús, húsáru kiskereskedelme
472300 Hal kiskereskedelme
472400 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
472500 Ital-kiskereskedelem
472600 Dohányáru-kiskereskedelem
472900 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem

473 Gépjármûüzemanyag-kiskereskedelem
473000 Gépjármûüzemanyag-kiskereskedelem

474 Információs, híradás-technikai termék kiskereskedelme
474100 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
474200 Telekommunikációs termék kiskereskedelme
474300 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme

475 Egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
475100 Textil-kiskereskedelem
475200 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
475300 Szõnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
475400 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
475900 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme

476 Kulturális, szabadidõs cikk bolti kiskereskedelme
476100 Könyv-kiskereskedelem
476200 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
476300 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
476400 Sportszer-kiskereskedelem
476500 Játék-kiskereskedelem

477 Egyéb m.n.s. áru kiskereskedelme
477100 Ruházati kiskereskedelem
477200 Lábbeli-, bõráru-kiskereskedelem
477300 Gyógyszer-kiskereskedelem
477400 Gyógyászati termék kiskereskedelme
477500 Illatszer-kiskereskedelem
477600 Dísznövény, vetõmag, mûtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
477700 Óra-, ékszer-kiskereskedelem
477800 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
477900 Használt cikk bolti kiskereskedelme

478 Piaci kiskereskedelem
478100 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
478200 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
478900 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme

479 Nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
479100 Csomagküldõ, internetes kiskereskedelem

4799 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
479909 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
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49 SZÁRAZFÖLDI, CSÕVEZETÉKES SZÁLLÍTÁS

491 Helyközi vasúti személyszállítás
491000 Helyközi vasúti személyszállítás

492 Vasúti áruszállítás
492000 Vasúti áruszállítás

493 Egyéb szárazföldi személyszállítás
4931 Városi, elõvárosi szárazföldi személyszállítás

493101 Városi és elõvárosi vasúti személyszállítás
493102 Városi és elõvárosi közúti személyszállítás

4932 Taxis személyszállítás
4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

493901 Távolsági közúti személyszállítás
493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

494 Közúti áruszállítás, költöztetés
494100 Közúti áruszállítás
494200 Költöztetés

495 Csõvezetékes szállítás
495000 Csõvezetékes szállítás

50 VÍZI SZÁLLÍTÁS

501 Tengeri személyszállítás
501000 Tengeri személyszállítás

502 Tengeri áruszállítás
502000 Tengeri áruszállítás

503 Belvízi személyszállítás
5030 Belvízi személyszállítás

503010 Belvízi személyszállítás
503020 Komp- és révközlekedés

504 Belvízi áruszállítás
504000 Belvízi áruszállítás

51 LÉGI SZÁLLÍTÁS

511 Légi személyszállítás
511000 Légi személyszállítás

512 Légi áruszállítás
512100 Légi áruszállítás
512200 Ûrszállítás

52 RAKTÁROZÁS, SZÁLLÍTÁST KIEGÉSZÍTÕ TEVÉKENYSÉG

521 Raktározás, tárolás
5210 Raktározás, tárolás

52101 Stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
521011 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
521012 Polgári védelmi védõeszközök tárolása, kezelése

52102 Raktározás, tárolás
521020 Raktározás, tárolás

522 Szállítást kiegészítõ tevékenység
5221 Szárazföldi szállítást kiegészítõ szolgáltatás

522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
522120 Vasúti infrastruktúra üzemeltetése, fenntartása
522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
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522140 Közúti jármûvontatás
522150 Egyéb szárazföldi szállítást kiegészítõ szolgáltatás

5222 Vízi szállítást kiegészítõ szolgáltatás
522200 Vízi szállítást kiegészítõ szolgáltatás

5223 Légi szállítást kiegészítõ szolgáltatás
522301 Repülõterek üzemeltetése
522302 Légiforgalmi szolgáltatás

5224 Rakománykezelés
522400 Rakománykezelés

5229 Egyéb szállítást kiegészítõ szolgáltatás
522900 Egyéb szállítást kiegészítõ szolgáltatás

53 POSTAI, FUTÁRPOSTAI TEVÉKENYSÉG
531000 Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel)
532000 Egyéb postai, futárpostai tevékenység

55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS

551 Szállodai szolgáltatás
551000 Szállodai szolgáltatás

552 Üdülési, egyéb átmenetiszálláshely-szolgáltatás
5520 Üdülési, egyéb átmenetiszálláshely-szolgáltatás

552001 Üdülõiszálláshely-szolgáltatás
552002 Sportolók részére nyújtott edzõtábori szálláshely-szolgáltatás

553 Kempingszolgáltatás
553000 Kempingszolgáltatás

559 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

55901 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
559012 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsõoktatásban részt vevõ hallgatók számára
559013 Diákotthoni szálláshelynyújtás felsõoktatásban részt vevõ hallgatók számára
559014 Felsõoktatásban részt vevõ hallgatók PPP diákotthoni elhelyezése
559015 Közoktatásban tanulók lakhatási támogatása
559016 Felsõoktatásban részt vevõ hallgatók lakhatási támogatása

55909 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása
559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

56 VENDÉGLÁTÁS

561 Éttermi, mozgó vendéglátás
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás

562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés

5629 Egyéb vendéglátás
56291 Oktatásban, üdültetésben részt vevõk, sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése

562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562915 Sportolók edzõtábori étkeztetése
562916 Üdülõi, tábori étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562919 Egyéb étkeztetés

9122 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/51. szám



56292 Egyéb vendéglátás
562920 Egyéb vendéglátás

563 Italszolgáltatás
563000 Italszolgáltatás

58 KIADÓI TEVÉKENYSÉG

581 Kiadói tevékenység
581100 Könyvkiadás
581200 Címtárak, levelezõjegyzékek kiadása
581300 Napilapkiadás
581400 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
581900 Egyéb kiadói tevékenység

582 Szoftverkiadás
582100 Számítógépes játék kiadása
582900 Egyéb szoftverkiadás

59 FILM, VIDEO, TELEVÍZIÓMÛSOR GYÁRTÁSA, HANGFELVÉTEL-KIADÁS

591 Film-, video-, televíziómûsor-gyártás
5911 Film-, video-, televíziómûsor-gyártás

591111 Filmgyártás
591112 Promóciós, reklámfilm, -video gyártása
591113 Egyéb televíziómûsor-készítés

5912 Film-, videogyártás, televíziós mûsorfelvétel utómunkálatai
591200 Film-, videogyártás, televíziós mûsorfelvétel utómunkálatai

5913 Film-, video- és televízió-program terjesztése
591301 Filmhez kapcsolódó jogok és jövedelem engedélyezése
591302 Film-, video- és televízió-mûsor terjesztése

5914 Filmvetítés
591411 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános

vetítési helyeken

592 Hangfelvétel készítése, kiadása
5920 Hangfelvétel készítése, kiadása

592011 Hangfelvétel készítése
592012 Élõhangfelvétel készítése
592013 Rádiómûsor készítése
592014 Zenemûkiadás
592015 Eredeti hanganyag felhasználási jogának engedélyezése

60 MÛSOR-ÖSSZEÁLLÍTÁS, MÛSORSZOLGÁLTATÁS
601000 Rádiómûsor-összeállítás készítése és közvetítése, adása együtt
602000 Televízió-mûsor összeállítása, szolgáltatása

61 TÁVKÖZLÉS

611 Vezetékes távközlés
611010 Vezetékes távközlés
611020 Vezetékes mûsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése

612 Vezeték nélküli távközlés
612000 Vezeték nélküli távközlés

613 Mûholdas távközlés
613001 Mûholdas távközlés (mûholdas mûsorelosztás nélkül)
613002 Mûholdas mûsorelosztás mûsorkészítés nélkül
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619 Egyéb távközlés
619000 Egyéb távközlés

62 INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS

620 Információ-technológiai szolgáltatás
620100 Számítógépes programozás
620200 Információ-technológiai szaktanácsadás
620300 Számítógép-üzemeltetés
620900 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

63 INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS

631 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás
631100 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
631200 Világháló-portál szolgáltatás

639 Egyéb információs szolgáltatás
6391 Hírügynökségi tevékenység

639100 Hírügynökségi, sajtóügynökségi tevékenység
6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

639910 Sajtófigyelés
639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

64 PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS (KIVÉVE: BIZTOSÍTÁSI, NYUGDÍJPÉNZTÁRI TEVÉKENYSÉG

641 Monetáris közvetítés
641100 Jegybanki tevékenység támogatása

649 Egyéb pénzügyi közvetítés
649000 Egyéb pénzügyi közvetítés

65 BIZTOSÍTÁS, VISZONTBIZTOSÍTÁS, NYUGDÍJALAPOK (KIVÉVE: KÖTELEZÕ TÁRSADALOMBIZTO-
SÍTÁS)

650000 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok

66 EGYÉB PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG
6619 Egyéb pénzügyi kiegészítõ tevékenység

661901 Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek
661902 Egyéb pénzügyi kiegészítõ tevékenység

662 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítõ tevékenység
662100 Kockázatértékelés, kárszakértés
662200 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
662900 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítõ tevékenysége

663 Alapkezelés
663000 Alapkezelés

68 INGATLANÜGYLETEK

681 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

683 Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás
683100 Ingatlanügynöki tevékenység
683200 Ingatlankezelés
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69 JOGI, SZÁMVITELI, ADÓSZAKÉRTÕI TEVÉKENYSÉG

691 Jogi tevékenység
6910 Jogi tevékenység

691001 Jogi segítségnyújtás
691002 Egyéb jogi tevékenység

692 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi tevékenység
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi tevékenység

70 ÜZLETVEZETÉSI, VEZETÕI TANÁCSADÁS

701 Üzletvezetés
701000 Üzletvezetés

702 Üzletvezetési tanácsadás
702100 PR, kommunikáció
702200 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

71 ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG; MÛSZAKI VIZSGÁLAT, ELEMZÉS

711 Építészmérnöki tevékenység
711100 Építészmérnöki tevékenység
711200 Mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás

712 Mûszaki vizsgálat, elemzés
7121 Hatósági eljárás érdekében, vagy jogszabály alapján kötelezõen végzett mûszaki vizsgálat, elemzés

712101 Mérõeszközök hitelesítése
712102 Közúti közlekedési eszközök mûszaki vizsgálata
712103 Egyéb közlekedési eszközök mûszaki vizsgálata
712104 Bûnügyi, rendõrségi laboratóriumi vizsgálatok
712105 Orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai mûszerek, gépek, eszközök és berendezé-

sek megfelelõségének vizsgálata és tanúsítása
712106 Élelmiszer-elõállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenõrzõ vizsgálatok
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett mûszaki vizsgálat, elemzés

7122 Egyéb mûszaki vizsgálat, elemzés
712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
712202 Nemesfémvizsgálat
712203 Fizikaitulajdonság-vizsgálat
712204 Összetett mûszaki, elektronikai rendszer vizsgálata
712209 Egyéb, mûszaki vizsgálat, elemzés

72 TUDOMÁNYOS KUTATÁS, FEJLESZTÉS

721 Természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés
7211 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

72111 Egészségügyi biotechnológiai kutatás és kísérleti fejlesztés
721111 Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás
721112 Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás
721113 Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés

72112 Környezeti, ipari biotechnológiai kutatás és kísérleti fejlesztés
721121 Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás
721122 Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás
721123 Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés

72113 Mezõgazdasági biotechnológiai kutatás és kísérleti fejlesztés
721131 Mezõgazdasági biotechnológiai alapkutatás
721132 Mezõgazdasági biotechnológiai alkalmazott kutatás
721133 Mezõgazdasági biotechnológiai kísérleti fejlesztés
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7219 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés
72191 Matematikai kutatás és kísérleti fejlesztés

721911 Matematikai alapkutatás
721912 Matematikai alkalmazott kutatás
721913 Matematikai kísérleti fejlesztés

72192 Orvostudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
721921 Orvostudományi alapkutatás
721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás
721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés

72193 Agrártudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
721931 Agrártudományi alapkutatás
721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás
721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

72194 Biológiai kutatás és kísérleti fejlesztés
721941 Biológiai alapkutatás
721942 Biológiai alkalmazott kutatás
721943 Biológiai kísérleti fejlesztés

72195 Kémiai kutatás és kísérleti fejlesztés
721951 Kémiai alapkutatás
721952 Kémiai alkalmazott kutatás
721953 Kémiai kísérleti fejlesztés

72196 Földtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
721961 Földtudományi alapkutatás
721962 Földtudományi alkalmazott kutatás
721963 Földtudományi kísérleti fejlesztés

72197 Mûszaki tudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
721971 Mûszaki tudományi alapkutatás
721972 Mûszaki tudományi alkalmazott kutatás
721973 Mûszaki tudományi kísérleti fejlesztés

72198 Fizikai kutatás és kísérleti fejlesztés
721981 Fizikai alapkutatás
721982 Fizikai alkalmazott kutatás
721983 Fizikai kísérleti fejlesztés

722 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

72201 Gazdaság- és jogtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
722011 Gazdaságtudományi alapkutatás
722012 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás
722013 Gazdaságtudományi kísérleti fejlesztés
722014 Jog- és államtudományi alapkutatás
722015 Jog- és államtudományi alkalmazott kutatás
722016 Jog- és államtudományi kísérleti fejlesztés
722017 Szociológiai alapkutatás
722018 Szociológiai alkalmazott kutatás
722019 Szociológiai kísérleti fejlesztés

72202 Filozófia- és történettudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
722021 Filozófia- és történettudományi alapkutatás
722022 Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás
722023 Filozófia- és történettudományi kísérleti fejlesztés
722024 Pszichológia- és viselkedéstudományi alapkutatás
722025 Pszichológia- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás
722026 Pszichológia- és viselkedéstudományi kísérleti fejlesztés

72203 Nyelv- és irodalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
722031 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás
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722032 Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás
722033 Nyelv- és irodalomtudományi kísérleti fejlesztés

73 REKLÁM, PIACKUTATÁS

731 Reklám
731100 Reklámügynöki tevékenység
731200 Médiareklám

732 Piac-, közvélemény-kutatás
732000 Piac-, közvélemény-kutatás

74 EGYÉB SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MÛSZAKI TEVÉKENYSÉG
741000 Divat-, formatervezés
742000 Fényképészet
743000 Fordítás, tolmácsolás

749 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység

74901 Igazságügyi szakértõi tevékenység
749010 Igazságügyi szakértõi tevékenység

74902 Meteorológiai szolgáltatás
749020 Meteorológiai szolgáltatás

74903 Szakigazgatást támogató szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység (kivéve: igazságügyi szakér -
tõi tevékenység)

749031 Módszertani szakirányítás
749032 Minõségbiztosítási tevékenység
749033 Rendszertanúsítás
749034 Akkreditációs tevékenység

74904 K + F tevékenységekhez kapcsolódó innováció
749040 K + F tevékenységekhez kapcsolódó innováció

74905 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység

75 ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

750 Állat-egészségügyi ellátás
750000 Állat-egészségügyi ellátás

77 KÖLCSÖNZÉS, OPERATÍV LÍZING

771 Gépjármûkölcsönzés
771100 Személygépjármû kölcsönzése
771200 Gépjármûkölcsönzés (3,5 tonna fölött)

772 Személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
772100 Szabadidõs, sporteszköz kölcsönzése
772200 Videokazetta, lemez kölcsönzése
772900 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

773 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

774 Immateriális javak kölcsönzése
774000 Immateriális javak kölcsönzése

78 MUNKAERÕPIACI SZOLGÁLTATÁS
781000 Munkaközvetítés
782000 Munkaerõ-kölcsönzés
783000 Egyéb emberierõforrás-ellátás, -gazdálkodás
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79 UTAZÁSKÖZVETÍTÉS, UTAZÁSSZERVEZÉS, EGYÉB FOGLALÁS

791 Utazásközvetítés, utazásszervezés
791100 Utazásközvetítés
791200 Utazásszervezés

799 Egyéb foglalás
799000 Egyéb foglalás

80 BIZTONSÁGI, NYOMOZÓI TEVÉKENYSÉG
801000 Személybiztonsági tevékenység
802000 Biztonságirendszer-szolgáltatás
803000 Nyomozás

81 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS

811 Építményüzemeltetés
811000 Építményüzemeltetés

812 Takarítás
812100 Általános épülettakarítás
812200 Egyéb épület-, ipari takarítás
812900 Egyéb takarítás

813 Zöldterület-kezelés
813000 Zöldterület-kezelés

82 ADMINISZTRATÍV, KIEGÉSZÍTÕ EGYÉB ÜZLETI SZOLGÁLTATÁS

821 Adminisztratív, kiegészítõ szolgáltatás
821100 Összetett adminisztratív szolgáltatás
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

822 Telefoninformáció
822000 Telefoninformáció

823 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

829 Egyéb kiegészítõ gazdasági tevékenység
829000 Egyéb kiegészítõ gazdasági tevékenység

84 KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZÕ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

841 Közigazgatás
8411 Általános közigazgatás

84111 Törvényhozás, önkormányzati jogalkotás, államhatalmi szervek tevékenysége
841111 Törvényhozás
841112 Önkormányzati jogalkotás
841113 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége
841114 Országgyûlési képviselõ-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselõ-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó

tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselõ-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

84112 Általános végrehajtó igazgatási tevékenység
Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

841121 Általános kormányzati koordináció
841122 Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841123 Országos kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
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Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841125 Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Helyi szintû általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

84113 Államháztartás bevételi oldalának felügyelete, igazgatása
841131 Államháztartás bevételi oldalának központi igazgatása, szabályozása
841132 Adóigazgatás
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenõrzés
841134 Vám-, jövedéki igazgatás
841135 Vám-, jövedék, termékdíj kiszabása, beszedése, ellenõrzése
841136 Pénzügyi szolgáltatások, szerencsejátékok felügyelete, ellenõrzése

84114 Államháztartás kiadási oldalának felügyelete, igazgatása
841141 Az államháztartás kiadási oldalának központi igazgatása, szabályozása
841142 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenõrzése központi szinten
841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenõrzése területi szinten
841144 Államháztartási (kormányzati) pénzügyi ellenõrzés
841145 Államadósság kezelése

84115 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
841151 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
841152 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által az ellátások fedezetére szolgáló vagyon-

nal való gazdálkodás
84116 A kormányzat részére végzett kiegészítõ szolgáltatások

841161 A közszolgálat egyetemes humánerõ-gazdálkodása
841162 Központi közbeszerzés
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenõrzés
841164 Központosított informatikai szolgáltatások
841165 Központosított fizikai támogató szolgáltatások
841166 Közbeszerzési eljárás lebonyolításával összefüggõ szolgáltatások
841169 M.n.s. egyéb kiegészítõ szolgáltatások

84117 Általános gazdasági, társadalmi tervezési, valamint statisztikai tevékenységek az állam különbö-
zõ szintjein

841171 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek központi szinten
841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinteken
841173 Statisztikai tevékenység

84118 Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források szervezése és igazgatása
841181 Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források szervezése
841182 Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása
841183 Tudományos minõsítési folyamattal összefüggõ tevékenységek
841184 Tudományos ösztöndíjak

84119 Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
84121 Személyes jólét növelését célzó ágazatok központi igazgatása és szabályozása

841211 Egészségügy központi igazgatása és szabályozása
841212 Oktatás központi igazgatása és szabályozása
841213 Kultúra központi igazgatása és szabályozása
841214 Sport, rekreáció központi igazgatása és szabályozása
841215 Környezetvédelem és természetvédelem központi igazgatása és szabályozása
841216 Vízügy központi igazgatása és szabályozása
841217 Lakáspolitika központi igazgatása és szabályozása
841218 Szociális szolgáltatások központi igazgatása és szabályozása
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841219 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlõséggel, érdekképviselettel, kisebbségek-
kel, egyházakkal összefüggõ feladatok központi igazgatása és szabályozása

84122 Személyes jólét növelését célzó ágazatok területi igazgatása és szabályozása
841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása
841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása
841223 Kultúra területi igazgatása és szabályozása
841224 Sport, rekreáció területi igazgatása és szabályozása
841225 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása
841226 Vízügy területi igazgatása és szabályozása
841227 Lakáspolitika területi igazgatása és szabályozása
841228 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása
841229 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlõséggel, érdekképviselettel, kisebbségek-

kel, egyházakkal összefüggõ feladatok területi igazgatása és szabályozása
84123 Személyes jólét növeléséhez kapcsolódó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása

és szervezése
841230 Személyes jólét növeléséhez kapcsolódó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források

igazgatása és szervezése
8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

84131 Gazdasági szektorok központi igazgatása és szabályozása
841311 Ipar központi igazgatása és szabályozása
841312 Mezõgazdaság központi igazgatása és szabályozása
841313 Földügy központi igazgatása és szabályozása
841314 Energia- és ásványi erõforrások központi igazgatása és szabályozása
841315 Építésügy, területpolitika központi igazgatása és szabályozása
841316 Közlekedés központi igazgatása és szabályozása
841317 Hírközlés központi igazgatása és szabályozása
841318 Turizmus központi igazgatása és szabályozása
841319 Kis- és nagykereskedelem központi igazgatása és szabályozása

84132 Gazdasági szektorok területi igazgatása és szabályozása
841321 Ipar területi igazgatása és szabályozása
841322 Mezõgazdaság területi igazgatása és szabályozása
841323 Földügy területi igazgatása és szabályozása
841324 Energia- és ásványi erõforrások területi igazgatása és szabályozása
841325 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása
841326 Közlekedés területi igazgatása és szabályozása
841327 Hírközlés területi igazgatása és szabályozása
841328 Turizmus területi igazgatása és szabályozása
841329 Kis- és nagykereskedelem területi igazgatása és szabályozása

84133 Általános munkaügyi igazgatás
841331 Foglalkoztatás-, munkaügy központi igazgatása és szabályozása
841332 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása
841333 Munkavédelmi, munkaügyi ellenõrzés központi igazgatása és szabályozása
841334 Munkavédelmi, munkaügyi ellenõrzés területi igazgatása és szabályozása
841335 Foglalkoztatást elõsegítõ támogatások
841336 Megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatását elõsegítõ támogatások
841337 Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer mûködtetése
841339 Munkanélküli-ellátások finanszírozása

84134 Gazdasági teljesítmény növelését célzó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása
és szervezése

841340 Gazdasági teljesítmény növelését célzó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források
igazgatása és szervezése

84135 A gazdasági növekedést ösztönzõ, szektorhoz köthetõ támogatások és tevékenységek
841351 Ipar fejlesztésének támogatása
841352 Mezõgazdasági támogatások
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841353 Energia- és ásványi erõforrások kiaknázásával, feldolgozásával, hasznosításával
összefüggõ támogatások

841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek
841355 Közlekedés fejlesztésének támogatása
841356 Hírközlés fejlesztésének támogatása
841357 Információs társadalom fejlesztésének támogatása
841358 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
841359 Kis- és nagykereskedelem fejlesztésének támogatása

84136 A gazdasági növekedést ösztönzõ, általános, szektorhoz közvetlenül nem köthetõ támogatások és
tevékenységek

841361 Kis- és középvállalkozások mûködési és fejlesztési támogatásai
841362 Mûködõtõke-beruházások komplex támogatásai
841363 Szektorhoz nem köthetõ komplex regionális gazdaságfejlesztési projektek támo-

gatása
8414 Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek

841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggõ szolgálta-
tások

841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

8419 Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841902 Központi költségvetési befizetések
841903 Elkülönített állami pénzalapok bevételei (elszámolásai)
841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)
841905 Nyugdíj-biztosítási alap bevételei (elszámolásai)

842 Társadalmi közszolgáltatás
8421 Külügyek

84211 Külügyek központi igazgatása és szabályozása
842110 Külügyek központi igazgatása és szabályozása

84212 Külügyi diplomáciai tevékenység
842121 Külügyi általános diplomáciai tevékenység
842122 Külügyi szakdiplomáciai tevékenység

84213 Nemzetpolitikai tevékenység
842131 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és szabályozása
842132 Határon túli magyarok egyeztetõ fórumainak, szervezeteinek mûködtetése, támoga-

tása
842133 Határon túli magyar nyelvû oktatás és képzés támogatása
842134 Határon túli magyar kultúra támogatása
842135 Határon túli magyar tudományosság támogatása
842136 Határon túli magyarok normatív jellegû oktatási-nevelési támogatása
842139 Határon túli magyarok egyéb támogatásai

84214 Nemzetközi fejlesztési együttmûködés és segítségnyújtás
842141 Gazdasági segítség nyújtása fejlõdõ és átmeneti gazdaságú országoknak
842142 Nemzetközi szervezeteken átfutó gazdasági segítség
842143 Nemzetközi polgári szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben
842144 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás
842145 Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás
842149 M.n.s. tevékenységek nemzetközi fejlesztési együttmûködés keretében

84215 Nemzetközi tudományos, kulturális, tájékoztatási együttmûködés
842151 Nemzetközi tudományos együttmûködés
842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés
842153 Nemzetközi kulturális együttmûködés
842154 Nemzetközi ifjúsági együttmûködés
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
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84216 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel

84217 Állami protokoll
842170 Állami protokoll

84218 Külgazdasági kapcsolatok
842180 Külgazdasági kapcsolatok

84219 Nemzetközi katonai tevékenység
842191 Katonai diplomáciai tevékenység
842192 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mû-

veletekben
842193 Külföldön lévõ magyar hadisírok feltárása, rendezése

8422 Honvédelem
842201 Védelmi feladatok központi igazgatása és szabályozása
842202 Védelmi képesség fenntartása
842203 Védelmi képesség fejlesztése
842204 Haderõ kiképzése, felkészítése
842205 Haderõ (hazai) tevékenysége
842206 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem)
842207 Honvédelmi K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése

8423 Igazságügy, bíróság
84231 Igazságügy központi igazgatása és szabályozása

842310 Igazságügy központi igazgatása és szabályozása
84232 Bírósági tevékenység

842321 Igazságszolgáltatási tevékenység
842322 Cégbírósági tevékenység

84233 Ügyészségi tevékenység
842331 Ügyészségi tevékenység
842332 Katonai ügyészségi tevékenység

84234 Büntetés-végrehajtási tevékenység
842341 Büntetés-végrehajtási tevékenység központi igazgatása
842342 Elõzetes letartóztatással, õrizettel kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve

bv.-intézetben)
842343 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történõ õrzése, felügyelete, nyilván-

tartása, kezelése
842344 Fogvatartottak ellátása
842345 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél
842346 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése nem költségvetési szervnél

84235 Pártfogó felügyelõi tevékenység
842350 Pártfogó felügyelõi tevékenység

84236 Kárpótlási, kárrendezési tevékenység
842360 Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység

84237 Áldozatsegítés és kárenyhítés
842370 Áldozatsegítés és kárenyhítés

84238 Lobbihatósági tevékenység
842380 Lobbihatósági tevékenység

8424 Közbiztonság, közrend, államhatár rendjének védelme
84241 Közbiztonság, közrend, központi igazgatása és szabályozása

842410 Közbiztonság, közrend, központi igazgatása és szabályozása
84242 Rendészeti feladatok

842421 Közterület rendjének fenntartása
842422 Igazgatásrendészet
842423 Idegenrendészet
842424 Határrendészet
842425 Közlekedésrendészet
842426 Vámrendészet
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842427 Bûnüldözés
842428 Bûnmegelõzés
842429 Balesetmegelõzés

84243 Különleges rendészeti feladatok
842431 Kiemelt személyvédelmi tevékenység
842432 Kiemelt objektumvédelmi tevékenység
842433 Terrorelhárítás
842434 Szervezett bûnözés elleni koordinációs tevékenység
842435 Tûzszerészet
842436 Légi közlekedés biztonsága
842437 Különleges rendészeti kiképzés
842438 Állami futárszolgálat

84244 Menekültügy, letelepedés igazgatása és szabályozása
842441 Menekültügy igazgatása
842442 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és elhelyezése

84245 Nemzetbiztonsági tevékenység
842451 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység
842452 Katonai nemzetbiztonsági tevékenység

8425 Tûz-, polgári és katasztrófavédelem
84251 Tûz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása

842510 Tûz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása
84252 Tûzvédelmi tevékenységek

842521 Tûzoltás, mûszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása
842522 Megelõzés, (szak)hatósági tevékenység
842523 Mûszaki mentõbázisok regionális igazgatása

84253 Polgári védelem mûködése, támogatása
842531 A polgári védelem ágazati feladatai
842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
843533 Az óvóhelyi védelem tevékenységek

84254 Katasztrófaelhárítási tevékenységek
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek
842542 Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem)
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén)

843 Kötelezõ társadalombiztosítás
8430 Kötelezõ társadalombiztosítás

84301 Állam által nyújtott nyugdíj-biztosítási szolgáltatások igazgatása
843011 Nyugdíj-biztosítási szolgáltatások központi igazgatása
843012 Nyugdíj-biztosítási szolgáltatások területi igazgatása

84302 Állam által nyújtott nyugdíj-biztosítási szolgáltatások finanszírozása
843021 Öregségi nyugdíj finanszírozása
843022 Rokkantsági nyugdíj finanszírozása
843023 Baleseti rokkantsági nyugdíj finanszírozása
843024 Hozzátartozói nyugellátások finanszírozása
843025 Tizenharmadik havi nyugdíj finanszírozása
843026 Egyéb, nyugdíj-biztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

84303 Állam által nyújtott egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása
843031 Egészségbiztosítási szolgáltatások központi igazgatása
843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

84304 Állam által nyújtott egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozása
843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása
843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása
843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása
843044 Gyógyító-megelõzõ ellátások finanszírozása
843045 Gyógyszertámogatás finanszírozása
843046 Gyógyászatisegédeszköz-támogatás finanszírozása
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843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása
843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

85 OKTATÁS

851 Iskolai elõkészítõ oktatás
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása

8510 Iskolai elõkészítõ oktatás
85101 Óvodai nevelés

851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás

852 Alapfokú oktatás
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása

8520 Alapfokú oktatás
85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatá-

sa (1–4. évfolyam)
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerû általános iskolai nevelése,

oktatása (1–4. évfolyam)
852014 Általános iskolai felnõttoktatás (1–4. évfolyam)

85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felsõ tagozaton
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatá-

sa (5–8. évfolyam)
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerû általános iskolai nevelése,

oktatása (5–8. évfolyam)
852024 Általános iskolai felnõttoktatás (5–8. évfolyam)

85203 Alapfokú mûvészetoktatás
852031 Alapfokú mûvészetoktatás zenemûvészeti ágban
852032 Alapfokú mûvészetoktatás képzõ- és iparmûvészeti, táncmûvészeti, szín- és bábmû-

vészeti ágban

853 Középfokú oktatás
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása

8531 Általános középfokú oktatás
85311 Gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)

853111 Nappali rendszerû gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû gimnáziumi oktatása (9–12/13.

évfolyam)
853113 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerû gimnáziumi oktatása

(9–12/13. évfolyam)
853114 Gimnáziumi felnõttoktatás (9–12/13. évfolyam)

85312 Szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853121 Nappali rendszerû szakközép-iskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakközép-iskolai oktatása

(9–12/13. évfolyam)
853123 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerû szakközép-iskolai oktatása

(9–12/13. évfolyam)
853124 Szakközép-iskolai felnõttoktatás (9–12/13. évfolyam)

85313 Szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853131Nappali rendszerû szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása (9–10. évfo-

lyam)
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853133 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása (9–10.
évfolyam)

853134 Nappali rendszerû szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam)
853135 Szakiskolai felnõttoktatás (9–10. évfolyam)

8532 Szakmai középfokú oktatás
85321 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai elméleti képzés

853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti oktatás a
szakképzési évfolyamokon

853212 Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rend-
szerû szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon

853213 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali
rendszerû szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai elméleti felnõttoktatás
85322 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati képzés

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati okta-
tás a szakképzési évfolyamokon

853222 Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rend-
szerû szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon

853223 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali
rendszerû szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati felnõttoktatás
85323 Emelt szintû szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés

853231 Emelt szintû nappali rendszerû szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési év-
folyamokon

853232 Sajátos nevelési igényû tanulók emelt szintû nappali rendszerû szakközép-iskolai
szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon

853233 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók emelt szintû nappali rendszerû szakközép-
iskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon

853234 Emelt szintû szakközép-iskolai felnõttszakképzés

854 Felsõ szintû oktatás
8542 Felsõfokú oktatás

85421 Felsõfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések
854211 Felsõfokú szakképzés
854212 Szakirányú továbbképzés
854213 Felsõfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés

85422 Felsõfokú végzettségi szintet, illetve fokozatot eredményezõ képzések
854221 Alapképzés
854222 Mesterképzés
854223 Doktori képzés
854224 Kifutó rendszerben fõiskolai képzés
854225 Kifutó rendszerben egyetemi képzés

85423 Hallgatói és oktatói pénzbeli juttatások – Felsõoktatás-fejlesztés
854231 Köztársasági ösztöndíj
854232 Miniszteri ösztöndíjak
854233 Tanulmányi ösztöndíj
854234 Szociális ösztöndíjak
854235 Doktorandusz-ösztöndíjak
854236 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak
854237 Oktatói ösztöndíjak
854238 Tankönyv- és jegyzettámogatás
854239 Felsõoktatás-fejlesztés (minõség-, tehetséggondozás, kisszak)

85424 Felsõoktatás-szervezési feladatok
854241 Felsõoktatási szakértõi testületek mûködése
854249 Egyéb felsõoktatás-szervezési feladatok
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855 Egyéb oktatás
855100 Sport, szabadidõs-képzés
855200 Kulturális képzés
855300 Jármûvezetõ-oktatás

8559 M.n.s. egyéb oktatás
85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényû tanulók napközi otthoni nevelése
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényû tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918 Sajátos nevelési igényû középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése
855919 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelése

85592 Kollégiumi, externátusi nevelés
855921 Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ tanulók kollégiumi, externátusi ne-

velése
855922 Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ sajátos nevelési igényû tanulók kol-

légiumi, externátusi nevelése
855923 Nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ nemzeti és etnikai kisebbségi ta-

nulók kollégiumi, externátusi nevelése
85593 Egyéb felnõttoktatás

855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855933 Foglalkoztatást elõsegítõ képzések
855934 Megváltozott munkaképességûek rehabilitációs képzése
855935 Szakmai továbbképzések
855936 Kötelezõ felkészítõ képzések
855937 M.n.s. egyéb felnõttoktatás

856 Oktatást kiegészítõ tevékenység
856000 Oktatást kiegészítõ tevékenységek komplex támogatása

8560 Oktatást kiegészítõ tevékenység
85601 Pedagógiai szakszolgáltatások

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856012 Korai fejlesztés, gondozás
856013 Fejlesztõ felkészítés

85602 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások

85609 Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység
856091 Szakképzési és felnõttképzési támogatások
856092 Munkaerõ-piaci felnõttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
856099 Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység

86 HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
860000 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása

861 Fekvõbeteg-ellátás
861000 Fekvõbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása

8610 Fekvõbeteg-ellátás
861001 Fekvõbetegek aktív ellátása
861002 Fekvõbetegek krónikus ellátása
861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás
861004 Egészségügyi ápolás bentlakással
861005 Bentlakásos hospice ellátás
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862 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás
862000 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása

8621 Általános járóbeteg-ellátás
862101 Háziorvosi alapellátás
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás

8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
86221 Járóbeteg-szakellátás

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása
862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása
862213 Járóbetegek gyógyító gondozása
862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. mûvesekezelés)

86222 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

86223 Foglalkozás-egészségügyi ellátás
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

86224 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás
862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
86230 Fogorvosi ellátás

862301 Fogorvosi alapellátás
862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás
862303 Fogorvosi szakellátás

869 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

86901 Egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, szakértõi tevékenység, tanácsadás
869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban elõírt okból kötelezõen végzett

egészségügyi szakértõi tevékenység
869012 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági felada-

taival összefüggõ szakértõi tevékenység
86902 Otthoni (egészségügyi) szakápolás

869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás
86903 Egészségügyi kiegészítõ szolgáltatások

869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
869033 Paramedikális szolgáltatás, természetgyógyászat
869034 Mentés
869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történõ halottszállítás
869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
869037 Fizikoterápiás szolgáltatás
869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítõ egészségügyi szolgáltatás

86904 Betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás
869041 Család- és nõvédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
869043 Fertõzõ megbetegedések megelõzése, járványügyi ellátás
869044 Nem fertõzõ megbetegedések megelõzése
869049 Egyéb betegségmegelõzés, népegészségügyi ellátás

86905 Környezet-, település- és sugár-egészségügyi feladatok
869051 Környezet-egészségügyi feladatok
869052 Település-egészségügyi feladatok
869053 Sugár-egészségügyi feladatok

86906 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás
869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás
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86907 Sportegészségügyi felügyelet, ellenõrzés, tanácsadás
869071 Szabadidõs és nem kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellen-

õrzése
869072 Válogatott és kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenõrzése

87 BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS ÁPOLÁS, ELLÁTÁS
870000 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex támogatása

871 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás
871000 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás

872 Mentális, szenvedélybetegek bentlakásos szociális ellátása
872000 Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása

8720 Mentális, szenvedélybetegek bentlakásos szociális ellátása
87200 Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos ellátása

872001 Pszichiátriai betegek tartós ellátása
872002 Szenvedélybetegek tartós ellátása
872003 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása
872004 Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása
872005 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása
872006 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása
872007 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása
872008 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása
872009 Pszichiátriai és szenvedélybetegek egyéb bentlakásos ellátása

873 Idõsek, fogyatékossággal élõk bentlakásos ellátása
873000 Idõsek, fogyatékossággal élõk bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása

8730 Idõsek, fogyatékossággal élõk bentlakásos ellátása
87301 Idõskorúak bentlakásos szociális ellátása

873011 Idõskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
873012 Idõskorúak átmeneti ellátása
873013 Demens betegek bentlakásos ellátása
873019 Idõskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása

87302 Fogyatékossággal élõk bentlakásos szociális ellátása
873021 Fogyatékossággal élõk tartós bentlakásos ellátása
873022 Fogyatékossággal élõk ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása
873023 Fogyatékossággal élõk rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása
873024 Fogyatékossággal élõk rehabilitációs bentlakásos ellátása
873025 Fogyatékossággal élõk átmeneti otthoni ellátása
873028 Fogyatékossággal élõk egyéb bentlakásos szociális ellátása
873029 Bentlakásos ellátáshoz kötõdõ utógondozás

879 Egyéb bentlakásos ellátás
8790 Egyéb bentlakásos ellátás

87901 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás
879011 Bentlakásos bölcsõdei ellátás
879012 Gyermekotthoni ellátás
879013 Speciális gyermekotthoni ellátás
879014 Különleges gyermekotthoni ellátás
879015 Utógondozó otthoni ellátás
879016 Nevelõszülõnél elhelyezettek ellátása
879017 Helyettes szülõnél elhelyezettek ellátása
879018 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása

87902 Egyéb gyermekvédelmi bentlakásos ellátás
879020 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása

87903 Egyéb szociális ellátás bentlakással
879031 Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellátása
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879032 Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézményben
879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson
879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
879035 Családon belüli erõszak sértettjeinek bentlakásos szociális ellátása
879039 Egyéb szociális ellátás bentlakással

87904 Egyéb bentlakásos szociális ellátás komplex támogatása
879041 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos szociális ellátás komplex támogatása
879042 Hajléktalanok bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása

88 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL
880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása

881 Idõsek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
881000 Idõsek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex támogatása

8810 Idõsek, fogyatékossággal élõk szociális ellátása bentlakás nélkül
88101 Idõsek, fogyatékossággal élõk szociális ellátása nappali intézményben

881011 Idõsek nappali ellátása
881012 Demens betegek nappali ellátása
881013 Fogyatékossággal élõk nappali ellátása

88109 Idõsek, fogyatékossággal élõk egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül
881090 Idõsek, fogyatékossággal élõk egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül

882 Önkormányzati szociális támogatás
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

8821 Önkormányzati pénzbeli ellátások
88211 Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások

882111 Rendszeres szociális segély
882112 Idõskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás

88212 Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

8822 Önkormányzati természetbeni ellátások
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés

889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
8891 Gyermekek napközbeni ellátása

889101 Bölcsõdei ellátás
889102 Családi napközi
889103 Házi gyermekfelügyelet
889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások
8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889202 Kórházi szociális munka
889203 Utcai, lakótelepi szociális munka
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889204 Kapcsolattartási ügyelet
889205 Iskolai szociális munka
889206 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás

8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
88991 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint hajléktalanok nappali ellátása

889911 Pszichiátriai betegek nappali ellátása
889912 Szenvedélybetegek nappali ellátása
889913 Nappali melegedõ

88992 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889923 Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
889925 Támogató szolgáltatás
889926 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbû ellátása)
889927 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbû ellátása
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
889929 Utcai szociális munka

88993 Családtámogatások és egyéb gyermekvédelmi támogatások
889931 Családi pótlék
889932 Gyermekgondozási segély
889933 Gyermeknevelési támogatás
889934 Anyasági támogatás
889935 Otthonteremtési támogatás
889936 Gyermektartásdíj megelõlegezése

88994 Lakásépítési, -vásárlási támogatások
889941 Állami lakástámogatások jogszabály alapján
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
889949 Egyéb, m.n.s. lakáshoz jutást segítõ támogatások

88995 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítõ szociális ellátások
889951 Átmeneti járadék
889952 Rendszeres szociális járadék
889953 Egészségkárosodási járadék
889954 Rokkantsági járadék
889955 Politikai rehabilitációs ellátások
889956 Nemzeti helytállásért pótlék
889957 Hadigondozotti pénzellátások
889959 Egyéb nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások

88996 Speciális pénzbeli ellátások
889961 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása
889962 Gáz- és távhõtámogatás
889963 Fogyatékossági támogatás
889964 MTA hozzátartozói ellátások
889965 Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások
889966 Jóléti, sport- és kultúratámogatások
889969 Egyéb speciális ellátások

89 TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁS ERÕSÍTÉSÉT CÉLZÓ KÖZFELADATOK

890 Társadalmi összetartozás erõsítését célzó közfeladatok
8901 Esélyegyenlõség és egyenlõ bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek

89011 Esélyegyenlõség elõsegítését és az egyenlõ bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek és
programok

890111 Esélyegyenlõség elõsegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
890112 Az egyenlõ bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és programok
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890113 Nemek társadalmi egyenlõségének megvalósítását célzó tevékenységek és prog-
ramok

890114 A hátrányos helyzetû gyermekek, fiatalok és családok életminõségét javító prog-
ramok

890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetû gyermekek, fiatalok
részére

890116 Romák társadalmi integrációját elõsegítõ egyéb tevékenységek, programok
89012 Fogyatékosságügy

890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítõ programok, támogatások
890122 Fogyatékossággal élõk esélyegyenlõségének elõmozdításával kapcsolatos egyéb tevé-

kenység
890123 Fogyatékossággal élõk társadalmi integrációját segítõ programok, támogatások
890124 Fogyatékossággal élõk életminõségének javítását célzó programok és támogatások
890125 Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása

8902 Generációs feladatok
89021 Gyermek- és ifjúsági ügyek

890211 A fiatalok társadalmi integrációját segítõ struktúra, szolgáltatások fejlesztése, mû-
ködtetése

890212 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggõ feladatok
890213 Ifjúságszakmai fejlesztési feladatok
890214 A fiatalok társadalmi részvételét segítõ programok, támogatások
890215 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését

segítõ programok
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk

89022 Idõsügyek
890221 Az idõskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó idõskor megteremtését cél-

zó programok
890222 Idõsügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk

8903 Civil szféra, civil szervezetek megerõsödését célzó tevékenységek, programok, támogatások
890301 Civil szervezetek mûködési támogatása
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890303 Civil szféra megerõsítését segítõ egyéb tevékenységek

8904 Esélyegyenlõséget és társadalmi integrációt elõsegítõ komplex és speciális közfeladatok, programok és
támogatások
89041 Hátrányos helyzetû települések, kistérségek társadalmi felzárkóztatását segítõ KOMPLEX prog -

ramok
890411 Hátrányos helyzetû kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai
890412 Komplex térségi integrációt segítõ programok
890413 Telepszerû lakókörnyezetek felszámolását célzó programok

89042 Személyek, családok krízishelyzetben történõ segítését célzó tevékenységek
890421 Segélytelefonok, szolgálatok mûködtetése
890422 Adománygyûjtés és -közvetítés
890423 Mediációs, közvetítõi tevékenység

89043 Szociális foglalkoztatás
890431 Szociális foglalkoztatás munkarehabilitáció keretében
890432 Szociális foglalkoztatás fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás keretében
890433 Szociális foglalkoztatás szociális foglalkoztatók önálló intézményeiben

89044 Közfoglalkoztatás
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás
890443 Közmunka

8905 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység támogatása
890501 Emberi jogi szervezetek tevékenységének támogatása
890502 Környezetvédelmi csoportok tevékenységének támogatása
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890503 Nemzeti és etnikai kisebbségi intézmények fenntartásának és fejlesztésének támoga-
tása

890504 Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása
890505 Speciális csoportok jogainak és érdekeinek védelme
890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
890507 Tábori lelkészi tevékenység támogatása
890508 Politikai pártok tevékenységének támogatása
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása

8906 Érdek-képviseleti tevékenység támogatása
890601 Vállalkozói, munkaadói érdek-képviseleti tevékenység támogatása
890602 Szakmai érdek-képviseleti tevékenység támogatása
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása
890609 Egyéb érdek-képviseleti tevékenység támogatása

8907 Fogyasztóvédelem
890701 Békéltetõ testületek támogatása
890702 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása
890703 Tanácsadó irodák mûködtetése és fejlesztése
890704 Egyéb fogyasztóvédelmi tájékoztatási tevékenység
890705 Fogyasztóvédelmi érdek-képviseleti tevékenység

90 ALKOTÓ-, MÛVÉSZETI, SZÓRAKOZTATÓTEVÉKENYSÉG

900 Alkotó-, mûvészeti, szórakoztatótevékenység
9001 Elõadó-mûvészeti tevékenység

90011 Színházi tevékenység
900111 Befogadó színházak tevékenysége
900112 Produkciós színházak tevékenysége
900113 Kõszínházak tevékenysége
900114 M.n.s. színházak tevékenysége

90012 Egyéb elõadó-mûvészeti tevékenység
900121 Zenemûvészeti tevékenység
900122 Táncmûvészeti tevékenység
900123 Cirkuszmûvészeti tevékenység
900124 Egyéb elõadó-mûvészeti tevékenység

9002 Elõadó-mûvészeti tevékenységet kiegészítõ tevékenység
900200 Elõadó-mûvészeti tevékenységet kiegészítõ tevékenység

9003 Alkotómûvészet
900300 Alkotómûvészeti tevékenység

9004 Kulturális mûsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
900400 Kulturális mûsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

91 KÖNYVTÁRI, LEVÉLTÁRI, MÚZEUMI, KÖZMÛVELÕDÉSI ÉS EGYÉB KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG

910 Könyvtári, levéltári, múzeumi, közmûvelõdési és egyéb kulturális tevékenység
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység

91011 Nemzeti könyvtári feladatok
910110 Nemzeti könyvtári feladatok

91012 Könyvtári tevékenység
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megõrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások

91013 Levéltári tevékenység
910131 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme
910132 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítõ tevékenység

9102 Múzeumi tevékenység
91020 Múzeumi tevékenység

910201 Múzeumi gyûjteményi tevékenység
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910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910204 Múzeumi közmûvelõdési, közönségkapcsolati tevékenység

9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mûködtetése
91030 Történelmi helyek, építmények, egyéb látványosságok mûködtetése

910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mûködtetése
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása

9104 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület mûködtetése
91041 Növény-, állatkert mûködtetése

910411 Növény- és állatkertek mûködtetése, a belépés és látogatás biztosítása
910412 Növény- és állatkertek megõrzése és fenntartása

91042 Védett természeti területek és természeti értékek mûködtetése
910421 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása
910422 Védett természeti területek és természeti értékek megõrzése és fenntartása

9105 Közmûvelõdési tevékenységek
910501 Közmûvelõdési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közmûvelõdési intézmények, közösségi színterek mûködtetése

92 SZERENCSEJÁTÉK, FOGADÁS
920 Szerencsjáték, fogadás
920000 Szerencsejáték, fogadás

93 SPORT-, SZÓRAKOZTATÓ, SZABADIDÕS TEVÉKENYSÉG

931 Sporttevékenység
9311 Sportlétesítmény mûködtetése

931101 Edzõtáborok mûködtetése és fejlesztése
931102 Sportlétesítmények mûködtetése és fejlesztése

9312 Sporttevékenység és támogatása
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
931203 Fogyatékossággal élõk versenysport tevékenysége és támogatása
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931205 Fogyatékossággal élõk iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
931206 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak

9313 Szabadidõs sport támogatása
931301 Szabadidõsport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
931302 Fogyatékossággal élõk szabadidõsport- (rekreációs sport-) tevékenysége és támogatása

9319 Egyéb sporttevékenység
931901 Sportszövetségek és szabályozó testületek mûködésének támogatása
931902 Doppingellenes tevékenység
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

932 Egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység
9321 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

932101 Vásári szórakoztatás
932102 Vidámparkok üzemeltetése
932103 Nosztalgiavasutak üzemeltetése
932109 Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése

9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység
932911 Szabadidõs park, fürdõ és strandszolgáltatás
932912 Táncterem mûködtetése
932913 Sípálya üzemeltetése
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidõs szolgáltatás
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
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94 KÖZÖSSÉGI, TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK

949 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

95 SZÁMÍTÓGÉP, SZEMÉLYI, HÁZTARTÁSI CIKK JAVÍTÁSA

951 Számítógép, kommunikációs eszköz javítása
951100 Számítógép, -periféria javítása
951200 Kommunikációs eszköz javítása

952 Személyi, háztartási cikk javítása
952100 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása
952200 Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása
952300 Lábbeli, egyéb bõráru javítása
952400 Bútor, lakberendezési tárgy javítása
952500 Óra-, ékszerjavítás
952900 Egyéb személyi, háztartási cikk javítása

96 EGYÉB SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁS

960 Egyéb személyi szolgáltatás
960100 Textil, szõrme mosása, tisztítása
960200 Fodrászat, szépségápolás

9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítõ szolgáltatás
960301 Hadisírok létesítése, gondozása
960302 Köztemetõ-fenntartás és mûködtetés

9604 Fizikaiközérzetet-javító szolgáltatás
960400 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

9609 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
960900 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

3. Hatálybalépés

Jelen tájékoztató 2009. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter
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A Miniszterelnöki Hivatal
személyügyi hírei

Közszolgálati jogviszony létesítése

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

Hosszú Hortenziát a Kormányzati Személyügyi és Köz-
szolgálati Szakállamtitkárság, Kormányzati Személyügyi
Fejlesztési Programok Fõosztály EU Elnökségi Képzési és
Fejlesztési Osztályán,

Antus Gábort a Kormányzati Személyügyi és Közszol-
gálati Szakállamtitkárság, Kormányzati Személyügyi Fej-
lesztési Programok Fõosztály Közigazgatási Személyügyi
Reform Fejlesztési Osztályán

köztisztviselõnek kinevezte.

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca
nélküli miniszter

Németh Viktort a Nemzeti Biztonsági Felügyelet Elekt-
ronikus Biztonsági Osztályán köztisztviselõnek
kinevezte.

A kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli miniszter

Schranz Editet a kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nél-
küli miniszter titkárságán köztisztviselõnek
kinevezte.

A jogi és közigazgatási államtitkár

Orémusz Éva Erzsébetet a Jogi és Közigazgatási Állam-
titkárság Kormányzati Iratkezelési Fõosztályán köztisztvi-
selõnek
kinevezte.

A miniszterelnök kabinetfõnökének helyettese

Keszthelyi Dorottya Veronikát a Miniszterelnöki Kabi-
netiroda, Politikai és Társadalmi Kapcsolatok Fõosztálya
Koordinációs Osztályán köztisztviselõnek
kinevezte.

A Kormányzati Kommunikációért Felelõs Fõosztály
vezetõje

Dobray Szilviát a Kormányzati Kommunikációért Fele-
lõs Szakállamtitkárság, Kormányzati Sajtóközpont és
Stratégiai Tervezõ Fõosztály Médiaelemzõ Osztályán
köztisztviselõnek
kinevezte.

A Kormányzati Személyügyi Fejlesztési Programok Fõ-
osztályának vezetõje

Erdélyi Dorottyát a Kormányzati Személyügyi és Köz-
szolgálati Szakállamtitkárság Kormányzati Személyügyi
Fejlesztési Programok Fõosztályán köztisztviselõnek
kinevezte.

Vezetõi megbízás adása

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

Antus Gábort a Kormányzati Személyügyi és Közszol-
gálati Szakállamtitkárság, Kormányzati Személyügyi Fej-
lesztési Programok Fõosztály Közigazgatási Személyügyi
Reform Fejlesztési Osztályán osztályvezetõnek
megbízta.

Vezetõi megbízás visszavonása

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

dr. Keszthelyi Zita fõosztályvezetõi megbízását a Köz-
szolgálati Minõségfejlesztési és Innovációs Fõosztályon
visszavonta.

Címadományozás

A kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli miniszter
Vántora Virágnak a kutatás-fejlesztésért felelõs tárca

nélküli miniszter titkárságán szakmai tanácsadói címet
adományozott.

Közszolgálati jogviszony megszüntetése

Köztisztviselõi jogviszonya megszûnt

lemondással
Kovács Brigittának az Infokommunikációért és e-köz-

igazgatásért Felelõs Szakállamtitkárság, Infokommuniká-
ciós Fõosztály köztisztviselõjének,
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felmentéssel
Aradi Lászlónénak a Miniszterelnöki Kabinetiroda Mi-

niszterelnöki Titkársága köztisztviselõjének,
Zombori Zoltánnénak a Jogi és Közigazgatási Államtit-

kárság, Kormányzati Iratkezelési Fõosztály köztisztvise-
lõjének,

közös megegyezéssel
Tatárkáné Király Zsuzsannának a Nemzeti Biztonsági

Felügyelet köztisztviselõjének.

A Nemzeti Fejlesztési
és Gazdasági Minisztérium

személyügyi hírei

Kinevezések

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium kabi-
netfõnöke

Kauzli Katalint a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Mi-
nisztérium Miniszteri Kabineten politikai tanácsadónak,

a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium terü-
letfejlesztésért és építésügyért felelõs szakállamtitkára

dr. Bányai-Zsók Juditot a Nemzeti Fejlesztési és Gazda-
sági Minisztérium Építésügyi és Építészeti Fõosztály Épí-
tésügyi Igazgatási Osztályán köztisztviselõnek,

a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium köz-
igazgatási ügyekért felelõs szakállamtitkára

Kovács Beátát a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Mi-
nisztérium Költségvetési és Kontrolling Fõosztály Költ-
ségvetési Fejezeti Osztályán fõosztályvezetõ-helyettes-
nek,

Kiss Erikát a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisz-
térium Költségvetési és Kontrolling Fõosztály Fejezeti
Költségvetési Osztályán köztisztviselõnek

a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium nem-
zetközi gazdasági kapcsolatokért felelõs szakállamtitkára

Hausel Líviát a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Mi-
nisztérium Külgazdasági Állományába köztisztviselõnek,

Csanádi Gézát a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Mi-
nisztérium Külgazdasági Állományába köztisztviselõnek,

a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium ver-
senyképességért felelõs szakállamtitkára

dr. Nikodémus Antalt a Nemzeti Fejlesztési és Gazda-
sági Minisztérium Tudásgazdaság Fõosztályon fõosztály-
vezetõnek

kinevezte.

Közszolgálati jogviszony megszûnése

Közszolgálati jogviszonya megszûnt

felmentéssel
Szedrényi Péternek a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági

Minisztérium Területfejlesztési Fõosztály fõosztályveze-
tõ-helyettesének,

Gregorik Györgyinek a Nemzeti Fejlesztési és Gazda-
sági Minisztérium Befektetési és Védelemkoordinációs
Fõosztály Védelmi Ipari és Védelemkoordinációs Osztály
köztisztviselõjének,

Mészárosné Peredy Gabriellának a Gazdasági és Köz-
lekedési Minisztérium gazdasági és humánpolitikai ügye-
kért felelõs szakállamtitkárának,

Zsigmond Mónikának a Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztérium gazdasági és humánpolitikai ügyekért felelõs
szakállamtitkár titkársága köztisztviselõjének,

végleges közigazgatási áthelyezéssel
Schranz Editnek a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Mi-

nisztérium Miniszteri Kabinet politikai fõtanácsadójának,
Böcskei Balázsnak,
Dombos Eszternek,
Limp Alpárnak,
Nagy Csabának,

a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejlesz-
tési ügyekért felelõs államtitkár titkársági köztisztviselõi-
nek,

lemondással
dr. Heil Péter Bálintnak a Nemzeti és Gazdasági Mi-

nisztérium közigazgatási ügyekért felelõs szakállamtitká-
rának,

Halász Lajosnak a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium Építésügyi és Építészeti Fõosztály Építés-
ügyi Igazgatási Osztály köztisztviselõjének,

közös megegyezéssel
Vida Gábornak a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Mi-

nisztérium Európai Országok és Külgazdasági Elemzõ Fõ-
osztály Nyugat-Európa Osztály köztisztviselõjének,
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határozott idejû áthelyezéssel
Varga Katalinnak a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági

Minisztérium Külgazdasági Állomány köztisztviselõjének,
Mérai Ildikónak a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Mi-

nisztérium Európai Országok és Külgazdasági Elemzõ Fõ-
osztály Nyugat-Európa Osztály köztisztviselõjének.

Aktív állományba helyezés

Dr. Dani Virág Krisztinát a Nemzeti Fejlesztési és Gaz-
dasági Minisztérium Kereskedelempolitikai Fõosztály
Szolgáltatáskereskedelmi és Nemzetközi Szervezetek
Osztályán köztisztviselõnek.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
személyügyi hírei

Közszolgálati jogviszony létesítése

Az oktatási és kulturális miniszter

Skoda Judit Edit fõtanácsost az oktatási jogok biztosá-
nak titkárságára,

az OKM kultúráért felelõs államtitkára

Bakki-Nagy Katalin tanácsost a kultúráért felelõs állam-
titkár titkárságára,

az OKM oktatásért felelõs államtitkára

dr. Rozsnyai Lilla fogalmazót a Határon Túli Magyarok
Titkárságára,

az OKM fejlesztési és gazdasági szakállamtitkára

dr. Kováts Kornél Tibor vezetõ-fõtanácsost és Sós Ist-
ván vezetõ-tanácsost a Fejlesztési Fõosztályra,

dr. Schneider Zsolt László fõtanácsost és dr. Jakocs
Szilvia fogalmazót a Költségvetési és Közgazdasági Fõ-
osztályra,

az OKM felsõoktatási és tudományos szakállamtitkára

dr. Nádai László vezetõ tanácsost a Felsõoktatási Tudo-
mányos és Fejlesztési Fõosztályra

köztisztviselõnek kinevezte.

Közszolgálati jogviszony megszûnése,
megszüntetése

Közszolgálati jogviszonya megszûnt

Takács Terézia (Egyházi Kapcsolatok Titkársága) pró-
baidõ leteltével,

Csernai Judit (Fejlesztési Fõosztály) végleges áthelye-
zéssel.

Vezetõi megbízás adása, módosítása

Az oktatási és kulturális miniszter

Szövényi Zsolt fõosztályvezetõ-helyettesi megbízását az
OKM Felsõoktatási Fõosztályán fõosztály-vezetõi megbí-
zásra módosította,

dr. Nádai László részére az OKM Felsõoktatási Tudo-
mányos és Fejlesztési Fõosztályán,

Kovács Kornél Tibor részére az OKM Fejlesztési Fõ-
osztályán
fõosztály-vezetõi megbízást adott.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

Kemence–Bernecebaráti Községek
Önkormányzatainak Képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 36. § (1) és a 40. § (1) bekezdése, a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 8. §
(1) bekezdése, valamint 10. §-a alapján Kemence–Berne-
cebaráti Községek Önkormányzatainak Képviselõ-tes-
tületei pályázatot hirdetnek körjegyzõi munkakör betöl-
tésére.
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Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség, büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés, vagy okleveles menedzser szakképe-
sítés,

– közigazgatási vagy jogi szakvizsga (vagy azok alól
való mentesülés).

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– települési önkormányzati közigazgatásban eltöltött

legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok

másolatai,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– adatkezelési nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásá-

ban részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
– a pályázó nyilatkozata a pályázat nyílt, vagy zárt ülé-

sen való tárgyalásáról.

A munkakör betöltésének idõpontja: a vezetõi megbí-
zás határozatlan idõre szól 3 hónap próbaidõvel, 2009. ja-
nuár 1-jétõl. A munkakört teljes munkaidõben kell ellátni.

A munkavégzés helye: Kemence és Bernecebaráti köz-
ségek közigazgatási területe.

Ellátandó feladat: újonnan alakuló, a pályázatot kiíró te-
lepülések körjegyzõi feladatainak ellátása.

A pályázat kiírásával kapcsolatos egyéb tudnivalók:
Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállá-

sáról szóló XXIII. törvény szerint,

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírás
Hivatalos Értesítõben történõ megjelenését követõ 15 na-
pon belül.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot zárt borí-
tékban személyesen, vagy postai úton kell benyújtani Ke-
mence község polgármesteréhez – ifj. Pongrácz János – cí-
mezve a következõ címre: 2638 Kemence, Fõ u. 77. A bo-
rítékon fel kell tüntetni: „Pályázat körjegyzõi álláshelyre”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat
Kemence Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
és Bernecebaráti Község Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete együttes ülés keretében bírálja el, a pályázati
feltételeknek megfelelõ pályázók személyes meghallgatá-
sát követõen, a pályázat benyújtására elõírt határidõt
követõ legközelebbi együttes képviselõ-testületi ülésen.

További információ kérhetõ: ifj. Pongrácz Jánostól, Ke-
mence polgármesterétõl a (27) 587-585-ös, és Gyenes Zol-
tántól, Bernecebaráti polgármesterétõl a (27) 365-166-os
telefonszámokon.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
pályázatot ír ki

iratkezelõ munkakör betöltésére

Feladat:
– a KSzF-nél rendszeresített számítógépes iktatóprog-

ram (KIR2) feladatainak ellátása;
– a KSzF minõsített iratainak kezelése (nyilvántartás,

továbbítás, irattár kezelése);
– a minõsített iratok irattározásának elõkészítése, táro-

lása;
– irattárba adott iratok kezelése, évenkénti ellenõrzése,

tételszámozása;
– a selejtezés jóváhagyása után az iratok megsemmisí-

tésérõl való gondoskodás.

Pályázati feltételek:
– középfokú iskolai végzettség;
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeret (Word,

Excel);
– terhelhetõség, önállóság;
– alapos, precíz munkavégzés.

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 iratkezelõ 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.
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A Magyar Országgyûlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának
pályázati felhívása

Pályázati kiírás
a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek

2009. évi költségvetési támogatására

A Magyar Országgyûlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és
vallásügyi bizottsága pályázatot ír ki a nemzeti és etnikai ki-
sebbségek jogairól szóló törvény hatálya alá tartozó, 2006.
december 31-ig nyilvántartásba vett kulturális tevékeny-
séget folytató és/vagy érdekképviseletet ellátó nemzeti és et-
nikai kisebbségi szervezetek (egyesületek) számára.

Nem pályázhatnak kisebbségi önkormányzatok, ala-
pítványok és a pártok mûködésérõl és gazdálkodásáról
szóló 1989. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó
szervezetek.

A jelen pályázat a közpénzekbõl nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a to-
vábbiakban: Knyt.) személyi és tárgyi hatálya alá tarto-
zik, mivel az államháztartás alrendszerébõl származó támo-
gatást az államháztartáson kívülre, egyedi döntés alapján
nyújt. Erre tekintettel az Országgyûlésnek a pályázatra alkal-
maznia kell a törvény szabályait, a pályázók vonatkozásában
a kizárási szabályokat, és a bizottság mint pályázatot befoga-
dó szerv számára meghatározott elõírásokat.

A Knyt. 6. § (1) bekezdése alapján
„Nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támoga-

tásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként köz-

remûködõ vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselõ,
c) az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátarto-

zója,
d) az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló

gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szer-

vezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi
személyiséggel rendelkezõ olyan szervezeti egysége,
amelyben az a)–c) pont alá tartozó személy vezetõ tiszt-
ségviselõ, az alapítvány kezelõ szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselõje, a társadalmi szervezet, az egyház
vagy a szakszervezet ügyintézõ vagy képviseleti szervé-
nek tagja,

f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet,
illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkezõ azon
szervezeti egysége,

fa) amely a pályázat kiírását megelõzõ öt évben együtt-
mûködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyar-
országon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelõzõ öt évben párttal
közös jelöltet állított országgyûlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételbõl való kizártságának tényét a
13. § alapján a honlapon közzétették.”

A Knyt. 8. § (1), (2), (3) bekezdései alapján
„(1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként közre-

mûködõ vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irá-
nyuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselõ,
c) az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátar-

tozója,
d) az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló

gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szer-

vezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)–c) pont
alá tartozó személy vezetõ tisztségviselõ, az alapítvány ke-
zelõ szervének, szervezetének tagja, tisztségviselõje vagy
a társadalmi szervezet ügyintézõ vagy képviseleti szervé-
nek tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon tör-
ténõ közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejûleg.

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályá-
zat benyújtása után, de a támogatási döntés elõtt követke-
zik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdemé-
nyezni e körülménynek a honlapon történõ közzétételét.

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidõben nem kezde-
ményezte, támogatásban nem részesülhet.”

A Knyt. 9. §-a alapján
„Nem vehet részt döntéshozóként, vagy döntés-elõké-

szítésben közremûködõként az, aki vagy akinek a közeli
hozzátartozója a pályázóval munkavégzésre irányuló jog-
viszonyban áll.”

A Knyt. 14. §-a alapján
„A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyi-

latkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban foglalt korlátozás
alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen.”

A nyilatkozatnak tartalmazni kell a pályázat 3. számú
mellékletében felsorolt adatokat.

Amennyiben a pályázó a Knyt. 8. §-a hatálya alá tarto-
zik és közzétételi kérelemmel kíván élni, kérjük csatolja a
pályázat 4. számú mellékletét.
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VII. Pályázati felhívások



A Knyt. és az azt végrehajtó 67/2008. (III. 29.) Korm.
rendelet felhatalmazása alapján a bizottság, mint pályá-
zatot befogadó szerv kezeli a pályázók adatait, és köte-
les megküldeni a pályázati eljárásokkal kapcsolatos, a
Knyt.-ben és a végrehajtó kormányrendeletben meghatá-
rozott adatokat az adatok közzétételének helyéül szolgáló
honlapot mûködtetõ Önkormányzati Minisztériumnak.

A bizottság a jelen pályázat kiírásával a Magyar Köztár-
saság 2009. évi költségvetésérõl szóló törvényben a szer-
vezetek 2009. évi mûködési támogatására elkülönített
110 millió forint odaítélését készíti elõ.

Mûködési támogatásnak tekintendõ: személyi juttatá-
sok; dologi kiadások: üzemeltetési kiadás (fûtési költsé-
gek, víz, áramszolgáltatás stb.), bérleti díj, telefonköltség,
postaköltség, útiköltség.

A támogatási kérelmeket kizárólag pályázati adatla-
pon lehet benyújtani.

A pályázatot (adatlap + mellékletek) egy példányban
– postai úton, kizárólag tértivevényes ajánlott levél-
ben – (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.) vagy személye-
sen (Országgyûlés Hivatala, postabontó, 1055 Budapest
V. ker., Balassi Bálint u. 1–3.) lehet benyújtani 2009. feb-
ruár 13-ig az Országgyûlés Emberi jogi, kisebbségi, civil-
és vallásügyi bizottságához „Szervezettámogatási pályá-
zat” cím megjelölésével.

Postán történõ benyújtás esetén a postabélyegzõ, illetve
a tértivevényen feltüntetett felvétel kelte legkésõbbi idõ-
pontja 2009. február 13. 24 óra lehet, személyesen pedig
a pályázatok 2009. február 13. 14 óráig fogadhatók el.

További információk a bizottság titkárságán (tel.:
441-5032, 441-5035, fax: 441-5986, e-mail: emb@parla-
ment.hu) kaphatók. A pályázati kiírás és az adatlapok átve-
hetõk az Országgyûlés Képviselõi Irodaháza fõbejáratánál
(Bp. V., Széchenyi rkp. 19.) is, illetve a pályázati adatlap
kimásolható a Magyar Közlönybõl.

Letölthetõ továbbá a www.parlament.hu címen, illetve
az Országgyûlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és val-
lásügyi bizottsága honlapján!

A pályázathoz csatolni kell a szervezet alapdokumentu-
mai közül a bírósági nyilvántartásba vétel és a bank-
számlaszerzõdés fénymásolatát (melynek tartalmaznia
kell a 16 vagy 24 számjegyû bankszámlaszámot), a 2008.
évi tevékenység rövid leírását, igazolásokat a köztarto-
zások (APEH, tb) (munkaadókat terhelõ egyéb járuléktar-
tozások, munkavállalóktól levont tb-járulék) teljesítésé-
rõl, a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozatot arról,
hogy a „Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbsége-
kért”, a „Magyarországi Cigányokért” közalapítványok-
tól és a különbözõ minisztériumoktól elnyert támogatá-
sokkal a pályázat benyújtásáig elszámolt. A fent jelzett
igazolásokat és nyilatkozatokat a bizottság 2008. decem-
ber 31-ei keltezésnél nem régebbi állapot szerint kéri.

A pályázónak csatolnia kell továbbá a 3. számú mellék-
letet az összeférhetetlenség, illetve az érintettség fennál-
lásáról vagy hiányáról.

Amennyiben a pályázó a Knyt. 8. §-a hatálya alá tarto-
zik és közzétételi kérelemmel kíván élni, kérjük csatolja a
4. számú mellékletet.

Az elõzõ évi elszámolás, az igazolások és nyilatkozatok
hiánya, valamint a szervezet fennálló köztartozása a pá-
lyázat érvénytelenségét vonja maga után.

A bizottság felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy:
– fenntartja magának a jogot a pályázatban leírtak hely-

színen történõ ellenõrzésére, mind az elbírálás elõtt, mind
azt követõen;

– hiánypótlásra, adatmódosításra a határidõ lejárta
után nincs lehetõség; a hiányosan, vagy a megadott ha-
táridõn túl beadott kérelmeket nem veszi figyelembe;

– a pályázati anyag teljes körû beadása nem jelenti a tá-
mogatás automatikus elnyerését;

– a jelen pályázati kiírás elõtt benyújtott anyagokat nem
tudja figyelembe venni, ezért minden pályázó szervezettõl
teljes dokumentációt kér;

– a beküldött pályázat visszaküldését nem tudja vál-
lalni;

– az elnyert támogatás folyósításának feltétele, hogy a
bírósági bejegyzésrõl és a bankszámlaszerzõdésrõl (bank-
számlaszámról) nyújtott információk a valóságnak meg-
feleljenek, amiért a szervezet elnöke viseli a felelõsséget.

Amennyiben bizonyosságot szerez a bizottság arról,
hogy a pályázatban megadott valamely információ nem
felel meg a valóságnak, illetve az elnök a 2. és 3. számú
mellékletben hamis nyilatkozatot tesz, az a szervezet-
nek a támogatásából való kizárását vonja maga után,
azaz az esetlegesen megítélt támogatás nem folyósítható,
illetve a már kifizetett támogatás visszafizetendõ a Ma-
gyar Államkincstár pártok és társadalmi szervezetek támo-
gatása 10032000-01457168 számú számlaszámára.

A 2009. évi költségvetési támogatást a Magyar Ál-
lamkincstár utalja át a támogatásban részesített szerve-
zet részére egy összegben, amennyiben az érintett szer-
vezet támogatása nem haladja meg a 3 millió forintot.
A 3 millió forintot meghaladó költségvetési támogatást a
szervezetek a korábbi folyósítási rend szerint továbbra is
két részletben kapják meg.

Budapest, 2008. december 10.

Balog Zoltán s. k.,
a bizottság elnöke

A bizottság egyhangú határozatával (18 igen) elfogadta
a 2008. december 10-ei ülésén és 2008. december 15-ét
(a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló
törvényjavaslat elfogadását) követõen közzé teszi a Ma-
gyar Közlönyben és a kisebbségi lapokban is.
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1. számú melléklet

Kitöltendõ!

ADATLAP
a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek

2009. évi költségvetési támogatásához

I.
A SZERVEZET ADATAI

(2008. december 31-ei állapot szerint)

1. A szervezet neve (hiteles bírósági végzés szerint):
…………………………………………………………………………………………………………………………

Székhelye:
…………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon/faxszáma:
…………………………………………………………………………………………………………………………

Számlaszáma (16 vagy 24 karakteres) és megnevezése

Szla. sz.: �������� –�������� –��������
…………………………………………………………………………………………………………………………

Számlavezetõ pénzintézet neve:
…………………………………………………………………………………………………………………………

címe:
…………………………………………………………………………………………………………………………

A szervezet adószáma:
…………………………………………………………………………………………………………………………

2. A szervezet képviseletére jogosult személy(ek) neve:
…………………………………………………………………………………………………………………………

Tisztsége:
…………………………………………………………………………………………………………………………

Címe:
…………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon/faxszáma:
…………………………………………………………………………………………………………………………
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Nemzetiség:

………………………………



3. Érvényes bírósági végzés száma

száma (Pl.: 7Pk.68.255/3.):

kelte: ………………………………………………………………………

4. Nyilvántartott tagok száma 2008. december 31-én: ……… fõ

II.

A SZERVEZET PÉNZÜGYI HELYZETE
(2008. december 31-ei állapot szerint)

5. Összes mûködési kiadás: ………….. E Ft

– személyi juttatás: ………….. E Ft

– munkaadókat terhelõ járulékok: ………….. E Ft

– dologi kiadás (üzemeltetési: fûtési költségek, víz-,
áramszolgáltatási), bérleti díj, telefon-, postaköltség,
útiköltség stb.: ………….. E Ft

6. Összes bevétel: ………………………………………………………… E Ft
Ebbõl:

A 2008. évben kapott támogatások:

– Országgyûléstõl: …………………………………………………………. E Ft

– Más költségvetési forrásból (MeH, minisztériumok, települési önkormányzatok stb.):

……………………………………………………………………………… E Ft

……………………………………………………………………………… E Ft

……………………………………………………………………………… E Ft

……………………………………………………………………………… E Ft

– Közalapítványtól, alapítványtól, egyéb támogatótól:

……………………………………………………………………………… E Ft

……………………………………………………………………………… E Ft

……………………………………………………………………………… E Ft

……………………………………………………………………………… E Ft

– Országos kisebbségi önkormányzattól:

……………………………………………………………………………… E Ft

– a szervezet vállalkozásból eredõ bevételei: ………………………………E Ft

– tagdíjbevétel: …………………………………………………………… E Ft

– elõzõ évi pénzmaradvány: ……………………………………………… E Ft
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III.

AZ ORSZÁGGYÛLÉSTÕL 2008-BAN KAPOTT MÛKÖDÉSI TÁMOGATÁSI ÖSSZEG
FELHASZNÁLÁSA

7. Összesen: ……………….……………………………………………… E Ft

Ebbõl:
– személyi juttatások:
……………………………………………………………………………… E Ft

– munkaadókat terhelõ járulékok:
……………………………………………………………………………… E Ft

– dologi kiadások:
……………………………………………………………………………… E Ft

– programokra fordított kiadások:
……………………………………………………………………………… E Ft

IV.

A SZERVEZET TÁMOGATÁSI IGÉNYE 2009. ÉVRE

8. Az Országgyûléstõl igényelt támogatás 2009. évre:
……………………………………………………………………………… E Ft

9. A szervezet 2009. évi költségvetési terve
……………………………………………………………………………… E Ft

Tervezett mûködési kiadások összesen: ………………………………… E Ft

rendszeres személyi juttatások:
……………………………………………………………………………… E Ft

nem rendszeres személyi juttatások:
……………………………………………………………………………… E Ft

dologi kiadások:
– üzemeltetési kiadások

(fûtési költségek, víz, áramszolgáltatás stb.): ………………… E Ft
– bérleti díj: ………………… E Ft
– telefonköltség: ………………… E Ft
– postaköltség: ………………… E Ft
– útiköltség stb.: ………………… E Ft

Tervezett bevétel összesen: ………………… E Ft
Ebbõl:
– 2009-ben várható összes támogatás: ………………… E Ft
– a szervezet vállalkozásból eredõ bevételei: ………………… E Ft
– a tárgyévre már meglévõ saját forrás

(tagdíj, maradvány stb.): ………………… E Ft
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10. A szervezet 2009. évi tevékenységi és költségvetési tervérõl, állami költségvetési támogatási igényérõl a
………………….………………………………………………………………………………………………. (testület,
közgyûlés) ……………………………………………-n megtartott összejövetelén döntött.

Tudomásul veszem, hogy az Állami Számvevõszékrõl szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. § (5) bekezdése, a nem-
zeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 57. §-a, illetve a közhasznú szervezetekrõl szóló
1997. évi CLVI. törvény 21. §-a alapján a támogatási összeg felhasználását az Állami Számvevõszék ellenõrizheti.

11. 2009. évre tervezett kiemelkedõen fontos egyedi programok

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

…………………………………, 2009. ………………………

………………………………………
a szervezet elnökének

(a pályázatért felelõs személynek)
aláírása

Csatolt mellékletek (kérjük a benyújtott melléklet megjelölését):

1. Érvényes bírósági végzés
2. Bankszámlaszerzõdés (bankszámlaszám!)
3. A 2008. évi rendszeres tevékenység (max.: 2 oldal)
4. Igazolások a köztartozások (APEH, tb) teljesítésérõl
5. Nyilatkozat a közalapítványoktól, valamint különbözõ minisztériumoktól elnyert támogatások elszámolásáról

(2. sz. melléklet)
6. Nyilatkozat a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti össze-

férhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról (3. sz. melléklet)
7. Közzétételi kérelem a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §

(1) bekezdése szerinti érintettségérõl (4. sz. melléklet)
8. A 2008. évben az Országgyûlés támogatásában részesült szervezetek pénzügyi elszámolása. A pályázat benyújtá-

sával egyidejûleg!

Az adatlapon és külön, a szervezet elnöke, vagy a pályázat benyújtásáért felelõs személy aláírásával hitelesített, illetve
a testület és a közgyûlés által elfogadott, összesített pénzügyi beszámoló, amely tételesen kitér – számlamásolatokkal
együtt – az Országgyûlés által nyújtott pénzügyi támogatás 2008. évi felhasználására.
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2. számú melléklet

Valamennyi kisebbségi szervezet által kitöltendõ!

N Y I L A T K O Z A T

Alulírott büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt

............................................................................................................................................................................................

nevû kisebbségi szervezet a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól, a Magyarországi
Cigányokért Közalapítványtól és a különbözõ minisztériumoktól kapott támogatásokkal a pályázat benyújtásáig mara-
déktalanul elszámolt.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatom nem felel meg a valóságnak, a szervezet pályázatát nem le-
het figyelembe venni, illetve az esetlegesen megítélt támogatás nem folyósítható számára.

…………………………………, 2009. ………………………

………………………………………
a szervezet elnökének

(a pályázatért felelõs személynek)
aláírása

2008/51. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 9155



3. számú melléklet

N Y I L A T K O Z A T
a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló

2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról

A pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselõjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselõjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevõ szerv megnevezése:

______________________________________________________________________________________________

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekbõl nyújtott támo-
gatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az … pont alapján �

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az … pont alapján �

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön ûrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:
…………………………………………

aláírás/cégszerû aláírás
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4. számú melléklet

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM

a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségérõl

A pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselõjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselõjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevõ szerv megnevezése:

______________________________________________________________________________________________

Kijelentem, hogy a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) be-
kezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert

a) A pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként közremûködõ vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irá-
nyuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minõsülök döntés-elõkészítõnek vagy döntéshozónak.
(Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).

Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó):

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselõ vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):

köztársasági elnök, Országgyûlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselõ, országgyû-
lési és az európai parlamenti képviselõ, polgármester, alpolgármester, fõpolgármester, fõpolgármester-helyettes, helyi
önkormányzati képviselõ, helyi önkormányzat képviselõ-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv
– a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetõje és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja.

c) Az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:
– Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként közremûködõ, vagy döntéshozó szervnél munka-

végzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minõsül döntés-elõkészítõnek vagy döntéshozónak.
– Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselõ.
(A kívánt rész aláhúzandó!)
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, mostoha- és nevelõ-

szülõ, testvér.
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d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)–c) pontban megjelölt személy tulaj-
donában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!).

Indoklás:
Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve,

székhelye beírandó):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):
……………………………………………………………………………...………….………………………………

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, mostoha- és nevelõ-

szülõ, testvér.

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet te-
kintetében az érintettség fennáll, mert

– vezetõ tisztségviselõje
– az alapítvány kezelõ szervének, szervezetének tagja, tisztségviselõje,
– vagy társadalmi szervezet ügyintézõ, vagy képviseleti szervének tagja

a pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként közremûködõ szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselõ, vagy e személyek közeli hozzátartozója

Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):
……………………………………………………………………………….…………………………………………

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):
.…………………………………………………………………………………………………………………………

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyûlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselõ, országgyû-

lési és az európai parlamenti képviselõ, polgármester, alpolgármester, fõpolgármester, fõpolgármester-helyettes, helyi
önkormányzati képviselõ, helyi önkormányzat képviselõ-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv
– a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetõje és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja.

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, mostoha- és nevelõ-

szülõ, testvér.

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetõen. A nyilatkozatban szereplõ adatok a va-
lóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: ……………………………………..

…………………………………………
aláírás/cégszerû aláírás
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter közleménye

Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség
alapszabályának módosítása

A szövetség a 2008. szeptember 30-án megtartott közgyûlésén az alapszabály módosításáról a 9/2008. (IX. 30.) köz-
gyûlési határozattal a következõképpen rendelkezett:

1. Az alapszabály 17/A.2. pontja a következõ rendelkezéssel egészül ki:
„A feljogosított fogyasztót terheli a tagi hozzájárulás megfizetése a földgázkereskedõ által behozott földgázmennyi-

ség után abban az esetben, ha a GET alapján a feljogosított fogyasztót megilletõ határkeresztezõ kapacitás igénybevéte-
lével hozza be a földgázt az Európai Unió tagállamából vagy harmadik országból függetlenül attól, hogy a vámjogi sza-
badforgalomba-hozatalt, illetve az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti elsõ hazai forgalomba hozatalt a fel-
jogosított fogyasztó vagy a földgázkereskedõ végzi.”

2. Az alapszabály a következõ 17/A.8.4. ponttal egészül ki:
„17/A.8.4. A tagi hozzájárulás mértékének módosulása esetében a 17/A.1. a)–d) pontjában szereplõ tagok a tagi hoz-

zájárulás módosulásával érintett idõszakról készült nyilatkozatukban rögzített hõmennyiséget jogosultak megosztani a
módosulás idõpontjának figyelembevételével a tényleges értékesítésnek megfelelõen vagy annak ismerete hiányában a
fordulónapra készített idõbeli elhatárolás alapján. A tagi hozzájárulás új mértékét azon mennyiségekre kell elõször
alkalmazni, amelyek értékesítése a mérték változásának idõpontját követi.”

Záradék:

Az alapszabály módosítását jóváhagyom.

Dr. Molnár Csaba s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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A külügyminiszter közleménye

A külügyminiszter
közleménye

a Pro auxilio civium Hungarorum emlékplakett adományozásáról

A Magyar Köztársaság külügyminisztere 2008 folyamán a 9/2003. (V. 20.) KüM rendelet 5. §-a alapján

PRO AUXILIO CIVIUM HUNGARORUM
emlékplakettet

adományozott

a magyar állampolgárok érdekeinek védelméért a Magyar Köztársaság kinevezett tiszteletbeli konzuli tisztviselõje-
ként megszakítás nélkül tíz éve eredményesen tevékenykedõ tiszteletbeli fõkonzuloknak és konzuloknak.

Az emlékplakettel jutalmazottak:

Déri Endre kadunai tiszteletbeli konzul (Nigéria),
Marie Jacques Guy Hugnin Port Louis-i tiszteletbeli konzul (Mauritius),
Tóth Dénes Aurél durbani tiszteletbeli konzul (Dél-Afrikai Köztársaság),
dr. Trepper György windhoeki tiszteletbeli konzul (Namíbia),
dr. Gaudenzio Massimino Rossi lusakai tiszteletbeli konzul (Zambia),
Abdelhamid Guessous tangeri tiszteletbeli konzul (Marokkó),
Katharina Pedák-Vattay linzi tiszteletbeli konzul (Ausztria),
dr. Stefan Frans Vuzdugan antwerpeni tiszteletbeli fõkonzul (Belgium),
Jankovich József Béla arnhemi tiszteletbeli konzul (Hollandia),
Paul van de Laarschot willemstadi tiszteletbeli konzul (Holland Antillák),
Albert Bruno Frank genovai tiszteletbeli konzul (Olaszország),
dr. Miliczky Erzsébet bolognai tiszteletbeli konzul (Olaszország),
Alfonso S. Yuchengco III. manilai tiszteletbeli fõkonzul (Fülöp-szigetek),
dr. Tomy Nadashi haifai tiszteletbeli konzul (Izrael),
Ádám Rózsa rosarioi tiszteletbeli konzul (Argentína),
Juan José Martony Schmidt montevideói tiszteletbeli konzul (Uruguay),
José Guillermo Rojas Chaves San José-i tiszteletbeli konzul (Costa Rica),
Szabó Miklós aucklandi tiszteletbeli konzul (Új-Zéland).

Dr. Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter
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A Külügyminisztérium államtitkárának közleménye

A Külügyminisztérium államtitkárának
2/2008. (HÉ 51.) KüM. Á.

utasítása
a Külügyminisztérium szervezeti egységei által

2008-ban kezdeményezett közbeszerzési eljárásokról,
valamint a közbeszerzési eljárások alapján megkötött

szerzõdésekrõl

1.

A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény,
valamint a Külügyminisztérium Közbeszerzési Szabályza-
táról szóló 25/2006. KüM utasítás rendelkezéseivel össz-
hangban a Külügyminisztérium szervezeti egységei által a
2008. költségvetési évben tervezett beszerzéseket és a
közbeszerzési tanácsadó igénybevételét az alábbiak sze-
rint szabályozom.

A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény
alapján a beszerzéseket alapvetõen három eljárási rend
szerint lehet megvalósítani:

– nemzeti szinten meghirdetett közbeszerzési eljárás,
– közösségi szinten meghirdetett közbeszerzési eljárás,
– egyszerû közbeszerzési eljárás.

A nemzeti közbeszerzési értékhatárok – melyeket a Ma-
gyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007.
évi CLXIX. törvény 91. §-a tartalmaz – 2008. január 1-jé-
tõl 2008. december 31-ig az alábbiak:

– árubeszerzés esetében: 30 millió Ft,
– építési beruházás esetében: 90 millió Ft,
– építési koncesszió esetében: 100 millió Ft,
– szolgáltatás megrendelése esetében: 25 millió Ft,
– szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió Ft.

Közösségi szinten kell meghirdetni azokat a beszerzése-
ket, amelyek értéke eléri vagy meghaladja az alábbi érték-
határokat.

Árubeszerzés esetében:
– ha a beszerzendõ áru szerepel a közbeszerzésekrõl

szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2. számú mellékletében:
133 000 EUR, 34 226 339 Ft,

– ha a beszerzendõ áru nem szerepel a közbeszerzések-
rõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2. számú mellékleté-
ben: 206 000 EUR, 53 012 225 Ft.

Szolgáltatás esetében:
– a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény

3. számú mellékletében szereplõ szolgáltatás esetén (kivé-
ve a 8. csoportba tartozó szolgáltatásokat, és az 5. csoport-
ba tartozó 7524., 7525.,7526. számú távközlési szolgálta-
tásokat): 133 000 EUR, 34 226 339 Ft,

– a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény
3. számú mellékletében szereplõ 8. csoportba tartozó szol-
gáltatások, és az 5. csoportba tartozó 7534., 7525., 7526.
számú távközlési szolgáltatások, valamint a 4. számú mel-
lékletben felsorolt szolgáltatások esetében: 206 000 EUR,
53 012 225 Ft.

Építési beruházás esetében:
5 150 000 EUR, 1 325 305 627 Ft.

Építési koncesszió esetében:
5 150 000 EUR, 1 325 305 627 Ft.

Az egyszerû közbeszerzési értékhatárok 2008. január
1-jétõl 2008. december 31-ig az alábbiak:

– árubeszerzés esetében: 8 millió Ft,
– építési beruházás esetében: 15 millió Ft,
– szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió Ft.

Az egyszerû közbeszerzési eljárásoknál – amennyiben
nem a külképviseletek részére történik a beszerzés – a
nemzeti közbeszerzési értékhatár feléig (szolgáltatás ese-
tén 12,5 millió Ft, árubeszerzés esetén 15 millió Ft, építési
beruházás esetén 45 millió Ft) legalább három ajánlat be-
kérésével, felette a Közbeszerzési Értesítõben meghirde-
tett beszerzési eljárást kell lefolytatni.

Az egyszerû közbeszerzési eljárásoknál, amennyiben a
külképviseletek részére történik a beszerzés, a nemzeti ér-
tékhatárig (szolgáltatás esetén 25 millió Ft, árubeszerzés
esetén 30 millió Ft, építési beruházás esetén 90 millió Ft)
legalább három ajánlat bekérésével kell lefolytatni a köz-
beszerzési eljárást. Az ajánlattételi felhívás a Közbeszer-
zési Értesítõben közzétehetõ.

A Közbeszerzési Értesítõben történõ hirdetménymintá-
kat a közbeszerzési és a tervpályázati hirdetmények, a bí-
rálati összegzések és az éves statisztikai összegzések min-
táiról szóló 2/2006. (II. 13.) IM rendelet mellékletei tartal-
mazzák.

A hirdetmények közzétételérõl a Gazdálkodási Fõosz-
tály gondoskodik, a közbeszerzési és tervpályázati hirdet-
mények megküldésének és közzétételének részletes szabá-
lyairól, a hirdetmények ellenõrzésének rendjérõl és díjá-
ról, valamint a Közbeszerzési Értesítõben történõ közzété-
tel rendjérõl és díjáról szóló 34/2004. (III. 12.) Korm. ren-
deletben foglalt szabályok szerint.

Az Országgyûlés Külügyi és Határon Túli Magyarok
Bizottsága által a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi
CXXIX. törvény hatálya alól mentesített beszerzéseket, az
államtitkot vagy szolgálati titkot, illetõleg alapvetõ bizton-
sági, nemzetbiztonsági érdeket érintõ vagy különleges biz-
tonsági intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályai-
ról szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján kell
lebonyolítani.

A központosított közbeszerzések hatálya alá tartozó ki-
emelt termékeket a központosított közbeszerzési rendszer-
rõl, valamint a központi beszerzõ szervezet feladat- és ha-
táskörérõl szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet alapján
kell beszerezni.
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2.

2007-ben szerzõdéskötéssel lezárult,
illetve 2008-ra áthúzódó közbeszerzési eljárások

A 2007-ben szerzõdéskötéssel lezárult közbeszerzési
eljárások körébe tartozó termékek és szolgáltatások idei
beszerzése esetén a megkötött szerzõdések kötelezõ érvé-
nyûek. A Külügyminisztérium valamennyi szervezeti egy-
sége a beszerzések során kizárólag a szerzõdéses partne-
rektõl vásárolhat. Amennyiben az adott szerzõdés tárgyá-
ban (*) több fõosztály is érintett, úgy a beszerzések rendjé-
rõl az eljárások felelõs szervezeti egységei a szerzõdéskö-
tést követõ 5 munkanapon belül körlevélben kötelesek tá-
jékoztatni a fõosztályokat.

A Kbt. 307. § (1) pontjában foglaltak alapján az ajánlat-
kérõ (jelen esetben a felelõs szervezeti egység) köteles a
szerzõdés módosításáról, valamint a szerzõdés teljesítésé-
rõl tájékoztatót készíteni, és felterjeszteni a Gazdálkodási
Fõosztály részére. A tájékoztatóban az ajánlattevõként
szerzõdõ félnek nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e az ab-
ban foglaltakkal. A tájékoztatónak a Közbeszerzési Értesí-
tõben hirdetmény útján történõ közzétételérõl a Gazdálko-
dási Fõosztály gondoskodik.

2.1. Minõségi hazai borok beszerzése a Külügymi-
nisztérium külképviseletei részére

Felelõs szervezeti egység: Gazdálkodási Fõosztály
Jogszabályi háttér: Kbt. hatálya alá tartozó egyszerû

eljárás
Ajánlattevõk: Bortársaság Boltok Kft., Árvay és Társa

Pincészet, Béres Szõlõbirtok és Pincészet, Bock Borászat
Kft., Brilliant Holding Kft., Csányi Pincészet Zrt.,
Cse-Ki-Bor Bt., Dereszla Kft., Elsõ Magyar Borház, Ga-
ramvári Szõlõbirtok Vinárium Borgazdasági Zrt., Hill-
top-Bor Kft., Monarchia Borkereskedelmi Kft., Nyakas-
hegy Kft., Polgárbor Kft., Royal Tokaji Borászati Zrt.,
Sop-Vin Kft., Szent Gaál Borászati Zrt., Szõke Mátyás,
Tokaj Disznókõ Zrt., Tolcsva Bor Kft., Vylyan Szõlõbir-
tok és Pincészet Rt.

Nyertes ajánlattevõ: Bortársaság Boltok Kft., Árvay és
Társa Pincészet, Béres Szõlõbirtok és Pincészet, Bock Bo-
rászat Kft., Csányi Pincészet Zrt., Cse-Ki-Bor Bt., Deresz-
la Kft., Elsõ Magyar Borház, Garamvári Szõlõbirtok Viná-
rium Borgazdasági Zrt., Hilltop-Bor Kft., Monarchia Bor-
kereskedelmi Kft., Nyakashegy Kft., Royal Tokaji Borá-
szati Zrt., Sop-Vin Kft., Szõke Mátyás, Tokaj Disznókõ
Zrt., Tolcsva Bor Kft., Vylyan Szõlõbirtok és Pincészet Rt.

Szerzõdések nettó értéke: 21 128 846 Ft
Szerzõdés hatálya: 2007. december 31.

2.2. Bécsi nagykövetség épületének karbantartása
Felelõs szervezeti egység: Gazdálkodási Fõosztály
Jogszabályi háttér: Kbt. szerinti egyszerû közbeszerzési

eljárás

Ajánlattevõk: Szombathelyi Építõipari Szövetkezeti
Zrt., Vasép Dekopán Kft., Happy Dienst Kft.

Nyertes ajánlattevõ: Szombathelyi Építõipari Szövetke-
zeti Zrt.

Szerzõdések nettó értéke: 14 420 600 Ft

2.3. Bécsi nagykövetség épületének keletkezett be-
ázási károk helyreállítási munkáinak elvégzése

Felelõs szervezeti egység: Gazdálkodási Fõosztály
Jogszabályi háttér: Kbt. szerinti egyszerû közbeszerzési

eljárás
Ajánlattevõk: Szombathelyi Építõipari Szövetkezeti Zrt.,

Vasép Dekopán Kft., Happy Dienst Kft.
Nyertes ajánlattevõ: Vasép Dekopán Kft.
Szerzõdések nettó értéke: 10 888 042 Ft

2.4. Gyomirtó szer beszerzése Párdányba (Szerbia)
Felelõs szervezeti egység: Nemzetközi Fejlesztési

Együttmûködési, Gazdaság- és Tudománydiplomáciai Fõ-
osztály

Jogszabályi háttér: Kbt. szerinti egyszerû közbeszerzési
eljárás

Ajánlattevõk: AGRO-ARM d.o.o.
Nyertes ajánlattevõ: AGRO-ARM d.o.o.
Szerzõdések nettó értéke: 24 946 254 Ft

2.5. Speciális összeköttetési rendszer beszerzése a
külképviseletek részére

Felelõs szervezeti egység: Biztonsági, Iratkezelési és
Távközlési Fõosztály

Jogszabályi háttér: Kbt. szerinti hirdetmény közzététele
nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás

Ajánlattevõk: SECTRA-Communications Aktiebolag
Nyertes ajánlattevõ: SECTRA-Communications Aktie-

bolag
Szerzõdések nettó értéke: 73 63 440 Ft

2.6. „EU-vonal tudásbázis mûködtetése, továbbfej-
lesztése és az erre épülõ call center üzemeltetése”

Felelõs szervezeti egység: Kommunikációs és Közkap-
csolati Fõosztály

Jogszabályi háttér: Kbt. szerinti hirdetmény közzététele
nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás

Ajánlattevõk: Weber Shandwick Politikai és Kommuni-
kációs Tanácsadó Kft.

Nyertes ajánlattevõ: Weber Shandwick Politikai és
Kommunikációs Tanácsadó Kft.

Szerzõdések nettó értéke: 166 340 000 Ft

3.

2008-ban a közbeszerzésekrõl szóló
2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozó

beszerzések

A Külügyminisztérium Közbeszerzési Szabályzatáról
szóló 25/2006. KüM utasítás 4.1 pontja szerint elvégzett
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összesítés alapján a 2007. költségvetési évben a jelen ügy-
viteli rendelkezés 2. pontjában foglalt, szerzõdéskötéssel
lezárult beszerzési eljárásokon túl a Külügyminisztérium-
ban az alábbi beszerzések tartoznak a közbeszerzésekrõl
szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá:

3.1. A külképviseletek fizikai biztonsági rendszerének
kiépítéséhez szükséges kamerák beszerzése.

3.2. A külképviseletek fizikai biztonsági rendszerének
kiépítéséhez szükséges szerelési anyagok beszerzése.

3.3. páncélszekrény beszerzése.
3.4. Ujjlenyomat-leolvasó rendszer beszerzése (80 db).
3.5. SinaBox Solution (EU KT szint, 30 végponttal szá-

molva, 270 MB-es központi egységgel kalkulálva).
3.6. Magyar Állandó ENSZ Képviselet – New York-i

telefonközpontjának cseréje.
3.7. Jemeni kórház-rekonstrukció (orvostechnikai esz-

közök beszerzése).
3.8. A Magyar Köztársaság Londoni Nagykövetsége hi-

vatali épületének korlátozott felújítása 1200 m2 nagyság-
rendben.

3.9. A római nagyköveti rezidencia korlátozott felújí-
tása, a nagykövetség egyéb karbantartási feladatainak el-
végzése.

3.10. A madridi nagykövetség lakóépülete homlokzat-
felújítási munkáinak, valamint a konzuli hivatal felújítási
munkáinak elvégzése, a nagykövetség egyéb karbantartási
feladatainak elvégzése.

3.11. A washingtoni nagykövetség teljes rekonstruk-
ciója, tervezése.

3.12. Az astanai nagykövetség felújítási munkáinak el-
végzése.

3.13. Minõségi hazai borok beszerzése a Külügyminisz-
térium külképviseletei részére.

3.14. Bécsi nagykövetség – kis karbantartási munkála-
tok elvégzése.

3.15. Zágrábi nagykövetségi épület építése, rezidencia-
épület felújítása.

3.16. A Magyar Köztársaság brüsszeli EU Állandó Kép-
viselet II. elhelyezésére szolgáló épület kiválasztása, bér-
lése.

3.17. Az FM-rendszer folyamatos feltöltése és karban-
tartása, a GFO-IKÉR kapcsolódó szoftver- és hardverállo-
mányának fejlesztése.

3.18. A koppenhágai nagykövetség schengeni elõírások
szerinti átalakítása és kapcsolódó munkák elvégzése.

4.

Nem minõsül a törvény megkerülésének, ha az egybe-
számított értékû beszerzési tárgyak több közbeszerzési el-
járásban kerülnek lebonyolításra (azonban közbeszerzési
rezsimet változtatni tilos).

5.

A 2008. költségvetési évben az egy szerzõdés keretében
lebonyolítható beszerzések a 6. pontban megjelölt szerve-
zeti egységeket érintik, amennyiben az adott beszerzés
nem tartozik a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX.
törvény 29. § hatálya alá. Az adott közbeszerzési eljárások
kijelölt felelõsei végzik a szervezeti egységek közötti
koordinációt és lebonyolítják az eljárást. A közbeszerzési
tanácsadóval az eljárás ideje alatt a felelõs szervezeti egy-
ség tart kapcsolatot.

Azon beszerzések esetén, ahol nem állapítható meg
egyértelmûen az egy eljárás keretében történõ lebonyolítás
lehetõsége, a megjelölt felelõs szervezeti egység egyeztet
a beszerzésben érdekelt résztvevõ fõosztályokkal, melybe
bevonja a közbeszerzési tanácsadó céget és a Gazdálko-
dási Fõosztályt.

A felelõs fõosztály jelen ügyviteli rendelkezés hatályba-
lépését követõ 20 napon belül köteles az egyeztetést le-
folytatni és ennek eredményérõl a Gazdálkodási Fõosz-
tályt írásban tájékoztatni.

Ha az egyeztetés eredményeképpen a közbeszerzések-
rõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 40. § (2) bekezdésé-
ben foglalt mindhárom feltétel egyidejû fennállása megál-
lapítható, úgy a koordinációért és lebonyolításért az elsõ
helyen szereplõ szervezeti egység a felelõs, amely az
egyeztetés lezárását követõ 30 napon belül köteles a köz-
beszerzési eljárást megkezdeni és errõl a Gazdálkodási Fõ-
osztályt írásban tájékoztatni.

Amennyiben egy szerzõdés keretében nem valósítható
meg a beszerzés, úgy a szervezeti egységek önállóan, vagy
a 3. pontban foglaltak szerint kötelesek az eljárást lefoly-
tatni. A beszerzések lebonyolításáért felelõs szervezeti
egységek az egyeztetés lezárását követõ 30 napon belül
kötelesek a közbeszerzési eljárást megkezdeni és errõl a
Gazdálkodási Fõosztályt írásban tájékoztatni.

A jelen ügyviteli rendelkezésben megállapított eljárási
határidõket kizárólag indokolt esetben, államtitkári enge-
déllyel lehet túllépni.

6.

2008-ban a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi
CXXIX. törvény alapján indítandó

közbeszerzési eljárások

6.1. A külképviseletek fizikai biztonsági rendszeré-
nek kiépítéséhez szükséges kamerák beszerzése – egy-
szerû közbeszerzési eljárás

Felelõs szervezeti egység: Biztonsági, Iratkezelési és
Távközlési Fõosztály

6.2. A külképviseletek fizikai biztonsági rendszeré-
nek kiépítéséhez szükséges szerelési anyagok beszer-
zése – egyszerû közbeszerzési eljárás

Felelõs szervezeti egység: Biztonsági, Iratkezelési és
Távközlési Fõosztály
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6.3. Páncélszekrény beszerzése
Felelõs szervezeti egység: Biztonsági, Iratkezelési és

Távközlési Fõosztály
6.4. Ujjlenyomat-leolvasó rendszer beszerzése (80 db)
Felelõs szervezeti egység: Biztonsági, Iratkezelési és

Távközlési Fõosztály
6.5. SinaBox Solution (EU KT szint, 30 végponttal

számolva, 270 MB-es központi egységgel kalkulálva)
Felelõs szervezeti egység: Biztonsági, Iratkezelési és

Távközlési Fõosztály
6.6. Magyar Állandó ENSZ Képviselet – New York-i

telefonközpontjának cseréje
Felelõs szervezeti egység: New York-i Fõkonzulátus –

Biztonsági, Iratkezelési és Távközlési Fõosztály
6.7. Jemeni kórház-rekonstrukció (orvostechnikai

eszközök beszerzése)
Felelõs szervezeti egység: Nemzetközi Fejlesztési

Együttmûködési Fõosztály
6.8. A Magyar Köztársaság Londoni Nagykövetsége

hivatali épületének korlátozott felújítása 1200 m2 nagy-
ságrendben

Felelõs szervezeti egység: londoni nagykövetség – Gaz-
dálkodási Fõosztály

6.9. A római nagyköveti rezidencia korlátozott fel-
újítása, a nagykövetség egyéb karbantartási feladatai-
nak elvégzése

Felelõs szervezeti egység: Gazdálkodási Fõosztály
6.10. A madridi nagykövetség lakóépülete homlok-

zatfelújítási munkáinak, valamint a konzuli hivatal fel-
újítási munkáinak elvégzése, a nagykövetség egyéb
karbantartási feladatainak elvégzése

Felelõs szervezeti egység: Gazdálkodási Fõosztály
6.11. A washingtoni nagykövetség teljes rekonstruk-

ciója, tervezése
Felelõs szervezeti egység: washingtoni nagykövetség –

Gazdálkodási Fõosztály
6.12. Az astanai nagykövetség felújítási munkáinak

elvégzése
Felelõs szervezeti egység: Gazdálkodási Fõosztály
6.13. Minõségi hazai borok beszerzése a Külügymi-

nisztérium külképviseletei részére
Felelõs szervezeti egység: Gazdálkodási Fõosztály
6.14. Bécsi nagykövetség – kis karbantartási munká-

latok elvégzése
Felelõs szervezeti egység: bécsi nagykövetség – Gaz-

dálkodási Fõosztály
6.15. Zágrábi nagykövetségi épület építése, reziden-

ciaépület felújítása
Felelõs szervezeti egység: zágrábi nagykövetség – Gaz-

dálkodási Fõosztály

6.16. Magyar Köztársaság brüsszeli EU Állandó
Képviselet II. elhelyezésére szolgáló épület kiválasztá-
sa, bérlése

Felelõs szervezeti egység: Gazdálkodási Fõosztály
6.17. Az FM-rendszer folyamatos feltöltése és kar-

bantartása, a GFO-IKÉR kapcsolódó szoftver- és
hardverállományának fejlesztése

Felelõs szervezeti egység: Gazdálkodási Fõosztály
6.18. A koppenhágai nagykövetség schengeni elõírá-

sok szerinti átalakítása és kapcsolódó munkák elvégzése
Felelõs szervezeti egység: Gazdálkodási Fõosztály

7.

A Külügyminisztérium a 2008. évi közbeszerzések le-
bonyolításával kapcsolatos szakértõi tanácsadásra és eseti
lebonyolításra szakmai tanácsadó céget alkalmaz. A kö-
zösségi értékhatárt elérõ vagy meghaladó értékû közbe-
szerzés esetében a közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérõ
hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles bevonni.

A tanácsadó cég szolgáltatásai igénybevételének rendje
az alábbi:

Jelen ügyviteli rendelkezés 6. pontjában felsorolt, köz-
beszerzési eljárás lefolytatására kötelezett felelõs szerve-
zeti egységek jogosultak átalánydíjas tanácsadói szolgál-
tatás és az államtitkár engedélyével egyedi teljes körû le-
bonyolítás igénybevételére a Külügyminisztérium által
kiválasztott cégtõl.

8.

Jelen ügyviteli rendelkezés hatálybalépését követõen, a
beszerzések lebonyolításáért felelõs szervezeti egységek
kötelesek a közbeszerzési eljárás eredményeképpen meg-
kötött szerzõdéseik egy példányát a Gazdálkodási Fõosz-
tály részére megküldeni.

9.

Jelen ügyviteli rendelkezés a közzétételét követõ har-
madik napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg hatályát
veszti a Külügyminisztérium szervezeti egységei által
2007-ben kezdeményezett közbeszerzési eljárásokról, va-
lamint a közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerzõ-
désekrõl szóló 2/2007. államtitkári ügyviteli rendelkezés.

Budapest, 2008. november 19.

Horváthné dr. Fekszi Márta s. k.,
államtitkár
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Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal közleménye

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal közleménye
a 2009. január 1-je és január 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 249 Ft/l

Gázolaj 278 Ft/l

Keverék 273 Ft/l

LPG-autógáz 176 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

2008/51. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 9165



A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
– az eddig közzétetteken kívül –

az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármûtörzskönyvek sorszámát teszi közzé

044115H
009698D
555836F
903458C
595912B
057147H
465793E
207393G
080668I
641515H
947577E
854125G
443347I
223978G
189417F
125683D
295189C
700566B
572109G
932362G
735746C
249770H
429135E
887145E
928244H
728491B
798972F
211515B
421218B
708160G
172693B
812127H
821049A
683918B
786833E
407930G
353218F
394578B
621018C
904426C
690398A
259384E
476393F
967224G
098998D
543758D
116391E
754493H
044820D

752901E
545860F
934831G
483858F
570077D
276801F
752502C
010259B
338676B
978867D
938404D
650935D
970385B
250918A
631746F
105763D
555816D
018071A
546231D
641244B
125095B
146154E
551642C
074742D
372172G
483556I
225125H
265009D
989095C
785357G
229593I
287123C
359140B
567080F
912935C
480083E
453454F
117566I
941657C
476778C
564806C
238360C
255585G
173897C
353350G
785062B
623312G
354556F
847145A

424115B
027883A
403576I
686384E
919585C
956961A
992638B
493210C
967651D
076589F
805485G
301307A
641672E
535373B
730833D
295924G
941585C
262756A
798875B
105147G
113886D
948203B
106611A
207858H
661748F
176801H
526278I
816989C
851046H
563724C
657949H
834973G
526275I
298090C
415590I
104921C
608414D
453752A
661583F
448146F
539937A
504030F
139853E
994626A
963858H
521864F
011726D
991445E
698330F

442946F
147664E
319962H
359029A
142288F
487759H
965272H
089400D
182597D
395266A
441719D
550963I
779384G
389416G
532677B
981354G
600965D
807610C
742525D
862198G
396058F
984259B
899922E
029088H
164262B
247463H
589215B
896057B
359056A
492696G
612888B
243314F
471182D
127806F
254930C
445787E
993312F
429872C
290548E
773915G
002388G
857931B
528104D
888462F
378194E
077720A
104838F
105384F

979547D
512842I
952765A
286704D
127131B
863193C
473315F
477846D
060402I
278505G
803051H
192080G
736964G
035142D
377915F
469129B
891587B
082525H
753614A
010217F
629713E
642872A
873353B
784070H
745318C
789077A
196366E
027154G
105384F
385466B
108459A
669788D
271413F
087726G
405499I
386010B
706749E
967452D
554304H
473081B
863193C
106626A
475098F
320313B
258421G
083402A
427875G
099342B

843885B
298272G
564806C
208783D
322623E
480786B
137723I
268351G
331889D
941960F
119246G
126092F
131868D
653569C
657948D
630416I
178386D
349891E
345670D
928612A
024074E
852643H
783170H
689100A
126464C
838450C
496129F
885090C
392373C
660635G
296923G
328982C
334528E
135709G
498684I
922727A
177585G
392755A
561675B
097749F
619321B
248984G
854332D
106197I
515458I
345089F
957375C
921253E
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Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács közleményei

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2008. október 17-i ülésérõl

Napirend elõtt a kormányzati oldal két témában kért szót:

1. A pénzügyminiszter ismertette, hogy a világgazdasá-
gi válság Magyarországra gyakorolt hatásának tompítása
érdekében milyen intézkedéseket hajtott végre, illetve ter-
vez a Kormány.

Azonnali intézkedések: a parlament elfogadta a ma-
gyarországi pénzintézetekben elhelyezett bankbetétek
biztonságának megõrzését szolgáló törvénymódosítást.
A Kormány csökkenti a folyó kiadásokat. A gazdasági
helyzet stabilizálása érdekében a Kormány felvette a kap-
csolatot az Európai Unióval, az Európai Központi Bank-
kal, valamint az IMF-fel. Az adók csökkentésére – a világ-
gazdasági válság begyûrûzõ hatása miatt – jelenleg nincs
lehetõség, így az erre vonatkozóan beterjesztett javaslat
visszavonásra került. Át kell dolgozni a jövõ évi költség-
vetés tervezetét is.

Amire számítani kell: a GDP várható csökkenése, az inf-
láció várható emelkedése, érdemben alacsonyabb jövede-
lemre számíthatunk, nehezebbé válik, szûkül a hitelforrások
elérésének lehetõsége, alacsonyabb szintû kereslet várható.

Tervezett intézkedések: az EU-s források hozzáférhetõ-
ségének egyszerûsítésével kompenzálni kívánja a Kor-
mány a hitelforrások szûkülését, elérésének nehézségeit.
Rendkívül fontos, hogy a szociális biztonság elemei ne
szenvedjenek csorbát. Ugyanennyire jelentõs, hogy ne le-
gyen magasabb adóterhelés. A költségvetésben lévõ tarta-
lékokat a Kormány nem tervezi csökkenteni, sõt folyama-
tosan növelni szeretné. Nincs olyan javaslat, mely a 13. ha-
vi nyugdíj megszüntetésére vonatkozna.

Cél: Magyarországnak mielõbb legyen elfogadott költ-
ségvetése, s az ország gazdasági stabilitásának megõrzése.

A munkavállalói oldal sajnálkozását fejezte ki a GDP
várható csökkenése miatt. Felhívta a figyelmet arra, hogy a
várható infláció súlyosan érintheti a munkavállalók pozí-
cióit, valamint kifejezte azt az igényét, hogy a Kormány
vállaljon garanciát arra, hogy 2009-ben nem változtatja
meg az adórendszert.

A kormányzati oldal a munkavállalói oldal adórend-
szerre vonatkozó reagálására válaszolva elmondta, hogy
kizárólag abban az esetben lehet az adórendszer változat-
lanságát garantálni, ha a várakozásoknak megfelelõ, kiszá-
mítható, direkt beavatkozást nem igénylõ eseményekkel
számolhatunk.

A helyzet jelenleg nem ilyen. A Kormány mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy az ország stabilitása megma-
radjon, de felelõtlen vállalásokat nem tehet.

2. Másik napirend elõtti téma az Alkotmánybíróság – az
OÉT-rõl, valamint az ágazati párbeszéd bizottságokról
szóló törvényekre vonatkozó – döntése volt.

A kormányzati oldal tájékoztatta a szociális partnereket,
hogy – az Alkotmánybíróság döntésétõl függetlenül – a
Kormány országos érdekegyeztetéshez való viszonyát a
döntés nem változtatta meg.

A megállapodás valamennyi aláíró fél hozzájárulásával
módosítható. Az államtitkár javasolta, hogy a 3 oldal kö-
zös javaslatot tegyen. A feladattal javasolta megbízni az
OÉT Munkajogi Bizottságát, s kérte, hogy a bizottság által
kidolgozott anyag kerüljön az OÉT plenáris ülésére (a ja-
vaslat kidolgozását természetesen nemcsak az OÉT, ha-
nem az Ágazati Párbeszéd Bizottságok helyzetére, további
mûködésére is vonatkoztatta).

A javaslatot az OÉT mindhárom oldala elfogadta.

A munkavállalói oldal felhívta a figyelmet arra, hogy
az Alkotmánybíróság döntése erõsen megosztott volt, s
hogy a tripartit érdekegyeztetés lényegében 1988 óta vál-
tozatlan formában mûködik. Az oldal álláspontja szerint
az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsban született eddigi
megállapodások az Alkotmánybíróság döntésétõl függet-
lenül is hatályban vannak.

Napirend

1. Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács folytatta a 2009.
évi bértárgyalásokat.

A kormányzati oldal felhívta a szociális partnerek fi-
gyelmét a nemzetközi pénzügyi válság magyar gazdaságra
gyakorolt hatásaira. A negatív következmények minél ha-
tékonyabb elhárítása érdekében a Kormány és a jegybank
teljes egyetértésre jutott abban, hogy rövid távon a gazda-
ság stabilitásának megõrzésére irányuló intézkedéseknek
kell prioritást kapniuk. A stabilitás megõrzése, valamint a
növekedési kilátások fenntarthatósága egyrészrõl, a jöve-
delmek védelme, másrészrõl fokozott felelõsséget igényel
az OÉT országos bértárgyalásainak résztvevõitõl. A kor-
mányzati oldal arra kérte a szociális partnereket, hogy a
2009. évre vonatkozó ajánlásukkal most a reálbérek szint-
jének megõrzését segítsék elõ a vállalkozási szférában, ja-
vasolta továbbá, hogy 2009. évközben, lehetõleg félév kö-
rül az OÉT tekintse át az OÉT-ajánlás érvényesülését, va-
lamint a gazdaság helyzetét, és indokolt esetben tegyen
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újabb ajánlást a gazdaság szereplõinek az esetleges 2009.
évi bérkorrekciós döntéseik meghozatalához.

A kormányzat a 2009. évi keresetnövelési javaslatát az
alábbi makrogazdasági peremfeltételek mellett alakí-
totta ki:

– a GDP 1,2%-kal emelkedik,
– a foglalkoztatás nem bõvül,
– a fogyasztói árak éves átlagban 3,9%-kal emelkednek,
– a személyi jövedelemadó és a bérjárulékok változatla-

nul maradnak.

A fenti paraméterek figyelembevételével, a nettó reál-
keresetek megõrzésére irányuló szándékkal a kormányzati
oldal 2009-re 4-5%-os bruttó keresetnövelési ajánlásra tett
javaslatot a vállalkozási szférában. Egyúttal támogatható-
nak tartja, ha ezeket a mértékeket magában foglalóan vala-
mivel szélesebb sávban jönne létre a megállapodás.

A kormányzati oldal egyetért a minimálbér és a garan-
tált bérminimum konstrukciójának fennmaradásával. Egy-
úttal a minimálbér és garantált bérminimum 2009. évi mér-
tékére vonatkozó javaslatának újragondolására kéri a
munkavállalói oldalt.

A munkavállalói oldal továbbra is ragaszkodott a reál-
bérek emelkedéséhez, a 80 000 Ft-os minimálbérhez, vala-
mint a minimálbérbõl és garantált bérminimumokból álló
struktúra fenntartásához. Az oldal egyöntetûen elutasította
a kormány által a 2009-es évre ajánlott 4-5%-os bruttó ke-
resetnövelési ajánlást, valamint azt az elképzelést, hogy a
2009-es év elsõ felében ne történjen reálbér-emelkedés és
a második félév elõtt az OÉT újra folytasson bértárgyalá-
sokat.

Az oldal véleménye szerint ez még bizonytalanabbá
tenné a helyzetet és szakmaiatlan elképzelés, mivel a cé-
gek nem viselnének el egy ilyen megoldást. Ezenkívül
semmiféle garancia sincs arra, hogy valóban történhet re-
álbéremelés 2009. év második felében.

A munkáltatói oldal a minimálbér bázisszinten-tartá-
sát javasolta, és nem támogatta a jelenlegi garantált bérmi-
nimum rendszerének a fenntartását.

Az oldal nem támogatta az átlagkeresetek növelését a
2009. évben, ezért pozitív elõjelû számszerû javaslatot
sem tett.

Az oldalak álláspontja nem közeledett egymáshoz.
Mindhárom oldal egyetértett abban, hogy a megkezdett
bértárgyalásokat a megállapodás szándékával tovább kell
folytatni.

2. Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács megtárgyalta, s
– a melléklet szerint – elfogadta a 2008. II. félévi munka-
tervére vonatkozó javaslatot.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács
Titkársága

Melléklet

Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács
2008. II. félévi munkaterve

I.

Plenáris ülésre javasolt témák:

Szeptember

1. Elõterjesztés a Szociális védelemrõl és társadalmi
összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentésrõl

Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Szociális Bizottság

2. Elõterjesztés a Nemzeti Munkavédelmi Politikáról
(2009–2012.)

Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Munkavédelmi Bizottság

3. Elõterjesztés a „Biztonság és partnerség: feladatok az
egészségügyben 2010-ig” címû programtervezetrõl

Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Szociális Bizottság

4. Elõterjesztés az Európai Unió lisszaboni stratégiájá-
hoz készült Nemzeti Akcióprogramról a növekedésért és
foglalkoztatásért, 2008–2010

Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Nemzeti Fejlesztési Terv Bizottság

5. Elõterjesztés a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI.
törvény módosításáról

Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Szakképzési Bizottság

6. Elõterjesztés az egyes adó- és járuléktörvények mó-
dosításáról

Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Gazdasági Bizottság

Október

1. Elõterjesztés az Új Magyarország Fejlesztési Terv
operatív programjainak 2009–2010. évi akcióterveirõl

Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Nemzeti Fejlesztési Terv Bizottság

2. Elõterjesztés a Magyar Köztársaság 2009. évi költ-
ségvetésrõl szóló törvényjavaslatról

Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Gazdasági Bizottság
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2/b. Elõterjesztés a Magyar Köztársaság 2009. évi költ-
ségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
szóló törvényjavaslatról

Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Gazdasági Bizottság
Munkajogi Bizottság

3. Elõterjesztés az egyes egészségügyi tárgyú törvények
módosításáról

Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Szociális Bizottság

4. Elõterjesztés a rendezett munkaügyi kapcsolatokkal
összefüggõ egyes törvénymódosításokról

Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Bér- és Kollektív Megállapodások Bizottsága
Munkajogi Bizottság

5. Elõterjesztés a 2009. évi OÉT bértárgyalások meg-
kezdésére

Tárgyalja: Bér- és Kollektív Megállapodások Bizottsága

6. Elõterjesztés az alkalmi munkavállalói könyvvel tör-
ténõ foglalkoztatásra vonatkozó szabályozás megváltozta-
tásáról

Tárgyalja: Munkajogi Bizottság

7. Javaslat az OÉT 2008. második félévi munkatervére
Elõterjesztõ: OÉT Titkársága

8. Elõterjesztés az egyes szociális és foglalkoztatási
tárgyú törvényeknek az „Út a munkához” programhoz
kapcsolódó módosításáról

Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Munkaerõ-piaci Bizottság
Szociális Bizottság

9. Elõterjesztés a szakképzési hozzájárulásról és a
képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi
LXXXVI. törvény módosításának tervezetérõl

Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Szakképzési Bizottság

10. Konzultáció a közalkalmazottak jogállásáról szóló
(Munka törvénykönyvének rendelkezéseit érintõ) tör-
vényjavaslathoz az Országgyûlés Foglalkoztatási és Mun-
kaügyi Bizottsága által benyújtott módosító javaslatról

November

1. Elõterjesztés az 1957-ben aláírt, az Európai Tanács tag-
államai között a személyek szabad mozgásának szabályairól
szóló Európai Megállapodáshoz való csatlakozásáról

Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Munkajogi Bizottság
Munkaerõ-piaci Bizottság

2. Elõterjesztés Magyarország aktualizált konvergen-
ciaprogramjáról

Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Gazdasági Bizottság

3. Elõterjesztés a társadalombiztosítási nyugellátásról
szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítására vonatkozó
törvényjavaslatról

Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Szociális Bizottság

4. Elõterjesztés a munkaügyi perek tárgyi költségmen-
tességének megszüntetésébõl eredõ helyzet megoldására
irányuló javaslatokról

Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Munkajogi Bizottság

5. Konzultáció az OÉT mûködésérõl az Alkotmánybíró-
ság döntését követõ helyzetben

December

1. Elõterjesztés a szervezkedési szabadság jogának
megerõsítését célzó jogszabály-módosításra és egyéb in-
tézkedésre

Elõterjesztõ: munkavállalói oldal
Tárgyalja: Munkajogi Bizottság

2. Elõterjesztés a munkahelyi stressz kezelését szolgáló
megállapodásról

Elõterjesztõ: munkavállalói oldal
Tárgyalja: Munkajogi Bizottság

3. Tájékoztató a Munkaerõ-piaci Irányító Testület 2008.
évben végzett munkájáról

Elõterjesztõ: MAT titkársága

II.

További, bizottsági tárgyalásra javasolt témák

Szeptember

Az EU Kék Kártya irányelvtervezet megvitatása (Mun-
kajogi Bizottság)

Október

Elõterjesztés az Egészség Évtizedének Népegészség-
ügyi Programja 2007. évi elõrehaladásáról szóló jelentés-
rõl (Szociális Bizottság)
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Elõterjesztés a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosításáról
(Munkavédelmi Bizottság)

November

A Nõk és Férfiak Társadalmi Egyenlõsége Tanács létre-
hozásáról szóló 1089/2006. (IX. 25.) Korm. határozat mó-
dosítása (Esélyegyenlõségi Bizottság)

Elõterjesztés az új Polgári törvénykönyv – munka vilá-
gát érintõ – módosítására vonatkozó törvényjavaslatról
(Munkajogi Bizottság)

Elõterjesztés a szakképzõ évfolyamon szakiskolai tanu-
lói jogviszonyban lévõ, a nemzetgazdaság által igényelt,
illetve hiányszakmákban tanuló fiatalokat megilletõ tanul-
mányi ösztöndíj bevezetésérõl szóló kormányrendeletrõl
(Szakképzési Bizottság)

Elõterjesztés a megváltozott munkaképességû munka-
vállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támo-
gatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítá-
sáról (Munkaerõ-piaci Bizottság, Esélyegyenlõségi Bi-
zottság, Szociális Bizottság)

December

Elõterjesztés a Nõk és Férfiak Társadalmi Egyenlõségét
elõsegítõ Nemzeti Stratégia Tervrõl (Esélyegyenlõségi
Bizottság)

III.

Aktualitása esetén plenáris vagy bizottsági üléseken
folytatott konzultáció

Konzultáció az Európai Unió vezetõ szervei elõtt sze-
replõ, a munka világát érintõ kérdésekben a magyar kor-
mányzati álláspontról

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2008. október 31-i ülésérõl

Napirend elõtt a kormányzati oldal megemlékezett ar-
ról, hogy az OÉT 20 évvel ezelõtt jött létre. Méltatta, hogy
az eltelt esztendõk során – rendszereken, kormányokon
át – képesek s készek voltak az OÉT oldalai tárgyalóasz-
talhoz ülni, keresni a megoldások lehetõségét, s újra és új-
ra erõfeszítéseket tenni a problémák közös megoldása ér-

dekében. Az elmúlt 20 év kellõ biztatást ad arra, hogy a kö-
vetkezõ esztendõkben is hasonlóképpen folytatódjon az
országos szintû érdekegyeztetés. Biztosította az oldalakat,
hogy a Kormány következetesen a nyitott tárgyalások
híve.

Napirend

1. Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács tárgyalt a Ma-
gyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló tör-
vényjavaslatról, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
szóló törvényjavaslatról.

A kormányzati oldal tájékoztatta a szociális partnere-
ket, hogy a Magyar Köztársaság 2009. évi költségve-
tés-tervezetének átdolgozott változatát – a világpiaci hely-
zet idõközben zajló változásaihoz igazítva – újra át kellett
alakítani az elmúlt napokban. A benyújtott költségvetés
számadatainak érdemi változtatását bizottsági, képviselõi
módosító javaslatok tartalmazzák.

A módosításokat illetõen a pénzügyminiszter a követ-
kezõ lényeges elemeket ismertette.

A pénzügyi válság Magyarországot érintõ elsõdleges
hatásai, illetve azok a körülmények, hogy Magyarország a
lehetõ legstabilabb hátteret tudjon teremteni a válság hatá-
sainak leküzdésében, valamint, hogy a reálgazdaságban a
lehetõ legminimálisabban legyen érzékelhetõ a pénzügyi
válság hatása, azt tették szükségessé, hogy Magyarország
– hosszú tárgyalások eredményeképpen – megállapodást
kössön az Európai Unióval, az IMF-fel, a Világbankkal s
adott esetben az Európai Központi Bankkal s más nemzet-
közi intézményekkel.

Lépéseket kellett és kell tenni annak érdekében, hogy
Magyarországon kellõ biztosíték, megfelelõ stabil háttér
álljon rendelkezésre ahhoz, hogy ne legyen a forint tá-
madható.

A magyar Kormány külön intézkedéseket hoz annak ér-
dekében, hogy a magyarországi állampapírpiacon elindul-
jon a kereslet, s a kialakult magas állampapírhozamok
csökkenjenek. Ezzel is csökkentve a következõ évi költ-
ségvetéseknek az állam finanszírozására fordított kamat-
kiadások nagyságát.

2008-ra és 2009-re is csökkenteni szükséges a tervezett,
illetve az év közben várt hiány nagyságát.

A munkahelyek lehetséges megõrzése, illetve a munka-
helyüket elvesztõk helyzetének kezelése érdekében olyan
intézkedésekre is szükség van, amelyek korábban nem
voltak gyakorlatban. Ezek az intézkedések szükségessé te-
szik átcsoportosítások végrehajtását a nemzeti költségve-
tés elõirányzatain belül, valamint az EU-s források fel-
használásának átalakítását.
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Magyarországon a korábbi növekedéssel szemben a re-
álbér mintegy 2,7%-os csökkenésével lehet reálisan szá-
molni. A fogyasztói árindex változása várhatóan 4,5% kö-
rül emelkedik 2009-ben.

Szolid mértékû foglalkoztatáscsökkenéssel számolunk
a következõ idõszakra.

A munkavállalói oldal nehezményezte, hogy a kor-
mány a beterjesztett költségvetés módosításában eleve
2,7%-os reálbércsökkenéssel számolt, annak ellenére,
hogy az OÉT a bértárgyalásokat még nem fejezte be. Az
oldal véleménye szerint a válságkezelés terheit a társada-
lom egészének viselnie kell, nem lehet csak két rétegre
(a nyugdíjasokra és a közszolgálatban dolgozókra) háríta-
ni. Az oldal álláspontja szerint a feketegazdaság felszámo-
lásával, a korrupció visszaszorításával és az önkormányza-
ti rendszer átalakításával jelenõs források keletkeznének a
gazdaság élénkítésére. A munkavállalói oldal véleménye
szerint továbbá a pénzügyi krízis kialakulásában a ban-
koknak jelentõs szerepük volt, ezért javasolta, hogy a kor-
mány szigorítsa mûködési feltételeiket. Az oldal végül ki-
fogásolta, hogy a Kormány nem dolgozott ki intézkedése-
ket arra vonatkozóan, hogy a pénzügyi krízis elhárítása
után hogyan álljon új pályára a gazdaság.

A munkáltatói oldal egyetért és támogatja az IMF és a
Kormány szerzõdését a készenléti hitelkeretre.

Egyetértett azokkal az intézkedésekkel, amelyek továb-
bi költségvetési hiánycsökkentést eredményeznek. Ezek
mellett szükségesnek tartja hosszabb távon is ható intézke-
dések meghozatalát, így a képviselõk költségtérítésének, a
pártfinanszírozásnak a rendbe tételét, az önkormányzati
rendszer átalakítását, a korrupció elleni kemény fellépést.
A hosszabb távon is fenntartható egyensúly érdekében to-
vábbi reformokat tart szükségesnek az egészségügy, a
nyugdíjrendszer, az oktatás területén.

Javasolta, hogy az Országos Érdekegyeztetõ Tanács
rendszeresen tekintse át az ország gazdasági helyzetét.
Erre elõször legkésõbb 2009. elsõ negyedévének a végén
kerüljön sor.

A kormányzati oldalt képviselõ pénzügyminiszter vá-
laszában mindenkit óvatosságra intett, hiszen mind a köz-
szférában, mind a reálszférában számolni kell azzal, hogy
mindannyiunkat, az országban élõ és dolgozó emberek
mindegyikét érintõ hatása lesz a válságnak.

Fontosnak tartotta ugyanakkor tudatosítani, hogy nem
elõidézõi, hanem elszenvedõi vagyunk ennek a folyamat-
nak, hiszen a magyarországi bankoknál azok a problémák,
amelyek a válságot elõidézték, nem jelentek meg.

A Kormány – a rendelkezésére álló eszközökkel – min-
dent megtesz annak érdekében, hogy csillapítsa a válság
begyûrûzõ hatását. Egyeztetéseket folytat a bankokkal, s
olyan megállapodásokat köt, amelyek a magyar bankok la-

kosság felé kedvezõbb fogyasztóvédelmi viselkedését
ösztönzik. Tervezi megerõsíteni a Pénzügyi Szervek Álla-
mi Felügyeletének tevékenységét, a biztosítás- és hitelköz-
vetítõk tevékenysége feletti ellenõrzés szigorítását s nem
utolsósorban az új záloghitelek esetén a hitel-érték arány
bevezetésének jogszabályban való rögzítését.

2. Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács – 3. fordulóban
egyeztetve – folytatta a 2009. évi bértárgyalásokat.

A kormányzati oldal ismertette, hogy a tárgyalások
elõrehaladásának segítõ szándékával egy megállapodás-
tervezetet állított össze, s juttatott el az oldalaknak. A meg-
állapodástervezet lehetõvé teszi, hogy az általános egyez-
tetéseken, vitákon túl, konkrétan a megállapodás szándé-
kával, annak irányába tudjanak egyeztetni az oldalak a
2009. évi éves bérajánlásról, a 2009. évi minimálbérrõl s a
2009. évi bérminimumokról.

A Kormány a vállalati szektor versenyképessége, pia-
con maradása, a munkahelyek megtartása érdekében mint-
egy 800 Mrd Ft-os csomagot különített el. Errõl egyezteté-
seket tervez folytatni hamarosan az OÉT-ben is.

A Kormánynak szándékában áll az Új Magyarország
Fejlesztési Terv forrásait átrendezni, a gazdasághoz, a fog-
lalkozatáshoz közel álló programok támogatásának priori-
zálásával.

Több tárca dolgozik azon, hogy a Munkaerõ-piaci Alap
és a költségvetés forrásainak bevonásával miként lehet nö-
velni a foglalkoztatási biztonságot.

Az OÉT fennállása óta nem volt ilyen nehéz helyzet,
ami azonnali döntéseket, reagálásokat igényel. A Kor-
mány kész nem szokványos technikákat is kidolgozni, al-
kalmazni, megoldást keresve a nem szokványos problé-
mákra.

A munkavállalói oldal javasolta, hogy elõször a Kor-
mány által elõzetesen összeállított megállapodástervezetet
fogadja el az OÉT, amelynek értelmében a bérmegállapo-
dás 2009. január elsejétõl kezdõdõen egész évre szólna,
valamint fennmaradna a legalább középfokú iskolai vég-
zettséget és/vagy szakképzettséget igénylõ munkakört el-
látók garantált bérminimuma. Az oldal világossá tette,
hogy tisztában van a nehéz pénzügyi, gazdasági helyzettel,
de a minimálbér jelenlegi szinten történõ tartását, illetve a
bruttó keresetek nominális szinten történõ befagyasztását
erre hivatkozva sem tekinti tárgyalási alapnak. Felhívta a
figyelmet arra, hogy a bérek befagyasztása esetén nem ga-
rantálható a munkabéke fennmaradása. Az oldal szintén
elutasította azt az elképzelést, hogy a szociális partnerek
ágazati szinten kössenek bérmegállapodásokat, valamint a
munkáltatói oldalnak azt az ajánlatát is, amely a foglalkoz-
tatás biztonságát adná cserébe a bérbefagyasztásért.
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A munkáltatói oldal a minimálbér szinten tartását java-
solta és továbbra sem támogatta a garantált bérminimum-
rendszer fenntartását.

Az oldal nem támogatta az átlagkeresetek 2009. évi nö-
velését.

Kiemelte, eddig a fizetõképesség, az új munkahelyek lé-
tesítése volt a cél, a jövõben a munkahelyek megtartásának
kell elsõbbséget biztosítani.

Javasolta, hogy az elsõ félév végén, a gazdasági lehetõ-
ségek ismeretében, térjen vissza az OÉT a bértárgyalá-
sokra.

A kormányzati oldal kifejezte egyetértését azzal az in-
dítvánnyal, miszerint az OÉT kötelezze el magát a munka-
helyek megtartása és a munkabéke megõrzése mellett egy
esetleges megállapodásban. A kormányzat ehhez kész esz-
közöket is rendelni.

Az oldalak álláspontja nem közeledett egymáshoz, en-
nek ellenére mindhárom oldal kinyilvánította, hogy érde-
kelt a bértárgyalások folytatásában, s továbbra is a megál-
lapodás szándékával kész tárgyalóasztalhoz ülni.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács
Titkársága
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
(4400 Nyíregyháza, Keleti u. 1.) hirdetményei

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal értesíti a Sóstóhegy Mezõgazdasági
Termelõszövetkezet érdekeltségi területén a részarány-földtulajdonnal rendelkezõ személyeket, hogy a földrendezõ és a
földkiadó bizottságokról szóló többször módosított 1993. évi II. törvény 13. § (4) bekezdése alapján

2009. január 20. (kedd) 10 órakor

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága nagytermé-
ben (4400 Nyíregyháza, Keleti u. 1.)

nyilvános sorsolást

tart a részarány-földtulajdonok helyének meghatározása céljából.

A sorsolásra kijelölt földrészletek az alábbiak:

Sor-
szám

Település Hrsz. Mûvelési ág
Aranykorona

(össz.)
Kiadható

(AK)
Kiadható terület

(ha, m2)
Korlátozó
intézkedés

1. Nyíregyháza 0118/41 szántó 0,21 0,21 0,0295

2. Nyíregyháza 0137/3 legelõ 0,63 0,63 0,6321

3. Nyíregyháza 0168/10 gyümölcsös, erdõ 236,61 62,21 1,6184

4. Nyíregyháza 0193 rét 0,82 0,82 0,2344

5. Nyíregyháza 0195 rét 4,17 4,17 0,4792

6. Nyíregyháza 0203/23 erdõ 36,09 36,09 10,0471

7. Nyíregyháza 0250/26 szántó, saját h. út 10,09 5,71 0,4673

8. Nyíregyháza 02533 szántó 23,37 23,37 1,3730

9. Nyíregyháza 02534 szántó, erdõ 11,62 11,62 0,8220

10. Nyíregyháza 0273/13 szántó 2,65 2,65 0,3790

11. Nyíregyháza 0298/2 szántó 6,48 6,48 0,2866

12. Nyíregyháza 0302/6 szántó 5,04 5,04 0,7193

13. Nyíregyháza 0313/4 szõlõ 6,10 6,10 0,2510

14. Nyíregyháza 0317/89 kert 1,48 1,48 0,0682

15. Nyíregyháza 0348/32 szántó 13,21 5,36 0,3981

16. Nyíregyháza 0362/53 szántó, gyümölcsös 35,66 35,66 1,1038

17. Nyíregyháza 0362/68 szántó 1,93 1,93 0,2047

18. Nyíregyháza 0364/24 szántó 27,62 27,62 1,2222

19. Nyíregyháza 0364/30 szántó, rét 9,99 9,99 0,5670

20. Nyíregyháza 0366/7 gyümölcsös, szántó 4,12 3,63 0,2728

21. Nyíregyháza 0379/18 gyümölcsös 2,32 2,32 0,1070

22. Nyíregyháza 0379/30 szõlõ 5,19 5,19 0,2137

23. Nyíregyháza 0386/41 szántó, gyümölcsös 20,01 20,01 0,5803

24. Nyíregyháza 0392/259 szántó 1,61 1,61 0,6199

25. Nyíregyháza 0392/285 kert 3,52 3,52 0,1623

26. Nyíregyháza 0457/4 szántó, szõlõ 4,35 4,35 0,2579

27. Nyíregyháza 0457/16 gyümölcsös 6,28 6,28 0,2895
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Sor-
szám

Település Hrsz. Mûvelési ág
Aranykorona

(össz.)
Kiadható

(AK)
Kiadható terület

(ha, m2)
Korlátozó
intézkedés

28. Nyíregyháza 0457/18 szántó 13,14 13,14 0,8366

29. Nyíregyháza 0461/26 gyümölcsös 33,41 33,41 0,8013

30. Nyíregyháza 0474/15 szántó 49,07 49,07 2,8204

31. Nyíregyháza 0545/29 szántó 84,84 25,19 0,7430

32. Kótaj 0134/5 szántó 3,24 0,94 0,1344

33. Kótaj 0144/1 szántó 1,18 1,18 0,0917

34. Kótaj 0148/20 szántó 8,87 8,87 0,5096

35. Kótaj 0150/8 fásított terület 0,12 0,12 0,0195

36. Kótaj 0150/9 szántó 4,96 4,96 0,3187

A sorsolás nyilvános. A sorsoláson a szövetkezet gazdálkodási területén még ki nem adott részarány-földtulajdonnal
rendelkezõ személyek vehetnek részt.

Az érintett tulajdonosok a sorsolás megkezdését megelõzõen egyezséget köthetnek.
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 sorsolás szabálytalan lebonyolítása ellen az, akinek jogos érdekét érinti vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a

sorsolás lebonyolítását követõ 48 órán belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal-
nál kifogást nyújthat be.

Csongrádi Zoltán s. k.,
fõigazgató

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal értesíti a gyulaházai REFORM Mgtsz.
érdekeltségi területén részarány-földtulajdonnal rendelkezõ személyeket, hogy a földrendezõ és a földkiadó bizottsá-
gokról szóló többször módosított 1993. évi II. törvény 13. § (4) bekezdése alapján

2009. január 22. (csütörtök) 10 órakor

Gyulaháza település polgármesteri hivatala tanácskozótermében (4545 Gyulaháza, Petõfi Sándor út 45.)

nyilvános sorsolást

tart a részarány-földtulajdonok helyének meghatározása céljából.

A sorsolásra kijelölt földrészletek az alábbiak:

Sor-
szám

Település Hrsz Mûvelési ág
Összes terület

(ha)
Összes

AK
Kiadható

AK
Korlátozó
intézkedés

1. Gyulaháza 019 szántó 18,9357 345,35 0,80

2. Gyulaháza 022 szántó 4,4153 87,01 0,52

3. Gyulaháza 047/1 szántó 1,7450 30,06 1,46

4. Gyulaháza 051/7 szántó 0,7728 16,08 16,08

5. Gyulaháza 073 szántó 44,7711 691,27 3,37

6. Gyulaháza 0166/4 legelõ, erdõ 6,0878 39,19 0,83 bányaszolgalmi jog

7. Gyulaháza 0118 szántó 4,2313 91,82 12,79
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Sor-
szám

Település Hrsz Mûvelési ág
Összes terület

(ha)
Összes

AK
Kiadható

AK
Korlátozó
intézkedés

8. Gyulaháza 0120 gyümölcsös 28,9173 728,72 3,78

9. Gyulaháza 0148/3 szántó 1,2999 19,24 1,75

10. Gyulaháza 0270/4 szántó 0,9288 20,15 20,15 vezetékjog

11. Gyulaháza 0272/2 erdõ 1,6831 9,93 1,79 gázszolgalmi jog

12. Gyulaháza 0274/22 legelõ 0,9605 9,99 9,99

13. Gyulaháza 0274/24 legelõ 0,8549 8,89 8,89

14. Gyulaháza 0274/27 legelõ 4,1863 43,54 1,86

15. Gyulaháza 0277/13 legelõ 4,1480 22,99 20,39 vezetékjog

16. Gyulaháza 0277/16 legelõ 1,0376 10,79 10,79 vezetékjog

17. Gyulaháza 0277/18 legelõ, szántó 33,1496 280,35 56,66 vezetékjog

18. Gyulaháza 0283/1 legelõ, erdõ 12,3215 122,63 24,39

19. Gyulaháza 0288/3 szántó, szõlõ, erdõ 3,1453 10,22 2,91

20. Gyulaháza 0288/5 szántó 0,1831 0,48 0,48

21. Nyírkarász 0273/1 szántó 19,6806 140,51 0,13

22. Nyírkarász 0276 szántó 21,7396 234,24 34,90

23. Nyírkarász 0317 szántó 12,6712 274,97 274,97

24. Nyírkarász 0331/1 szántó 10,0582 148,86 19,33

25. Gyulaháza 2310 szántó 0,1878 0,23 0,23

26. Gyulaháza 2359 kert 0,1208 0,37 0,37

27. Gyulaháza 2390 szántó 0,1726 0,21 0,21

28. Gyulaháza 2565 szántó 0,5291 1,38 1,38 vezetékjog

29. Gyulaháza 2728 szántó 0,2219 0,27 0,27

30. Gyulaháza 2730 szántó 0,4513 0,54 0,54

A sorsolás nyilvános. A sorsoláson a szövetkezet gazdálkodási területén még ki nem adott részarány-földtulajdonnal
rendelkezõ személyek vehetnek részt.

Az érintett tulajdonosok a sorsolás megkezdését megelõzõen egyezséget köthetnek.
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 sorsolás szabálytalan lebonyolítása ellen az, akinek jogos érdekét érinti vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a

sorsolás lebonyolítását követõ 48 órán belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal-
nál kifogást nyújthat be.

Csongrádi Zoltán s. k.,
fõigazgató
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal értesíti a pátrohai „Zöldmezõ” Mgtsz.
érdekeltségi területén részarány-földtulajdonnal rendelkezõ személyeket, hogy a földrendezõ és a földkiadó bizottsá-
gokról szóló többször módosított 1993. évi II. törvény 13. § (4) bekezdése alapján

2009. január 27. (kedd) 9 órakor

Rétközberencs település általános iskolája különtermében (Rétközberencs, Fõ u. 22.)

nyilvános sorsolást

tart a részarány-földtulajdonok helyének meghatározása céljából.

A sorsolásra kijelölt földrészletek az alábbiak:

Sor-
szám

Település Hrsz. Mûvelési ág
Összes terület

(ha)
Összes

AK
Kiadható

AK
Korlátozó intézkedés

1. Rétközberencs 027/1 szántó 0,1567 2,32 2,32

2. Rétközberencs 027/4 szántó 3,8492 52,12 12,10

3. Rétközberencs 027/5 szántó 1,2155 17,99 5,35

4. Rétközberencs 027/6 szántó 1,4678 22,07 4,17

5. Rétközberencs 027/9 szántó, rét 4,5208 19,55 19,55

6. Rétközberencs 027/27 rét 0,0191 0,10 0,10

7. Rétközberencs 027/42 rét 1,2261 6,38 6,38

8. Rétközberencs 036/2 szántó, rét 2,4044 32,22 2,88

9. Rétközberencs 037/5 rét 0,9814 11,97 11,97

10. Rétközberencs 037/6 szántó 6,1972 87,24 18,57

11. Rétközberencs 037/9 rét 0,6104 3,17 3,17

12. Rétközberencs 053/19 szántó 0,8576 16,90 5,01

13. Rétközberencs 053/20 szántó 3,4040 70,83 70,83

14. Rétközberencs 055/11 rét 0,4832 2,51 2,51

15. Rétközberencs 055/12 rét 0,5065 2,63 2,63

16. Rétközberencs 055/13 szántó 0,6604 9,77 9,77

17. Rétközberencs 055/14 szántó 0,4339 6,42 6,42

18. Rétközberencs 056/8 szántó, legelõ 2,5739 18,50 18,50

19. Rétközberencs 056/16 szántó 0,7653 12,06 1,93

20. Rétközberencs 072/2 szántó,rét 12,2689 85,50 26,35

21. Rétközberencs 077/1 szántó 0,0241 0,40 0,40

22. Rétközberencs 079/15 rét 2,2275 11,58 11,58

23. Rétközberencs 079/17 rét 6,8085 35,40 35,40

24. Rétközberencs 081/1 szántó, rét 6,5942 41,01 4,62

25. Rétközberencs 081/2 szántó 3,1067 27,11 27,11

26. Rétközberencs 082/2 rét, szántó 11,6375 203,23 203,23

27. Rétközberencs 087/11 rét, szántó 29,5412 557,27 92,7

28. Rétközberencs 092/50 rét 0,4214 2,19 2,19

29. Rétközberencs 093/18 szántó, rét 23,9461 240,61 240,61

30. Rétközberencs 097/6 szántó, rét 6,7661 70,99 4,75

31. Rétközberencs 097/8 szántó, rét 13,0934 86,16 9,37

32. Rétközberencs 099/2 rét 1,1133 13,58 13,58
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Sor-
szám

Település Hrsz. Mûvelési ág
Összes terület

(ha)
Összes

AK
Kiadható

AK
Korlátozó intézkedés

33. Rétközberencs 0101/11 legelõ 8,2662 62,82 62,82

34. Rétközberencs 0107/2 rét 0,9488 11,58 11,58

35. Rétközberencs 0107/17 rét 2,9012 15,09 15,09

36. Rétközberencs 0108/7 szántó 0,6757 10,00 10,00

37. Rétközberencs 0111/4 legelõ 3,3441 15,83 15,83

38. Rétközberencs 0113/1 szántó, rét 15,6011 132,10 132,10

39. Rétközberencs 0127/10 szántó, rét 9,5287 93,54 93,54

40. Rétközberencs 97 rét 0,2469 3,01 3,01

41. Rétközberencs 98 rét 0,2574 3,14 3,14

42. Rétközberencs 100 rét, szántó 0,3435 4,65 4,65

43. Rétközberencs 101 rét, szántó 1,0970 14,65 14,65

44. Rétközberencs 102 rét,szánó 0,5964 7,72 7,72

45. Rétközberencs 103 rét 0,5698 6,95 6,95

46. Rétközberencs 228 szántó 0,2860 4,23 4,23

47. Rétközberencs 229 szántó 0,2053 3,04 3,04

48. Rétközberencs 230 szántó 0,1960 2,90 2,90

49. Rétközberencs 231 szántó 0,2931 4,34 4,34

50. Rétközberencs 232 szántó 0,4489 6,64 6,64

51. Rétközberencs 426 szántó 0,1863 2,76 2,76

52. Rétközberencs 427 szántó 0,3117 4,61 4,61

53. Rétközberencs 428 szántó 0,1487 2,20 2,20

54. Rétközberencs 429 szántó 0,1595 2,36 2,36

55. Kékcse 063/11 szántó 1,1603 6,03 6,03

56. Kékcse 065/1 szántó, rét 5,1467 43,84 43,84

57. Kékcse 065/3 szántó 0,5910 3,07 3,07

58. Kékcse 066 szõlõ 0,2211 3,07 3,07

59. Kékcse 2410 szántó, szõlõ, legelõ, erdõ 1,9965 6,16 6,16

60. Kékcse 2418 szántó 0,4463 1,07 1,07

61. Kékcse 2450 szõlõ 0,1406 1,95 1,95

62. Kékcse 2451 szõlõ 0,1449 3,52 3,52

63. Pátroha 09/3 szántó 1,3508 16,00 1,43

64. Pátroha 028/1 rét 0,4753 0,57 0,57

65. Pátroha 028/9 rét 0,1807 0,22 0,22

66. Pátroha 031/4 rét 0,1701 0,20 0,20

67. Pátroha 031/6 rét 0,4502 0,54 0,54

68. Pátroha 0120/1 nádas 0,2636 0,32 0,32

69. Pátroha 0120/5 rét 0,5628 0,68 0,68

70. Pátroha 0126 rét 4,4497 23,14 23,14

71. Pátroha 0189/9 szántó 1,3801 21,56 0,91

72. Pátroha 0200/4 nádas 0,5659 0,68 0,68

73. Pátroha 0211/1 szántó 0,5747 8,51 4,10

74. Pátroha 0211/11 szántó 2,2511 34,64 10,65

75. Pátroha 0227/2 szántó 1,1005 18,16 14,16

76. Pátroha 0229/14 szántó 1,0516 17,35 17,35
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77. Pátroha 0229/16 szántó 0,3307 5,46 5,46

78. Pátroha 0229/17 szántó 0,2419 3,99 3,99

79. Pátroha 0229/18 szántó 0,3759 6,20 6,20

80. Pátroha 0229/19 szántó 0,1673 2,76 2,76

81. Pátroha 0229/20 szántó 0,2724 4,49 4,49

82. Pátroha 0229/21 szántó 0,2558 4,22 4,22

83. Pátroha 0229/22 szántó 0,3859 6,37 6,37

84. Pátroha 0229/23 szántó 0,1569 2,59 2,59

85. Pátroha 0229/24 szántó 0,1568 2,59 2,59

86. Pátroha 0229/25 szántó 0,1611 2,66 2,66

87. Pátroha 0229/26 szántó 0,4756 7,85 7,85

88. Pátroha 0229/27 szántó 0,3152 5,20 5,20

89. Pátroha 0229/28 szántó 0,1205 1,99 1,99

90. Pátroha 0229/29 szántó 0,2591 4,28 4,28

91. Pátroha 0229/30 szántó 0,1748 2,88 2,88

92. Pátroha 0229/31 szántó 0,1684 2,78 2,78

93. Pátroha 0229/32 szántó 0,4784 7,89 7,89

94. Pátroha 0229/33 szántó 0,1579 2,61 2,61

95. Pátroha 0229/34 szántó 0,1547 2,55 2,55

96. Pátroha 0229/35 szántó 0,5236 8,64 8,64

97. Pátroha 0229/36 szántó 0,2653 4,38 4,38

98. Pátroha 0253 erdõ 0,0949 0,31 0,31

99. Pátroha 0254/2 rét 0,3791 1,97 1,97

100. Pátroha 0255/2 szántó 1,2157 18,48 2,01

101. Pátroha 0257/6 szántó, rét 3,2755 28,92 2,56

102. Pátroha 0270/8 szántó 1,9938 42,01 42,01

103. Pátroha 0275/19 rét 3,6770 19,12 0,80

104. Pátroha 0275/23 szántó, rét 2,1295 14,85 14,85

105. Pátroha 0275/29 szántó 0,5903 9,99 1,99

106. Pátroha 0275/39 szántó 6,7666 122,87 13,47

107. Pátroha 0275/42 szántó, rét 16,4552 177,32 6,39

108. Pátroha 0326/18 nádas 6,1965 7,44 7,44

109. Pátroha 0334/7 szántó 2,3610 32,58 0,10

110. Pátroha 0358/12 szántó, legelõ 2,4678 19,11 17,34

111. Pátroha 0364/8 szántó 0,0474 0,49 0,49

112. Pátroha 0388/13 rét 0,7483 0,90 0,90

113. Pátroha 0338/20 rét 0,3001 0,36 0,36

114. Pátroha 0393/15 rét 16,2089 24,77 0,79

115. Pátroha 3009 szántó 0,4453 4,63 4,63

116. Pátroha 3011 szántó 0,2226 2,32 2,32

117. Pátroha 3012 szõlõ, szántó 0,6845 7,88 7,88

118. Pátroha 3017 szántó 0,2615 2,72 2,72

119. Pátroha 3146 szõlõ 0,1389 1,93 1,93

120. Pátroha 3149 szõlõ 0,0105 0,15 0,15
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121. Pátroha 3152 szõlõ 0,0259 0,36 0,36

122. Pátroha 3153 szõlõ 0,1241 1,72 1,72

123. Pátroha 3172 szõlõ 0,0960 1,33 1,33

124. Pátroha 3183 kert 0,0870 1,82 1,82

125. Pátroha 3210 szõlõ 0,0208 0,29 0,29

126. Pátroha 3246 szõlõ 0,0238 0,33 0,33

127. Pátroha 3352 kert 0,1219 2,55 2,55

128. Pátroha 3382 szõlõ 0,0328 0,80 0,80

129. Pátroha 3412 kert 0,0522 1,09 1,09

130. Pátroha 3432 szõlõ 0,0565 0,79 0,79

131. Pátroha 3640/2 kert 0,1114 1,16 1,16

132. Pátroha 3648 szõlõ 0,0511 0,71 0,71

133. Pátroha 3701 szántó 0,3111 4,60 4,60

134. Pátroha 3708 kert 0,0651 1,36 1,36

135. Gégény 08/6 legelõ, szántó 12,3763 102,09 102,09

136. Gégény 015/2 szántó 0,1961 2,53 2,53 bányaszolgalmi jog

137. Gégény 015/3 szántó 0,1415 1,83 1,83 bányaszolgalmi jog

138. Gégény 015/4 szántó 0,1040 1,34 1,34 bányaszolgalmi jpg

139. Gégény 015/5 szántó 0,0860 1,11 1,11 bányaszolgalmi jog

140. Gégény 015/6 szántó 0,0797 1,03 1,03 bányaszolgalmi jog

141. Gégény 015/7 szántó 0,0447 0,58 0,58 bányaszolgalmi jog

142. Gégény 015/8 szántó 0,0379 0,49 0,49 bányaszolgalmi jog

143. Gégény 015/9 szántó 0,0182 0,23 0,23 bányaszolgalmi jog

144. Gégény 015/10 szántó 0,0100 0,13 0,13 bányaszolgalmi jog

145. Gégény 015/11 szántó 0,0082 0,11 0,11 bányaszolgalmi jog

146. Gégény 017/2 szántó 0,1783 1,25 1,25

147. Gégény 021/2 szántó, rét 9,4460 91,85 0,19

148. Gégény 027 szántó, rét 4,0499 29,47 19,54

149. Gégény 035 szántó, rét 3,4870 26,08 26,08

150. Gégény 047/6 rét, szántó 2,6054 32,10 0,54

151. Gégény 060/2 szántó 4,3381 18,07 18,07

152. Gégény 067/3 szántó 0,8784 11,33 11,33

153. Gégény 067/9 szántó 0,3743 4,83 4,83

154. Gégény 067/20 rét 0,2134 1,86 1,86

155. Gégény 067/21 szántó 0,2370 3,06 3,06

156. Gégény 067/22 szántó 0,4429 5,71 5,71

157. Gégény 070/1 szántó 0,4576 5,90 5,90

158. Gégény 070/3 szántó 0,1611 2,08 2,08

159. Gégény 070/9 szántó 0,2534 4,41 4,41

160. Gégény 070/19 szántó 0,0646 1,12 1,12

161. Gégény 085/6 szántó 3,9501 33,29 2,03

162. Gégény 085/12 szántó 0,4637 5,98 5,98

163. Gégény 086/2 szántó, rét 4,1496 33,56 2,14

164. Gégény 086/13 szántó 1,8535 23,91 0,38
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165. Gégény 0114/3 szántó 0,2688 3,47 0,05

166. Gégény 0127/3 szántó, rét 4,2112 59,82 52,56 bányaszolgalmi jog

167. Gégény 0127/7 szántó 2,8745 55,14 2,18 bányaszolgalmi jog

168. Gégény 0127/17 szántó 2,9507 8,86 0,48

169. Gégény 0129/10 szántó 2,0473 25,92 0,60

170. Gégény 0132/9 szántó 0,0636 1,11 1,11

171. Gégény 0132/12 szántó, legelõ 8,9619 125,86 8,26 bányaszolgalmi jog

172. Gégény 0132/23 szántó, legelõ, nádas 24,0174 217,30 162,41

173. Gégény 0135/6 szántó 0,7881 16,27 0,01

174. Gégény 0136/13 szántó 1,5174 3,78 3,78

175. Gégény 0138/1 szántó 3,1318 20,94 17,26

176. Gégény 0161/37 szántó, legelõ 2,0283 21,96 19,20

177. Gégény 0173/25 rét 3,4661 30,16 30,16 bányaszolgalmi jog

178. Gégény 0182/1 szántó, rét 3,7381 41,72 30,70

179. Gégény 0186/8 szántó, rét 3,1878 42,70 8,02

180. Gégény 0186/10 szántó, rét 6,6243 61,86 0,12

181. Gégény 0189/7 szántó, rét 2,7020 21,28 7,18

182. Gégény 0197/10 rét, szántó 4,1853 39,89 0,22

183. Gégény 0197/12 szántó, rét 5,8328 74,15 11,12

184. Gégény 0202/5 legelõ 8,3830 87,18 10,71

185. Gégény 0206/1 rét 1,7790 15,48 15,48

186. Gégény 0210/11 szántó 0,2575 3,75 3,75

187. Gégény 0213/31 legelõ 10,6667 159,91 85,51

188. Gégény 2044 szántó 0,2050 1,44 1,44

A sorsolás nyilvános. A sorsoláson a szövetkezet gazdálkodási területén még ki nem adott részarány-földtulajdonnal
rendelkezõ személyek vehetnek részt.

Az érintett tulajdonosok a sorsolás megkezdését megelõzõen egyezséget köthetnek.
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 sorsolás szabálytalan lebonyolítása ellen az, akinek jogos érdekét érinti vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a

sorsolás lebonyolítását követõ 48 órán belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal-
nál kifogást nyújthat be.

Csongrádi Zoltán s. k.,
fõigazgató
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A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2008. december 1–10.)

(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://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=hu

321. 51. évfolyam L 321. szám (2008. december 1.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* Az Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az állatál-
lományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és
93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezésérõl1

* Az Európai Parlament és a Tanács 1166/2008/EK rendelete (2008. november 19.) a gazda-
ságszerkezeti felmérésekrõl és a mezõgazdasági termelési módszereket vizsgáló felmérés-
rõl, valamint az 571/88/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl1

322. 51. évfolyam L 322. szám (2008. december 2.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 1187/2008/EK rendelete (2008. november 27.) a Kínai Népköztársaságból szár-
mazó nátrium-glutamát behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetésérõl
és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedésérõl

A Bizottság 1188/2008/EK rendelete (2008. december 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
hozatali árának meghatározására szolgáló átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1189/2008/EK rendelete (2008. november 25.) a Horvátországból, Bosznia és
Hercegovinából, Macedónia volt Jugoszláv Köztársaságból, Szerbiából, Koszovóból és
Montenegróból származó „baby beef”-termékekre vonatkozóan 2009. évre megállapított
vámkontingensek alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról

* A Bizottság 1190/2008/EK rendelete (2008. november 28.) az Oszama bin Ladennel, az
al-Kaida-hálózattal és a talibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetek-
kel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetésérõl szóló 881/2002/EK tanácsi
rendelet 101. alkalommal történõ módosításáról

A Bizottság 1191/2008/EK rendelete (2008. december 1.) a gabonaágazatban 2008. december 1-jé-
tõl alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 1186/2008/EK rendelet módosításáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/896/EK:

* A Bizottság határozata (2008. november 20.) a 2006/88/EK tanácsi irányelvben elõírt
kockázatalapú állat-egészségügyi felügyeleti rendszerekre vonatkozó iránymutatásokról
[az értesítés a C(2008) 6787. számú dokumentummal történt]1

2008/897/EK:

* A Bizottság határozata (2008. november 28.) a tagállamok által 2009-re és az azt követõ
évekre benyújtott, egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való véde-
kezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló éves és többéves programok, valamint az azok-
hoz nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulás jóváhagyásáról [az értesítés a C(2008) 7415.
számú dokumentummal történt]

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/898/KKBP együttes fellépése (2008. december 1.) az Európai Unió Afrikai
Unió melletti különleges képviselõje megbízatásának meghosszabbításáról

323. 51. évfolyam L 323. szám (2008. december 3.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 1193/2008/EK rendelete (2008. december 1.) a Kínai Népköztársaságból szárma-
zó citromsav behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetésérõl és a kivetett
ideiglenes vámok végleges beszedésérõl

A Bizottság 1194/2008/EK rendelete (2008. december 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
hozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1195/2008/EK rendelete (2008. december 2.) az oltalom alatt álló eredetmegje-
lölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását
érintõ nem kisebb jelentõségû módosítások jóváhagyásáról [Scottish Farmed Salmon
(OFJ)]

* A Bizottság 1196/2008/EK rendelete (2008. december 2.) a skót whisky formájában expor-
tált gabonafélék tekintetében a 2008/2009-es idõszakban alkalmazandó együtthatók rögzí-
tésérõl

* A Bizottság 1197/2008/EK rendelete (2008. december 1.) a Hollandia lobogója alatt közleke-
dõ hajók által az ICES IIa és IV övezet közösségi vizein folytatott, szürke tõkehalra irányuló
halászat tilalmáról

* A Bizottság 1198/2008/EK rendelete (2008. december 1.) az Észtország lobogója alatt közle-
kedõ hajók által a NAFO 3LMNO övezetben folytatott, grönlandi laposhalra irányuló halá-
szat tilalmáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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A Bizottság 1199/2008/EK rendelete (2008. december 2.) a 2009. március 1-jétõl 2009. május 31-ig
tartó alidõszakban történõ fokhagyma-behozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról

A Bizottság 1200/2008/EK rendelete (2008. december 2.) a gabonaágazatban 2008. december 1-jé-
tõl alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 1186/2008/EK rendelet módosításáról

IRÁNYELVEK

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/102/EK irányelve (2008. november 19.) a vadon élõ
madarak védelmérõl szóló 79/409/EGK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházott végre-
hajtási hatáskörökre figyelemmel történõ módosításáról

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/106/EK irányelve (2008. november 19.) a tengeré-
szek képzésének minimumszintjérõl (átdolgozás)1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/899/EK:

* A Bizottság határozata (2008. december 2.) a Kínai Népköztársaságból származó citromsav
behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárással kapcsolatban felajánlott kötelezettség-
vállalások elfogadásáról

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/900/KKBP együttes fellépése (2008. december 2.) az Európai Unió közép-
ázsiai különleges képviselõje megbízatásának meghosszabbításáról szóló 2008/107/KKBP
együttes fellépés módosításáról

* A Tanács 2008/901/KKBP határozata (2008. december 2.) a grúziai konfliktussal kapcsola-
tos független nemzetközi tényfeltáró misszióról

324. 51. évfolyam L 324. szám (2008. december 3.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/881/EK:

* A Tanács határozata (2007. október 15.) egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamaik,
másrészrõl a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó Euromediterrán megállapo-
dás jegyzõkönyvének aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról a Bolgár Köztársaság és Ro-
mánia Európai Unióhoz történõ csatlakozásának figyelembevétele céljából
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325. 51. évfolyam L 325. szám (2008. december 3.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

Tanács

* A Tanács 1167/2008/EK rendelete (2008. október 24.) a kettõs felhasználású termékek és
technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenõrzési rendszer kialakításáról szóló
1334/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról és aktualizálásáról

326. 51. évfolyam L 326. szám (2008. december 4.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1201/2008/EK rendelete (2008. december 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
hozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1202/2008/EK rendelete (2008. december 2.) a Portugália lobogója alatt közle-
kedõ hajók által az ICES VIII és IX övezet közösségi vizein és a harmadik országok felségte-
rületéhez vagy joghatósága alá nem tartozó vizein folytatott, villás tõkehalra irányuló halá-
szat tilalmáról

* A Bizottság 1203/2008/EK rendelete (2008. december 2.) a Franciaország lobogója alatt
közlekedõ hajók által az ICES IV övezetben, a IIa övezet közösségi vizein, valamint a IIIa
övezet Skagerrakon és Kattegaton kívüli részén folytatott, közönséges tõkehalra irányuló
halászat tilalmáról

* A Bizottság 1204/2008/EK rendelete (2008. december 3.) egyes elnevezéseknek a hagyomá-
nyos különleges terméknek minõsülõ mezõgazdasági termékekrõl és élelmiszerekrõl szóló
509/2006/EK tanácsi rendeletben foglalt „hagyományos különleges termékek nyilvántartá-
sába” történõ bejegyzésérõl (kodifikált változat)1

* A Bizottság 1205/2008/EK rendelete (2008. december 3.) a 2007/2/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv metaadatokra vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról1

A Bizottság 1206/2008/EK rendelete (2008. december 3.) a bizonyos vámkontingensek és prefe-
renciális megállapodások alapján történõ cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2008. november 24.
és 28. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható megálla-
pításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/902/EK:

* A Bizottság határozata (2008. november 7.) a napropamidnak a 91/414/EGK tanácsi irány-
elv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növény-
védõ szerek engedélyének visszavonásáról [az értesítés a C(2008) 6281. számú dokumen-
tummal történt]1
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327. 51. évfolyam L 327. szám (2008. december 5.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 1207/2008/EK rendelete (2008. november 28.) a Közösség legkülsõ régióiban nyil-
vántartott halászflották igazgatásáról szóló 639/2004/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 1208/2008/EK rendelete (2008. december 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
hozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 1209/2008/EK rendelete (2008. december 4.) a cukorágazat egyes termékeire a
2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó, a 945/2008/EK rendelettel rögzített irányadó árak-
nak és kiegészítõ importvámok összegének módosításáról

IRÁNYELVEK

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/103/EK irányelve (2008. november 19.) az elemek-
rõl és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekrõl és -akkumulátorokról szóló
2006/66/EK irányelvnek az elemek és akkumulátorok forgalombahozatala tekintetében
történõ módosításáról1

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/104/EK irányelve (2008. november 19.) a munka-
erõ-kölcsönzés keretében történõ munkavégzésrõl

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/903/EK:

* A Tanács határozata (2008. november 27.) a schengeni vívmányok rendelkezéseinek a
Svájci Államszövetségben történõ teljes körû alkalmazásáról

2008/904/EK:

* A Tanács határozata (2008. november 27.) a Régiók Bizottsága egy holland tagjának és két
holland póttagjának kinevezésérõl

2008/905/EK:

* A Tanács határozata (2008. november 27.) a Közös Konzuli Utasítás vízumbélyegek kitölté-
sérõl szóló 13. mellékletének módosításáról

2008/906/EK:

* A Tanács határozata (2008. november 27.) a Régiók Bizottsága két dán tagjának és két dán
póttagjának kinevezésérõl

Bizottság

2008/907/EK:

* A Bizottság határozata (2008. november 3.) a lófélék egy harmadik országból egy másikba
történõ szállítására vonatkozó egészségügyi garanciáknak a 91/496/EGK tanácsi irányelv
9. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban történõ megállapításáról [az értesítés a
C(2008) 6296. számú dokumentummal történt]1

2008/908/EK:

* A Bizottság határozata (2008. november 28.) egyes tagállamok éves BSE ellenõrzési prog-
ramja felülvizsgálatára történõ felhatalmazásáról [az értesítés a C(2008) 7288. számú do-
kumentummal történt]
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Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/909/IB kerethatározata (2008. november 27.) a kölcsönös elismerés elvének
büntetõügyekben hozott, szabadságvesztés büntetéseket kiszabó vagy szabadságelvonással
járó intézkedéseket alkalmazó ítéleteknek az Európai Unióban való végrehajtása céljából
történõ alkalmazásáról

Helyesbítések

* Helyesbítés a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok világító- és fényjelzõ berende-
zéseinek beépítésérõl szóló, 1993. október 29-i 93/92/EGK tanácsi irányelvhez (HL L 311.,
1993. 12. 14.) (Magyar nyelvû különkiadás, 7. fejezet, 2. kötet, 119. o.)

328. 51. évfolyam L 328. szám (2008. december 6.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 1210/2008/EK rendelete (2008. november 20.) a Moldovai Köztársaságnak szánt
autonóm kereskedelmi kedvezmények bevezetésérõl szóló 55/2008/EK rendelet módosítá-
sáról

A Bizottság 1211/2008/EK rendelete (2008. december 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
hozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 1212/2008/EK rendelete (2008. december 5.) a cukorágazat egyes termékeire a
2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó, a 945/2008/EK rendelettel rögzített irányadó árak-
nak és kiegészítõ importvámok összegének módosításáról

* A Bizottság 1213/2008/EK rendelete (2008. december 5.) a növényi és állati eredetû élelmi-
szerekben, illetve azok felületén található növényvédõszer-maradékok határértékének való
megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók növényvédõszer-maradékoknak való kitett-
sége értékelésére irányuló, a 2009., 2010. és 2011. évre vonatkozó többéves összehangolt kö-
zösségi ellenõrzési programról1

* A Bizottság 1214/2008/EK rendelete (2008. december 5.) az ír whisky formájában exportált
gabonafélékre a 2008/2009-es idõszakban alkalmazandó együtthatók rögzítésérõl

* A Bizottság 1215/2008/EK rendelete (2008. december 5.) a harmadik országokból származó
sörárpára vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezelésérõl, valamint az
1234/2007/EK tanácsi rendelettõl való eltérésrõl (kodifikált változat)

* A Bizottság 1216/2008/EK rendelete (2008. december 5.) a Libériával szembeni további kor-
látozó intézkedésekrõl szóló 872/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról

IRÁNYELVEK

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/99/EK irányelve (2008. november 19.) a környezet
büntetõjog általi védelmérõl1
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/910/EK:

* A Tanács határozata (2008. november 27.) a schengeni konzultációs hálózat 1. és 2. részének
módosításáról (technikai elõírások)

Bizottság

2008/911/EK:

* A Bizottság határozata (2008. november 21.) a hagyományos növényi gyógyszerekben fel-
használandó növényi anyagokat, növényi készítményeket és ezek kombinációit tartalmazó
jegyzék megállapításáról [az értesítés a C(2008) 6933. számú dokumentummal történt]1

2008/912/EK:

* A Bizottság határozata (2008. november 28.) az élelmiszer- és takarmány-ellenõrzés terüle-
tén mûködõ egyes közösségi referencialaboratóriumok 2009. évi közösségi pénzügyi támo-
gatásáról [az értesítés a C(2008) 7283. számú dokumentummal történt]

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/913/IB kerethatározata (2008. november 28.) a rasszizmus és az idegengyû-
lölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, büntetõjogi eszközökkel történõ küzdelemrõl

329. 51. évfolyam L 329. szám (2008. december 6.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Bizottság 1192/2008/EK rendelete (2008. november 17.) a Közösségi Vámkódex létreho-
zásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések meg-
állapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról

330. 51. évfolyam L 330. szám (2008. december 9.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 1217/2008/EK rendelete (2008. december 8.) az 1528/2007/EK rendelet I. mellék-
letének a Zambiai Köztársaságnak a tárgyalásaikat már lezárt régiók vagy államok listájá-
ra való felvétele céljából történõ módosításáról

A Bizottság 1218/2008/EK rendelete (2008. december 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
hozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
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* A Bizottság 1219/2008/EK rendelete (2008. december 8.) az egyes madarak Közösségbe tör-
ténõ behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek és a karantén alá helyezésükkel
kapcsolatos feltételek megállapításáról szóló 318/2007/EK rendelet módosításáról1

* A Bizottság 1220/2008/EK rendelete (2008. december 8.) a 2006/2007., a 2007/2008. és a
2008/2009. gazdasági évre a bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások
szerinti cukorágazati termékek behozatalára és finomítására vonatkozó részletes alkalma-
zási szabályok megállapításáról szóló 950/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról

IRÁNYELVEK

* A Bizottság 2008/113/EK irányelve (2008. december 8.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a
mikroorganizmusok hatóanyagként való felvétele tekintetében történõ módosításáról1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Európai Parlament és Tanács

2008/916/EK:

* Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2008. november 19.) az Európai Globalizáci-
ós Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költ-
ségvetési fegyelemrõl és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességérõl szóló,
2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történõ felhaszná-
lásáról

Tanács

2008/917/EK:

* A Tanács határozata (2008. december 1.) a Régiók Bizottsága egy dán tagjának és egy dán
póttagjának kinevezésérõl

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/918/KKBP határozata (2008. december 8.) a Szomália partjainál folytatott
kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelõzéséhez és
visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai mûveletrõl
(Atalanta)

AZ EU-SZERZÕDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/919/IB kerethatározata (2008. november 28.) a terrorizmus elleni küzdelem-
rõl szóló 2002/475/IB kerethatározat módosításáról

Helyesbítések

* Helyesbítés a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelõzésére, megaka-
dályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a
2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és a 1093/94/EK
és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2008. szeptember 29-i
1005/2008/EK tanácsi rendelethez (HL L 286., 2008. 10. 29.)
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331. 51. évfolyam L 331. szám (2008. december 10.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 1222/2008/EK rendelete (2008. december 1.) a 40/2008/EK rendeletnek az Indi-
ai-óceáni Tonhalbizottság által elfogadott gazdálkodási intézkedések tekintetében történõ
módosításáról

A Bizottság 1223/2008/EK rendelete (2008. december 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
hozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 1224/2008/EK rendelete (2008. december 9.) a 2535/2001/EK rendelettel megnyitott
egyes vámkontingensek keretében 2008 novemberében benyújtott, egyes baromfihús-ágazati ter-
mékekre vonatkozó behozataliengedély-kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

A Bizottság 1225/2008/EK rendelete (2008. december 9.) a gabonaágazatban 2008. december 1-jé-
tõl alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 1186/2008/EK rendelet módosításáról

* A Bizottság 1226/2008/EK rendelete (2008. december 8.) az egyes, Zimbabwéval szembeni
korlátozó intézkedésekrõl szóló 314/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról

* A Bizottság 1227/2008/EK rendelete (2008. december 9.) a Spanyolország lobogója alatt
közlekedõ hajók által az ICES V., VI., VII. és XII. övezet közösségi vizein és a harmadik or-
szágok felségterületéhez vagy joghatósága alá nem tartozó vizein folytatott, fekete abroncs-
halra irányuló halászat tilalmáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/920/EK:

* A Bizottság határozata (2008. december 4.) az állatbetegségek és zoonózisok felszámolására
és ellenõrzésére irányuló egyes 2008. évi módosított programok jóváhagyásáról, valamint a
2007/782/EK határozatnak az egyes tagállamoknak a határozattal jóváhagyott programok-
hoz nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulás újraelosztása tekintetében történõ módosítá-
sáról [az értesítés a C(2008) 7572. számú dokumentummal történt]

2008/921/EK:

* A Bizottság határozata (2008. december 9.) a 2008/798/EK határozat módosításáról [az ér-
tesítés a C(2008) 8197. számú dokumentummal történt]1

MEGÁLLAPODÁSOK

Bizottság

* Megállapodás az Európai Közösség és a Dán Királyság között a polgári kereskedelmi
ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítésérõl

1EGT-vonatkozású szöveg
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Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/922/KKBP határozata (2008. december 8.) a Zimbabwéval szembeni korlá-
tozó intézkedések megújításáról szóló 2004/161/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

332. 51. évfolyam L 332. szám (2008. december 10.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/914/CE:

* A Bizottság határozata (2008. június 11.) a Hollandia által javasolt, a Voordelta-térség ten-
geri ökoszisztémáinak megõrzésére vonatkozó intézkedések megerõsítésérõl [az értesítés a
C(2008) 2415. sz. dokumentummal történt]

2008/915/EK:

* A Bizottság határozata (2008. október 30.) az interkalibrációs eljárás eredményeképpen a
tagállamok megfigyelõrendszerei osztályozási értékeinek a 2000/60/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv értelmében történõ megállapításáról [az értesítés a C(2008) 6016. számú
dokumentummal történt]1

1EGT-vonatkozású szöveg
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A Közbeszerzési Értesítõ 144. számának (2008. december 10.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Ajánlati felhívás

Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet (ál-
latállomány gondozása és az ehhez kapcsolódó üzemel-
tetési feladatok ellátása, valamint kísérletekben való
részvétel, szükség szerinti munkaidõvel – K. É. –
19401/2008)

Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igaz-
gatóság (Új Magyarország Fejlesztési Terv KEOP-
2.2.3.C-2008-0004 projekt keretében a Solti-sziget, a
Bezerédi-sziget és az Újmohács-Dél távlati vízbázisok
diagnosztikai vizsgálatainak elvégzése vállalkozási
szerzõdés keretében – K. É. – 19664/2008)

Budapest Fõváros Önkormányzata (Budapest Fõváros
Önkormányzatának az Európai Unióból származó for-
rásból támogatott közbeszerzési eljárásaihoz függet-
len hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztása
– K. É. – 18923/2008)

Budapest Fõváros Önkormányzata [Szent István Köz-
gazdasági Szakközépiskola és Kollégium (1095 Buda-
pest, Mester u. 56–58.) bõvítés, tornaterem-építés elne-
vezésû beruházáslebonyolítói feladatainak ellátása
– K. É. – 19701/2008]

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debre-
cen 2. sz. villamosvonal fejlesztésének mérnöki felügye-
lete – K. É. – 19745/2008)

Duna–Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás (A Duna–Vértes Hulladékgazdálkodási Tár-
sulás területén lévõ kommunális hulladéklerakók
KEOP 2.3.0 pályázati konstrukció keretében történõ
rekultivációjához szükséges felülvizsgálati, tervezési
és pályázatidokumentáció-készítési feladatok ellátása
– K. É. – 19574/2008)

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapít-
vány (TÁMOP 5.4.5 eszközbeszerzés – K. É. –
20009/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és
Szent László Kórház-Rendelõintézet (FEBESZ–87 étke-
zési utalványok – K. É. – 19420/2008)

Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormány-
zati Társulás (átrakóállomások, hulladékudvarok és
gyûjtõszigetek építése – K. É. – 20005/2008)

Honvédelmi Minisztérium (3 darab, az országosan ki-
emelt termékek, személyszállító gépjármûvek termék-
kör felsõ-közép termékcsoport 7. kategóriába besorol-
ható közúti személygépkocsi beszerzése – K. É. –
19833/2008)

Kaposi Mór Oktató Kórház (élelmiszerek szállítása
2009. december 31-ig – K. É. – 19128/2008)

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata [tisztí-
tószerek beszerzése (SG-331) – K. É. – 19978/2008]

Magyar Közút Állami Közútkezelõ Fejlesztõ Mûszaki
és Információs Kht. (ROP burkolatfelújítás 2008. III. –
közép-magyarországi régió – K. É. – 19778/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (M7 autópálya
65 sz. fõút alcsomópontjának spirális rendszerû kör-
geometriájú csomóponti kialakításának építési munkái
– K. É. – 19854/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (KCS010 hidak
mérnökei Medina, Fánipuszta – K. É. – 19967/2008)

Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala (rend-
szertervezési, minõségbiztosítási és projektmenedzs-
ment feladatok ellátása – K. É. – 19868/2008)

Pécs Holding Városi Vagyonkezelõ Zrt. (villamos
energia – K. É. – 19193/2008)

Részvételi felhívás

Fõvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháza
(járóbeteg-szakrendelõ mûködtetése az ajánlatkérõ ál-
tal bérbe adott ingatlanrészen – K. É. – 19715/2008)

Semmelweis Egyetem (bérleti szerzõdés megkötése a
Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika részére
digitális mellkasfelvételezõ berendezés és PACS-rend-
szer beszerzésére – K. É. – 19245/2008)

Tapolcai Diák- és Közétkeztetõ Kft. (Tapolcai Diák- és
Közétkeztetõ Kft. részére élelmiszer-nyersanyag be-
szerzése RF – K. É. – 19761/2008)

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban

BKV Zrt. (banki szolgáltatások – K. É. – 19361/2008)
DÉMÁSZ Zrt. (120 kV-os villamosenergia-elosztó

szabadvezeték- és kábelhálózatok létesítése – K. É. –
18422/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

Budapest Fõváros Önkormányzata (Városligeti Mû-
jégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója köz-
beszerzéseihez független hivatalos közbeszerzési ta-
nácsadó kiválasztása – K. É. – 19733/2008)

Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala (csekély értékû ajándékutalvány
– 2008. – K. É. – 19830/2008)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a deb-
receni szennyvíztisztító telep korszerûsítésének és bõví-
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tésének megvalósítása vállalkozási szerzõdés keretében
– K. É. – 18436/2008)

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi
Centruma (EM-254, konferencia-központ kialakítása
– K. É. – 19683/2008)

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (felsõoktatási ki-
adványok és ahhoz kapcsolódó nyomtatványok nyom-
dai kivitelezése – K. É. – 19583/2008)

Felsõzsolca Város Önkormányzata (hõszolgáltatási
szerzõdés – K. É. – 20013/2008)

Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [hulladéktömörítõ
kompaktor beszerzése (K529) – K. É. – 19638/2008]

Gránit Gyógyfürdõ Zrt. [új fogadóépület gyógy- és
wellness-szolgáltatásokkal, fedett fürdõ átalakítása
(Zalakaros) – K. É. – 19753/2008]

Gyõr Megyei Jogú Város Útkezelõ Szervezete (Gyõr,
közlekedésfejlesztés 2008., 2. ütem – K. É. –
18063/2008)

Magyar Államkincstár (Magyar Államkincstár terü-
leteinek takarítására, nagytakarítására rovar- és rág-
csálóirtásra – K. É. – 19793/2008)

MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgál-
tató Egység (telített tölgy vagy bükk normál talpfa, telí-
tett tölgy váltótalpfa, illetve hídgerenda – K. É. –
17988/2008)

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (átte-
kintõ vizsgálat az államigazgatási szabályozásból faka-
dó vállalkozói adminisztratív terhek teljes körérõl, il-
letve egyes fókuszterületekkel kapcsolatosan részletes
felmérések elkészítése – K. É. – 18275/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (KCS007 – bé-
késcsabai projektiroda: belterületi és külterületi bal-
esetveszélyes csomópontok tervezési feladatainak el-
végzése – szerzõdésrõl TED – K. É. – 19973/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (TA010 „Ter-
vezési szerzõdés 26. sz. fõút Miskolc északi elkerülõ”
– K. É. – 19994/2008)

Országos Vérellátó Szolgálat (23/OVSZ/2008. „Vér-
vételi rázómérleg” – K. É. – 19951/2008)

Vám- és Pénzügyõrség (élelmiszer-beszerzés
2009–2010. évre a VP gyógyház részére – K. É. –
19911/2008)

Városi Szolgáltató Zrt. (hidegenergia-központ létesí-
tése a Városi Szolgáltató Zrt. szentendrei fûtõmû telep-
helyén – K. É. – 19675/2008)

Vas Megyei Önkormányzat (bankszámlaszerzõdés
3 évre – K. É. – 19529/2008)

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai
Kht. [„Az INTERREG és a VÁTI kezelésében lévõ
egyéb programok eredménykommunikációjához kap-
csolódó rendezvényszervezési (és kapcsolódó) felada-
tok” ellátása a VÁTI Kht. számára – eredmény (TED)
– K. É. – 20010/2008]

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágaza-
tokban

Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamû
Zrt. (villamosenergia-beszerzés a társaság teljes mûkö-
dési területére 2009. évre – K. É. – 19590/2008)

Módosítás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécsi Konfe-
rencia- és Koncertközpont kivitelezése tárgyú hirdet-
mény módosítása – K. É. – 19999/2008)

Újszilvás Község Önkormányzata és a Magyar Közút
Kht. (Tápiószele–Újszilvás–Abony összekötõ út építése,
felújítása – ajánlattételi határidõ módosítása – K. É. –
20058/2008)

Helyesbítés

Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (az Európai Unió Hi-
vatalos Lapjához K. É. – 18756/2008. számon, 2008. no-
vember 25-én megküldött ajánlati felhívás helyesbítése
– K. É. – 19847/2008)

Magyar Televízió Zrt. (az Európai Unió Hivatalos
Lapjához 2008. november 17-én, K. É. – 18775/2008.
számmal feladott helyesbítés helyesbítése – K. É. –
19535/2008)

Az egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

Felsõzsolca Város Önkormányzatának Képviselõ-testü-
lete (különféle élelmiszerek beszerzése – K. É. –
19452/2008)

Fõvárosi Állat- és Növénykert (zsiráfház és kenguru-
ház átalakítása, felújítása – K. É. – 20016/2008)

Miskolci Családsegítõ Központ (ajánlatkérõ alapszol-
gáltatásához tartozó ebéd kiszállítása szociális ellátot-
tak részére – K. É. – 20086/2008)

Romhány Község Önkormányzata (Romhányban
szennyvíztisztítás és -elvezetés – tervezés – K. É. –
20270/2008)

Sajószentpéter Város Önkormányzata (Lévay és Jókai
utak útburkolat-felújítási munkái – K. É. – 19915/2008)

Tatabányai Közösségi Televízió Kft. (az Itthon újság
nyomdai munkálatainak ellátása – K. É. – 19449/2008)

Ajánlati felhívás

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (a Bevándor-
lási és Állampolgársági Hivatal épületeinek üzemel-
tetési és karbantartási feladatai ellátása – K. É. –
20119/2008)

9192 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/51. szám



Legfõbb Ügyészség (a Nagykanizsai Városi Ügyész-
ség épületének rekonstrukciója – K. É. - 20154/2008)

Társasház Székesfehérvár Kelemen B. u. 69–83. (Kele-
men B. u. 69–83. iparosított technológiával épült lakó-
épület energiamegtakarítást eredményezõ felújítása
– K. É. – 20164/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
[gázhálózat javítása II. ütem (gázszerelés) – K. É. –
15517/2008]

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. (Weöres Sán-
dor Színház, fénytechnikai rendszer – K. É. –
20172/2008)

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. (színházi hang-
és videotechnikai rendszerek adásvétele, tájékoztató a
részvételi szakasz eredményérõl – K. É. – 20177/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (mérnökségi telephe-
lyek integrált biztonságtechnikai rendszerének kiépí-
tése – 2008. – K. É. – 20082/2008)

Bakony Volán Zrt. (alvállalkozói szerzõdés – K. É. –
20152/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(hulladékkezelési és higiéniai szolgáltatások – K. É. –
15994/2008)

Magyar Posta Zrt. [értékjelzés nélküli bélyegbenyo-
másos borítékok és levelezõlap gyártása és szállítása
(Pre Paid termékcsalád) – K. É. – 16546/2008]

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató 4. sz.
fõút 69,6–76,8 km-szelvények közötti szakasza mellett
létesítendõ zajárnyékoló falak terveinek elkészítése
tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. – 19018/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (hídtervezés a
NIF Zrt. Szekszárdi régió Duna jobb parti területein
– K. É. – 19296/2008)

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (veleszületett
vérzékenység gyógyszerkészítményei 2. sz. tájékoztató,
tárgyalásos – K. É. – 20196/2008)

Vas Megyei Markusovszky Lajos Kórház (4378/Szom-
bathely/08., digitális radiológia – K. É. – 15796/2008)

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai
Kht. [INTERREG-programok eredménykommuniká-
ciójához kapcsolódó médiavásárlási (és kapcsolódó)
feladatok a VÁTI Kht. számára – eredmény – K. É. –
20201/2008]

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Budapest Fõváros X. Kerület Kõbányai Önkormányzat
(Budapest X. kerületben 4 db utca burkolatfelújítása
– K. É. – 15918/2008)

Budapest XVIII. Kerületi Gazdasági Ellátó Szolgálat
(egyesített bölcsõdék intézményei részére élelmiszer
beszerzése – K. É. – 16667/2008)

Budapesti Közlekedési Zrt. (a BKV Rt. által üzemelte-
tett metró motorkocsik kerékpárjaihoz fémfegyverze-
tes gumibetétek szállítása – K. É. – 16474/2008)

Ferencvárosi Önkormányzat (a Ferencvárosi Ön-
kormányzat tulajdonában lévõ 17 db lakás felújítása
– K. É. – 16497/2008)

Ferencvárosi Önkormányzat (ajánlatkérõ tulajdoná-
ban lévõ 2 db lakóépület veszélyes kéményeinek helyre-
állítási munkái – K. É. – 16500/2008)

Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (hintõanyag-tároló
épület megvalósítása – K. É. – 15324/2008)

Jászkun Volán Zrt. (dinamikus megállóhelyi utastájé-
koztatási táblák beszerzése és kiépítése – K. É. –
14872/2008)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (ké-
ményseprés – K. É. – 19909/2008)

Magyar Közút Kht. (lakott területen kívüli balesetve-
szélyes csomópontok és útszakaszok átépítése – K. É. –
19714/2008)

Marcali Város Önkormányzata (marcali járda-, par-
koló- és útépítés, járda- és útfelújítás 2008. – K. É. –
16662/2008)

Mór Város Önkormányzata (Mór, járdafelújítás és
parkolóépítés kivitelezése, III. ütem – K. É. –
20169/2008)

Rákóczi Mezõgazdasági Szövetkezet [ajánlatkérõ két-
sopronyi külterületén (hrsz.: 07.) a sertéstelep hígtrá-
gya-kezelésének bõvítése és korszerûsítése – K. É. –
16654/2008)

Sopron és Környéke Víz- és Csatornamû Zrt. (Lõvér
fürdõ területén építendõ szabadtéri medencék, csúsz-
dák kivitelezése – K. É. – 16732/2008)

Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház (különféle labora-
tóriumi reagensek beszerzése – K. É. – 16646/2008)

Szent István Király Zenemûvészeti Szakközépiskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény (hangszerek be-
szerzése – K. É. – 20017/2008)

Szentlõrinci Kistérségi Oktatási-nevelési Központ
(élelmiszer-alapanyagok beszerzése – K. É. –
19552/2008)

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (Szigetszent-
miklóson, a Sas utcai Bucka Óvodába felszerelési tár-
gyak, bútorok és egyéb tárgyi eszközök beszerzése
– K. É. – 20221/2008)

Tiszafüred Város Önkormányzata (Tiszafüred, Dózsa
György és Kiss Pál utcák felújítása – K. É. –
16664/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (Zá-
hony határátkelõhely – mobil röntgen telepítése, terve-
zési feladatai – K. É. – 19816/2008)

Városföldi Agrárgazdaság Zrt. (ajánlatkérõ kisfái
üszõnevelõ telepének korszerûsítési munkáira, amely-
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hez EMVA állattartó telepek korszerûsítése pályázati
forrást vesz igénybe – K. É. – 16486/2008)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módo-
sításáról

Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igaz-
gatóság (Velencei-tó 2008–2009. téli vízminõség-vé-
delmi nádvágása és az ahhoz kapcsolódó parttisztítás
– K. É. – 20442/2008)

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata [A FIDIC
piros könyv alapján (2. magyar nyelvû kiadás, 2005.)
egyösszegû áras vállalkozási szerzõdés rekultivációs
munkák megvalósítására a Szolnok és térsége hulla-
dékgazdálkodási rendszer ISPA/Kohéziós Alap pro-
jekt keretében feladott hirdetmény módosítása
– K. É. – 20272/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (nagy felületû burkolat-
javítás – 2008. – módosítás 2. – K. É. – 20144/2008)

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [Szépvölgyi út
(Szépvölgyi út 25.–Seregély köz 8. között) csatornare-
konstrukció – PENTA Kft. – 71 fm, 20 855 000 – K. É. –
15365/2008]

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [a II. ker., Keleti K.
u. (Keleti K. u. 4–8. között) fõvárosi csatornarekonst-
rukció tervezése 156 fm, 10 528 800 Ft – K. É. –
16896/2008]

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [a III. ker. Bécsi út
(Nagyszombat u.–Dereglye u. között) fõvárosi csa-
tornarekonstrukció tervezése 235 fm, 2 232 500 Ft
– K. É. – 16899/2008]

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (Szajol–Debre-
cen vasútvonal átépítéséhez szükséges tervezési felada-
tok – K. É. – 19334/2008)

Országgyûlés Hivatala [az Országház és az Ország-
gyûlés Irodaháza területén lévõ klíma- és légtechnikai
berendezések karbantartása és szükség szerinti javítá-
sa (311/2008) – K. É. – 20122/2008]

Országgyûlés Hivatala [az Országház 14–15–16–17.
számú Duna-parti kõhomlokzatainak felújítása
(187/2005.) – K. É. – 20123/2008]

Pesterzsébet Önkormányzata [Virág Benedek u.
44–48. sz. alatti orvosi rendelõ akadálymentesítése
(KMOP-4.5.3-2007-0020 sz. pályázat) – K. É. –
20147/2008]

Pesterzsébet Önkormányzata (hitelbeszerzés tanuszo-
da építéséhez – szerzõdés módosítása 2008. – K. É. –
20171/2008)

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszp-
rém, 212 000 000 Ft beruházási hitel – K. É. –
19784/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

Békési Egyetértés Szarvasmarha-tenyésztõ Kft. [Tar-
hos, berkemajori tehenészet szilárdfázisú trágyatáro-
lójának, monitoringrendszerének építése és meglévõ
útburkolat bevonása (62 418 874 Ft áfa) – K. É. –
15134/2008]

DUNAFERR Dunai Vasmû Zrt. (talajmentesítés –
mûszakiellenõrzés-szerzõdés teljesítése – K. É. –
18602/2008)

Észak-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgató-
ság [vagyonvédelmi szerzõdés részteljesítése (Szolnok)
– K. É. – 19488/2008]

Gorzsai Mezõgazdasági Zrt. (hirdetmény a
0046/2008-as számon indított közbeszerzési eljárás
eredményeként kötött szerzõdés teljesítésérõl – K. É. –
19939/2008)

Magyar Közút Kht. (hídfelújítások Fejér megyében
2008. – K. É. – 19425/2008)

Mór Város Önkormányzata (Mór, járdaépítések és út-
felújítások II. ütem – 2. részfeladat – K. É. –
20170/2008)

Üröm Község Önkormányzata (ürömi útépítés – 2008.
– K. É. – 15767/2008)

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (4 da-
rab játszótér parképítési munkái Veszprém város terü-
letén – K. É. – 19968/2008)

Fõvárosi Ítélõtábla ítélete

Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf.27.390/2008/4. számú ítélete
(K. É. – 20188/2008)

Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf.27.392/2008/4. számú ítélete
(K. É. – 20189/2008)

Legfelsõbb Bíróság ítélete

Legfelsõbb Bíróság Kfv.II.37.393/2007/6. számú íté-
lete (K. É. – 20191/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 145. számának (2008. december 12.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Ajánlati felhívás

Magyar Közút Kht. (ROP burkolatfelújítás 2008 –
Észak-alföldi régió ajánlati felhívása – K. É. –
19786/2008)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (fej-
lesztési hitelszerzõdés – K. É. – 20029/2008)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(AF SzH toner – K. É. – 20232/2008)

Részvételi felhívás

Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (nyom-
tatórendszerek – 2009 – K. É. – 20090/2008)

Magyar Turizmus Zrt. (gépjármûbérlet – K. É. –
19471/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (hardver beszerzése
2008 – K. É. – 20146/2008)

Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal (ajánlat-
kérõ a dolgozói számára hideg- és melegétkezési utal-
ványok biztosítása 1/M/2008.DARKH – K. É. –
19507/2008)

ENTAR Elsõ Energiabeszerzési Önkormányzati Társu-
lás (a társulás intézményei részére villamos energia be-
szerzése – K. É. – 19956/2008)

MÁV Zrt. (hitelszerzõdés folyószámlahitel biztosítá-
sára – K. É. – 19842/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (VK013 – Szent-
endre nyugati elkerülését biztosító út, tanulmányterv
tárgyú projekt tervezõjének kiválasztása – K. É. –
19949/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (VK014 – 4. sz.
fõút hiányzó Pest megyei szakaszok kiépítéséhez kap-
csolódó lebonyolító mérnöki tevékenység ellátása
– K. É. – 20075/2008)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Szombathely, I/A jelû kerékpárút a-b-c szakasz kivi-
teli tervének elkészítése – K. É. – 19357/2008)

Visszavonás

Budapest Fõváros Önkormányzata (Budapest 2008. évi
útfelújítások II. ütem kivitelezési munkái – K. É. –
20110/2008)

Kanizsai Dorottya Kórház (a Kanizsai Dorottya Kór-
ház két telephelyén teljes körû, általános takarítási
munkálatok elvégzése tárgyú ajánlati felhívás vissza-
vonása – K. É. – 20226/2008)

Helyesbítés

Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (az Európai Unió Hi-
vatalos lapjához K. É. – 18870/2008. számon, 2008. no-
vember 25-én megküldött ajánlati felhívás helyesbítése
– K. É. – 19849/2008)

Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulla-
dékgazdálkodási és Környezetvédelmi (az Európai Unió
Hivatalos Lapjához 2008. november 13-án K. É. –
18842/2008. számon feladott ajánlati felhívásmódosítás
helyesbítése – K. É. – 19424/2008)

Jánoshalma Város Önkormányzata (2008/S 234-310427.
számú módosító hirdetmény helyesbítése – K. É. –
20149/2008)

Magyar Közút Kht. (ROP burkolatfelújítás 2008 –
Észak-magyarországi régió III. – helyesbítés – K. É. –
20202/2008)

Az egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház (mikrobiológiai vizsgálatok elvégzése
– K. É. – 19399/2008)

Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
(élõerõs vagyonvédelmi feladatok ellátása, objektum
õrzése – K. É. – 19405/2008)

Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. (egészségügyi
textília tisztítási, javítási és szállítási szolgáltatása ellá-
tása – K. É. – 19895/2008)

Miniszterelnöki Hivatal (MeH fordítási és tolmácsolá-
si szolgáltatásainak elvégzése 2009. március 1.–2010.
december 31. között – K. É. – 20099/2008)

Az egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

Békés Megyei Jókai Színház (díszletépítés és látvány-
kivitelezés – K. É. – 19769/2008)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (Buda-
pest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata fenntartásá-
ban mûködõ Hétszínvirág Óvoda komplex akadály-
mentesítése – K. É. – 20323/2008)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság (a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Bíróság épülete külsõ homlokzati
nyílászáróinak gyártása – K. É. – 20428/2008)
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Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltóság (adómentesen adható készétel vásárlá-
sára jogosító utalványok közbeszerzése – K. É. –
20383/2008)

Ajánlati felhívás

Albertirsa Város Önkormányzata (Albertirsa, Vágóhíd
utcai út- és parkolóépítés – K. É. – 20129/2008)

Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
megbízásából Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. (Zuglói Vagyon-
kezelõ Zrt. kezelésében lévõ üres lakásbérlemények
karbantartása, felújítása eseti megrendelés alapján
– K. É. – 20280/2008)

Budapest Fõváros XV. Kerület Önkormányzata (Buda-
pest Fõváros XV. Kerület Önkormányzata vagyon- és
felelõsségbiztosítása – K. É. – 20011/2008)

Erdõkertes Község Önkormányzata (Erdõkertes Köz-
ség Önkormányzata részére útépítési munkák kivitele-
zése – K. É. – 18288/2008)

INCORONATA, a Mátyás-templom Kulturális Köz-
pontja (az esztergomi bazilika környezetében lévõ pin-
cerendszer megóvása során felmerülõ építési beruhá-
zás kivitelezési munkái – K. É. – 19815/2008)

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás (megbízási szerzõdés a Közép-Duna
vidéke hulladékgazdálkodási rendszer keretében el-
végzendõ hulladéklerakó rekultiváció megvalósításá-
hoz szükséges tájékoztatási tevékenységek ellátására
– K. É. – 19224/2008)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Nyíregyháza, közösségi közlekedés infrastruktúra-
fejlesztése, autóbusz-megállók felújítása és építése
– K. É. – 19650/2008)

Prügyi Mezõgazdasági Zrt. (állattenyésztõ telep kor-
szerûsítése – K. É. – 19734/2008)

Somogy Megyei Önkormányzat (intézményi építési
beruházás ajánlati felhívása – K. É. – 20266/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Gazdasági Központja (Verõce,
Árpád út 62. számú épület átalakítása/felújítása során
tervezõ kiválasztása – K. É. – 20228/2008)

Vas Megyei Önkormányzat (5 db nevelõszülõi lakás
kialakítása – K. É. – 19893/2008)

Részvételi felhívás

Csongrád Megyei Önkormányzat (Móra Ferenc Mú-
zeum raktárépületének adásvétele – K. É. –
19402/2008)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (vállal-
kozási szerzõdés – integrált gazdaságirányítási rend-
szer bevezetése tárgyában – K. É. – 19649/2008)

Országos Onkológiai Intézet (szimulátorkészülékek
szakszerû bontása és a helyiségnek egy új szimulátor

telepítési feltételeire való alkalmasságának kialakítása
– K. É. – 19977/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

KER-TÉSZ Értékesítõ Szövetkezet (1 db új hûtõka-
mion beszerzése – K. É. – 17715/2008)

Nyírfruct Szövetkezet (hûtõház bõvítése – K. É. –
17194/2008)

Tinnye Község Önkormányzata (általános iskola régi
épületének bontása, új épület felépítése, tervezõi, mû-
vezetõi tevékenység ellátása, iskolaépület berendezési
tárgyai, számítógépek, hardver, szoftver beszerzése
– K. É. – 17827/2008)

Toldy Ferenc Kórház-Rendelõintézet Nonprofit Köz-
hasznú Kft. (digitális röntgenberendezés beszerzése
– K. É. – 19766/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (tonerbeszerzés
– K. É. – 19901/2008)

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (HR- és oktatási-
menedzsment-rendszer szállítása, rendszerbe állítása
és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – K. É. –
20088/2008)

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (takarítás – 4/2008.
– K. É. – 20151/2008)

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (KRESZ- és forgalom-
terelési táblák beszerzése, 2008 – K. É. – 20377/2008)

BALATON-KER-TÉSZ Zöldség és Gyümölcstermék
Értékesítõ Szövetkezet (ajánlatkérõ részére gép- és esz-
közbeszerzés – K. É. – 17477/2008)

Békéscsaba Gyermekélelmezési Intézmény (Békéscsa-
ba, élelmiszer-beszerzés – K. É. – 20288/2008)

BKV Zrt. (gumikerekes jármûvek futómûalkatré-
szeinek szállítása – K. É. – 20162/2008)

Budapesti Közlekedési Zrt. (fagyállófolyadék-kon-
centrátum szállítása – K. É. – 16759/2008)

Budapesti Közlekedési Zrt. (vállalkozási szerzõdés az
IK 260 és IK 400-as típuscsalád autóbuszaiban mûköd-
tetett differenciálmûvek javítására, illetve felújítására
– K. É. – 17197/2008)

Budapesti Közlekedési Zrt. (6 db Ikarus 435 típusú
autóbusz-karosszéria és -vázszerkezet felújítása
– K. É. – 17272/2008)

DDRFÜ Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség Közhasznú Nonprofit Kft. (a Dél-dunántúli Regioná-
lis Fejlesztési Tanács és Ügynökségének marketingje és
kommunikációja – K. É. – 20332/2008)

Felsõ-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igaz-
gatóság („Beregi árvízvédelmi töltések komplex fejlesz-
tése Vásárosnamény és Lónya között” tárgyú pályázati
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felhívás második fordulójára benyújtandó pályázat
komplex elõkészítõ munkáinak elkészítése – K. É. –
20290/2008)

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest III. kerület,
Madzsar József utca Pünkösdfürdõ utca–Juhász Gyula
utca közötti szakaszán (hrsz.: 64059/5.) gázelosztó ve-
zeték létesítése – K. É. – 17087/2008]

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XII. kerület,
Margaréta utca Margaréta utca 5. szám és 17. szám kö-
zötti szakaszán (hrsz.: 8258/1.) gázelosztó vezeték léte-
sítése – K. É. – 17088/2008]

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XVII. kerü-
let, Ferihegyi út Kaszáló utca–Ferihegyi út 79. szám
közötti szakaszán (hrsz.: 128459.) gázelosztó vezeték lé-
tesítése – K. É. – 17089/2008]

Gondviselés Szociális Otthon (élelmiszerek és élelme-
zési alapanyagok szállítása – K. É. – 17541/2008)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a DE-
SEDA-üzletrész megvétele – K. É. – 19918/2008)

Készenléti Rendõrség Gazdasági Igazgatóság (MD-500
és MI-2 típusú helikopterekhez berendezések és alkat-
részek szállítása, valamint kapcsolódó szolgáltatásként
egységek javítása, berendezések üzemidõ-hosszabbí-
tása – K. É. – 16807/2008)

Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (külön-
bözõ fejlesztõi platformok szerinti adatbázis-kezelõ
szoftverek, fejlesztõeszközeik és kapcsolódó szolgálta-
tások beszerzése – K. É. – 19984/2008)

Magas Cédrus Szociális Otthon (élelmiszerek és élel-
mezési alapanyagok szállítása – K. É. – 17543/2008)

Magyar Közút Kht. (hídfelújítások tervezése II. –
2008. – K. É. – 19580/2008)

Magyar Közút Kht. (Netlon hófogóháló-tartó láb be-
szerzése – K. É. – 20113/2008)

Magyar Nemzeti Bank (az MNB részére irodaszerek
és adminisztrációs anyagok beszerzése – K. É. –
19148/2008)

Magyar Posta Zrt. (öntapadós jelzõcímkék, tértive-
vények, valamint alapcímiratok gyártása és szállítása
– K. É. – 17748/2008)

Mátrai Erõmû Zrt. (8/2007. – görgõ-keretmegállapo-
dás – K. É. – 20313/2008)

MÁV Zrt. (környezeti kármentesítés a záhonyi vegyi
átfejtõ területén – K. É. – 20212/2008)

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (taka-
rítási és õrzés-védelmi feladatok ellátása – K. É. –
17078/2008)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (önkor-
mányzat bankszámláinak vezetése és rövid lejáratú hi-
telek, valamint a számlavezetéshez kapcsolódó szolgál-
tatások nyújtása – K. É. – 20026/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (TA011 – Kozár-
mislenyben jobbra kanyarodó sáv kiépítése – K. É. –
20224/2008)

Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (Mun-
kaerõ-piaci Alap képzési alaprésze terhére nyújtott –
három elkülönülõ – szakképzési és felnõttképzési célú
támogatás ellenõrzés, valamint a szakképzési hozzájá-
rulásukat gyakorlati képzés megszervezésével teljesítõ
hozzájárulásra kötelezettek 2006. évi – K. É. –
16846/2008)

Oktatási és Kulturális Minisztérium (a magyarországi
könyvtárak számára országos licencszerzõdés szak-
mai, ismeretterjesztõ és általános témájú teljes szöve-
get tartalmazó folyóiratcikk-adatbázis korlátlan fel-
használása – K. É. – 17718/2008)

Paksi Atomerõmû Zrt. (nukleáris kárfelelõsség-bizto-
sítási szerzõdés – K. É. – 20346/2008)

Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fõigazgatóság
(szemészeti fogyóanyagok beszerzése, tájékoztató az
eredményrõl – K. É. – 20190/2008)

Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság (étkezési utalvá-
nyok beszerzése – K. É. – 17475/2008)

Szegedi Tudományegyetem (bútorok beszerzése
– K. É. – 17842/2008)

Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium (1 db új négyszínnyomó ofszetnyomó gép be-
szerzése – K. É. – 14928/2008)

Szigetvár–Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás
(élelmezési alapanyagok beszerzése 2008. 11. 01.–2009.
12. 31-ig – K. É. – 17939/2008)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(2008. évi útfelújítási és kerékpárút-építési program
– K. É. – 17707/2008)

Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
(tervezés – K. É. – 20142/2008)

Tótkomlós Város Önkormányzata (fejlesztési progra-
mok megvalósítása – K. É. – 19945/2008)

Uralgó Kft. (biogázüzem építése, szarvasmarha- és
baromfitelepek korszerûsítése, kapcsolódó gépek szál-
lítása, valamint kapcsolódó tervezés – K. É. –
20336/2008)

Zala Volán Zrt. (legalább Euro 2 motorral szerelt,
max. 250 000 km futásteljesítményû helyközi szóló
autóbusz beszerzése zártvégû lízing útján – K. É. –
17313/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Bátortrade Kft. (biogázüzem bõvítése, baromfitelepek
korszerûsítése – K. É. – 20337/2008)

Berettyóújfalu Város Önkormányzata (Berettyóújfalu,
Kádár Vitéz utca és Széchenyi u.–Vágóhíd utca kerék-
párút építése csapadékvíz-elvezetéssel – K. É. –
17716/2008)

Budapest Fõváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkor-
mányzata (Budapest VII. kerület, 33950/0/A/14. hrsz.
alatt felvett, természetben 1076 Budapest, Izabella
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utca 27. A épület II/14. szám alatt található társasházi
lakás megvásárlása ajánlatkérõ részére – K. É. –
17097/2008)

Csabatáj Zrt. (komplex trágyakomposztáló üzem ki-
alakítása – K. É. – 16919/2008)

Csenger Többcélú Kistérségi Társulás (közösségi busz
beszerzése – K. É. – 15924/2008)

Csongrád Város Önkormányzata (útburkolat-felújítás
I. – K. É. – 17516/2008)

Csongrád Város Önkormányzata (útburkolat-felújítás
II. – K. É. – 17517/2008)

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
(Nógrád megyei Esélyek Háza mûködtetése – K. É. –
17566/2008)

Gárdony Város Önkormányzata (gárdonyi fürdõ és
kommunális létesítmények geotermikusenergia-ellátá-
sa kapcsán kivitelezõi feladatok – K. É. – 17031/2008)

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (egy-
szer használatos kanülök beszerzése – K. É. –
20100/2008)

Herczeg és Társa Faipari Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. (öttengelyes CNC megmunkáló központ és szer-
szám alapcsomag beszerzése – K. É. – 20360/2008)

JÁKÓ PIG Sertéstenyésztõ és Forgalmazó Kft. (sertés-
telep korszerûsítése – K. É. – 17644/2008)

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (integ-
rált önkormányzati informatikai rendszer támogatási,
követési, fejlesztési, adatszolgáltatási szolgáltatások
nyújtása – K. É. – 20361/2008)

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság (a Gyáli-patak rekonstrukciója projekthez
megvalósíthatósági tanulmány készítése és pénzügyi
tanácsadás – K. É. – 14973/2008)

Legfõbb Ügyészség (a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Fõügyészség épületében kialakított tetõtér beépí-
tése – K. É. – 20218/2008)

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal [a Ma-
gyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH)
szegedi kirendeltségének helyet adó ingatlan bérlete a
dokumentációban részletezettek szerint, határozatlan
idõtartamra – bérleti szerzõdés – K. É. – 19954/2008]

Magyar Közút Kht. Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
(Netlon hófogóháló-tartó láb beszerzése – K. É. –
20120/2008)

MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. (hálózati szintû ingat-
lanok felújítása – K. É. – 19763/2008)

MNV Zrt. (a lóversenypályát kiszolgáló infrastruktú-
ra megvásárlása – K. É. – 17115/2008)

Mórahalom Város Önkormányzata (mórahalomi geo-
termikus kaszkádrendszer kivitelezése- termelõ és
visszasajtoló kútpár és összekötõ vezetékpár, hõköz-
ponti kialakítások, vezérlõrendszer építése – K. É. –
15129/2008)

Motiváció Mozgássérülteket Segítõ Alapítvány (Abi-
lity Park megrendezése – K. É. – 17080/2008)

MTA Zenetudományi Intézet (MTA Zenetudományi
Intézete mûemléki épülete egyes részeinek felújítása
457 m2 területen – K. É. – 17695/2008)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Nyíregyháza, Szabadság tér csapadékvíz gerincháló-
zatának rekonstrukciója, illetve Nyíregyháza, Nyírszõ-
lõsi út csapadékcsatorna építése – K. É. – 15026/2008)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Nyíregyháza területén útalap aszfaltozása, építése
– K. É. – 15027/2008)

Pécsi Vízmûveket Mûködtetõ Zrt. (vízi közmû hiba-
elhárítása, új bekötések, valamint vízkorlátozás
2008–2009 – K. É. – 18636/2008)

Pély–Tiszatáj Agrár Zrt. (mezõgazdasági gépek be-
szerzése – K. É. – 15913/2008)

Somogy Megyei Önkormányzat (Somogy Megyei Ön-
kormányzat, megyeháza felújítása – K. É. –
18137/2008)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(2008. évi útfelújítások I. ütemének kivitelezése
– K. É. – 15958/2008)

Vakok Állami Intézete (élelmiszer-alapanyag beszer-
zése – K. É. – 17170/2008)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módo-
sításáról

9400 Sopron, Kodály tér 2. Társasház (vállalkozói
szerzõdés keretében elvégzendõ energiatakarékos épí-
tõipari felújítási munkák – K. É. – 20269/2008)

Ady Lakásfenntartó Szövetkezet (vállalkozási szerzõ-
dés keretében elvégzendõ energiatakarékos építõipari
felújítási munkák – K. É. – 20267/2008)

Gyõr, Barátságpark Lakásszövetkezet (vállalkozási
szerzõdés keretében elvégzendõ energiatakarékos épí-
tõipari felújítási munkák – K. É. – 20265/2008)

Helyesbítés

Felgyõ Község Önkormányzata (a Közbeszerzési Érte-
sítõ 2008. december 1-jei 140. számában K. É. –
18787/2008. számon megjelent ajánlati felhívás helyes-
bítése – K. É. – 20569/2008)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (AF
SzH irodaszer – K. É. – 20504/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

Albertirsa Város Önkormányzata (300 M Ft-os hitel-
szerzõdés ajánlatkérõ fejlesztési beruházásainak meg-
valósítása érdekében – K. É. – 15197/2008)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata [útfel-
újítások kivitelezése (a Tinódi, Rákóczi, Áchim, Kazin-
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czy-ltp. 18–25. szám elõtti út felújítása, Kazinczy u. 6.
szám elõtt parkoló építése) – K. É. – 17118/2008]

Budapesti Gazdasági Fõiskola (BGF-KVIFK tetõte-
rasz beépítése és elõadóterem férõhelyszámának növe-
lése építési munkáinak kivitelezése – K. É. –
16900/2008)

ELMÛ Hálózati Elosztó Kft. [elosztóhálózat-létesítés,
rekonstrukciós keretszerzõdés (EL-MÛ Szolg. Kft.,
Fanricom Elektrical-PVV Kft.) – K. É. – 17604/2008]

ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató és Szerelõ Kft.
[elosztóhálózati beruházások tervezése I. (Terzioplan
Kft., SAG Hungaria Kft.) – K. É. – 17071/2008]

ESZA – Európai Szociális Alap (pénzügyi beszámolók
ellenõrzése és hiánypótoltatása – K. É. – 16745/2008)

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest V. kerület,
Papnövelde utca Veres Pálné utca–Károlyi Mihály ut-
ca közötti szakaszán (hrsz.: 24026.) gázelosztó vezeték
létesítése – K. É. – 16560/2008]

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest V. kerület,
Honvéd utca–Balaton utca, a Stollár Béla utca–Szalay
utca és a Báthory utca keresztezõdéseiben (hrsz.:
24834/2.) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
16563/2008]

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapít-
vány (a fizikai és infokommunikációs akadálymentesí-
tés szakmai hátterének kialakítása projekt minõségbiz-
tosítása – K. É. – 20382/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona (élelmisze-
rek beszerzése I. rész: sertés tõkehúsok, húsrészek:
21 500 kg – K. É. – 16705/2008)

Honvédelmi Minisztérium [központi ellátású élelmi-
szerek beszerzése (eljárás azonosító: 25500/07-10/45.)
– K. É. – 16897/2008]

Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskola [Kanizsai
Dorottya Általános Iskola és Zeneiskola 2008. évi élel-
miszer-beszerzése (IV. részajánlati kör: zöldség-gyü-
mölcs beszerzése) – K. É. – 17015/2008]

Komárom Város Önkormányzata (Komárom, Huszár
utca útépítése, közvilágítás kiépítése és csapadékvíz el-
vezetése – K. É. – 17248/2008)

KURUCZ FARM Kft. (Almostrágya-tároló és csur-
galékvíz-átemelõ építése ajánlatkérõ gépesített sertés-
telepén – K. É. – 20325/2008)

Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem (Budapest, Liszt
Ferenc tér 8. szám alatti, 29406. hrsz. ingatlan rekonst-
rukciójához és korszerûsítéséhez kapcsolódó generál-
tervezõi feladatok ellátása, az ajánlattevõ által már ko-
rábban elkészített és meglévõ tervek továbbtervezése,
valamint tervezõi mûve – K. É. – 17329/2008)

Magyar Közút Kht. (hídfelújítás Csongrád megyében,
2008. – K. É. – 19839/2008)

Magyar Közút Kht. (ROP-hoz kapcsolódó munkák a
közép-magyarországi régióban – K. É. – 20074/2008)

Magyar Közút Kht. (ROP burkolatfelújítás 2008. –
közép-magyarországi régió – K. É. – 20080/2008)

Magyar Közút Kht. (ROP-hoz kapcsolódó felújítási
munkák az Észak-magyarországi régióban – K. É. –
20160/2008)

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a „2005/17/520.01.01.
számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül szol-
gáltatás megrendelésére irányuló közbeszerzési eljárás
a magyar élelmiszer-biztonság intézményi kapacitásá-
nak megerõsítésére: adatfeldolgozó és információs
rendszer fejlesztése” – K. É. – 17453/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (a 62. sz. fõút
18+965–21+713 km-szelvények közötti Szabadegyháza
Ipartelep elkerülõ szakaszának engedélyezési terve, va-
lamint kiviteli terv elkészítése – K. É. – 19903/2008)

NYÍR-KERT Zöldség-, Gyümölcstermelõi Értékesítõ
Szövetkezet (a Tuzsér 051/24. hrsz. alatt megvalósítan-
dó 1741,46 m2 hasznos alapterületû, ULO-rendszerû
hûtõtároló és manipulálócsarnok-épület kivitelezése és
kiviteli tervének elkészítése 218 000 000 HUF – K. É. –
16834/2008)

Paks Város Önkormányzata (Paks, Rókus utca re-
konstrukciós munkái – K. É. – 16885/2008)

Pilis Város Önkormányzata (Rákóczi úti óvoda terüle-
tén kültéri játszóeszközök szállítása, telepítése – K. É. –
17284/2008)

Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit
Kft. (bátaapáti hulladéktároló felszíni létesítmények
beruházási munkáinak minõségi, mûszaki, környezeti
felügyelete és ellenõrzése – K. É. – 16892/2008)

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön (szárazáru
– K. É. – 17252/2008)

Siklós Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ (élel-
mezési anyagok beszerzése – K. É. – 17568/2008)

Széchenyi István Egyetem [felsõoktatási tevékenysé-
gek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktu-
rális és informatikai fejlesztések (TIOP-1.3.1/07/1)
– K. É. – 15417/2008)

Szécsény Város Önkormányzata (szélessávú infra-
struktúra fejlesztése – K. É. – 20217/2008)

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. [gázelosztó vezeté-
kek rekonstrukciós munkáinak elvégzése: I. ütem,
21. blokk, 1,4 km (17 185 819 Ft + áfa) – K. É. –
16937/2008)

Tolna Város Önkormányzata [hulladék kezelése és
hulladék szállítása 10 éven keresztül (ALISCA Terra
Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.) – K. É. –
16933/2008]

Veresegyház Város Önkormányzata (Fabriczius Álta-
lános Iskola – K. É. – 20355/2008)

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
(tiszai hullámtérprojekt tárgyú EU-támogatásra szá-
mot tartó projekt elõkészítése – K. É. – 17610/2008)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (ke-
rékpárút építése – K. É. – 17255/2008)

2008/51. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 9199



Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata [hom-
lokzati nyílászáró felújítása, Kölcsey és Eötvös Általá-
nos Iskola (Fenstherm Kft.) – K. É. – 17951/2008]

Budapesti Corvinus Egyetem (a Budapesti Corvinus
Egyetem részére szükséges típusnyomtatványok elõál-
lítása – K. É. – 16550/2008)

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(rekonstrukcióval egybekötött szolgáltatás-igénybevé-
telt biztosító 20 éves PPP-szerzõdés a BME Schönherz
Zoltán Kollégiumában – K. É. – 18037/2008)

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
[ajánlatkérõ F épület III. lépcsõház II. emelet, fizikai
intézeti laboratóriumok (F258, F257, F282, F280, F281,
F279, F278) felújítási munkái, összesen 264 m2

(24 782 202 Ft) – K. É. – 18188/2008]
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

[ajánlatkérõ F épület F-29 elõadóterem WC-blokkfel-
újítási munkái, összesen 15 m2 (4 461 272 Ft) – K. É. –
18189/2008]

Csorvás Város Önkormányzata (kéményseprõ-ipari
közszolgáltatás Csorvás város teljes közigazgatási te-
rületén történõ ellátás: 2400 lakás – K. É. –
17314/2008)

Eszterházy Károly Fõiskola (az Eszterházy Károly Fõ-
iskola Eger, B épület felújítása – K. É. – 20273/2008)

Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulaj-
donú 1094 Budapest, Viola u. 37/C II. 34. sz. alatti,
25,70 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. –
18158/2008)

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest II. kerület,
Csatárka u. Törökvész út–Pitypang utca közötti szaka-
szán (hrsz.: 15599/2.) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 17840/2008]

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest V. kerület,
Szerb utca Kecskeméti utca–Veres Pálné utca közötti
szakaszán (hrsz.: 24039.) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 17844/2008]

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest IV. kerület,
Baross utca Janda Vilmos utca–Izzó utca közötti sza-
kaszán (hrsz.: 75487/4.) gázelosztó vezeték csõbélelése
– K. É. – 17845/2008]

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest XII. kerület,
Apor Vilmos tér Szendi árok–Jagelló út közötti szaka-
szán és a Törpe utca–Lejtõ utca keresztezõdésében
(hrsz.: 8202/8.) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
17846/2008]

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XIV. ker., Õrnagy
(Kerepesi út–Tábornok u. között) fõvárosi csatornák
rekonstrukciója (72 287 000 Ft) – K. É. – 17576/2008]

Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (hulladékhaszno-
sító mûben keletkezõ égetési maradékanyagok elszállí-
tása és ártalmatlanítása – K. É. – 17760/2008)

Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [gépjármû- és gép-
ipari kenõanyagok szállítása (K379) – K. É. –
17944/2008]

Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [240 literes hulla-
dékgyûjtõ edények szállítása (8k376) – K. É. –
17945/2008]

Honvédelmi Minisztérium (a delegációkat szállító, va-
lamint a HM-rendezvényeket kiszolgáló személygép-
jármûvek, kisbuszok és buszok bérlése – K. É. –
18184/2008)

Legfõbb Ügyészség (a Szentendrei Városi Ügyészség
tetõtéri helyiségeinek felújítása – K. É. – 17829/2008)

Legfõbb Ügyészség [a Zala Megyei Fõügyészség
(8900 Zalaegerszeg, Jókai u. 2. szám alatti) épülete re-
konstrukciós munkáihoz szükséges bejelentési és kivi-
telezési tervdokumentáció elkészítése – K. É. –
17830/2008]

Legfõbb Ügyészség [összesen 12 db (2+10) személy-
gépkocsi beszerzése – K. É. – 17831/2008]

Legfõbb Ügyészség [a Legfõbb Ügyészség Oktatási
Központja (8638 Balatonlelle, Köztársaság u. 15.) A és
B épületének felújítási munkáihoz szükséges enge-
délyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése
– K. É. – 17832/2008)

Magyar Nemzeti Bank (internetszolgáltatás beszer-
zése – K. É. – 18301/2008)

Magyar Posta Zrt. (1997 db ingatlan piaci értékének
meghatározása, aktualizálása – K. É. – 17287/2008)

Magyar Televízió Zrt. (dokumentum-elõállítás – 4/1.
– K. É. – 20293/2008)

Mátra Volán Zrt. [4 db min. Euro2 motorral szerelt,
használt, max. 200 000 km futásteljesítményû helyközi
szóló autóbusz és 1 db használt, max. 30 000 km futás-
teljesítményû alacsony belépésû helyi szóló autóbusz
zártvégû pénzügyi lízingje (163 873 292 Ft) – K. É. –
19562/2008]

Mátrai Erõmû Zrt. (12/2005. szénporcsatornák gyár-
tása – szerzõdésteljesítés a 2008. évben – K. É. –
20295/2008)

MÁV Zrt. [mosási, vegytisztítási szolgáltatások el-
végzése (25 931 909 Ft + áfa) – K. É. – 17886/2008]

MÁV Zrt. (égésjavító gázolajadalék beszerzése
– K. É. – 18094/2008)

Meggy Kert-TÉSZ Zöldség- és Gyümölcstermelõi Érté-
kesítõ Szövetkezet (tárolóedények beszerzése – K. É. –
17260/2008)

Mernye Község Önkormányzata (Mernye, Orci, Zi-
mány, Patalom, Magyaratád, Somogyaszaló-Antalma-
jor szennyvízcsatornázása – K. É. – 17640/2008)

Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanõvérek
Társulata (Kiskunfélegyháza constantinum, tanuszoda,
tornaterem, kollégium, gondnoki lakás – K. É. –
20348/2008)
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Miniszterelnöki Hivatal (a 2008. évi október 23-i nem-
zeti ünnep központi állami rendezvényeinek megszer-
vezése és lebonyolítása – K. É. – 20124/2008)

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat [tisztítószerek szállí-
tása 175 755 egység mennyiségben (4 339 650 Ft )
– K. É. – 17587/2008]

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal [az NKFP
(Jedlik-program) utólagos értékelése – K. É. –
17348/2008]

Nógrád Megye Önkormányzata (ajánlatkérõ intézmé-
nyei használatába adott 12 658 M Ft biztosítási értéket
képviselõ vagyonának, továbbá 5 200 M Ft személyes
juttatás alapján 2400 fõ foglalkoztatott, valamint az
önkormányzat és intézményei által folytatott tevékeny-
ségének biztosítása – K. É. – 18181/2008)

Országos Mentõszolgálat [2500 pár kesztyû leszállí-
tása (2 970 000 Ft) – K. É. – 19366/2008]

Országos Mentõszolgálat [2500 db pulóver leszállí-
tása (12 450 000 Ft) – K. É. – 19367/2008]

Tiszaföldvár Város Önkormányzata (Tiszaföldvár
város szennyvíztisztító telepe intenzifikálásának és
1200 m3/d kapacitásra történõ bõvítésének kivitelezése
– K. É. – 20281/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (isko-
lakezdés-támogatási utalványok beszerzése – K. É. –
19811/2008)

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszp-
rém, Mártírok útjai csapadékvízcsatorna-építés és út-
felújításhoz kapcsolódó kandeláberfelépítmény-csere
és kiegészítõ útépítési munkák – K. É. – 20203/2008)

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszp-
rém, Mártírok útja út- és csapadékvíz-elvezetés felújí-
tása – K. É. – 20220/2008)

Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról

Városi Kincstár (villamos energia beszerzése – K. É. –
19948/2008)

Városi Kincstár (gázbeszerzés – K. É. – 20021/2008)

Összegezés az egyszerû közbeszerzési eljárásban az
ajánlatok elbírálásáról

Budapest Fõváros VI. Kerület Terézváros Önkor-
mányzata (karácsonyi díszkivilágítás Terézvárosban
– K. É. – 19876/2008)

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a Ma-
gyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal részére 2 db
Combi és 5 db Sedan típusú személygépkocsi beszerzé-
se a dokumentációban részletezettek szerint – K. É. –
20079/2008)
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HIRDETMÉNYEK

Ajánlati felhívás

Agárdi Farm Állattenyésztõ és Növénytermesztõ Kft.
(mezõgazdasági gépek beszerzése – K. É. – 19818/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórháza (FE-
BESZ-76 protézisek, csontcementek beszerzése
– K. É. – 19422/2008)

Kistarcsa Város Önkormányzata (önkormányzati in-
tézmények földgázellátása – K. É. – 20004/2008)

KÕRÖS-KerTÉSZ Szövetkezet (hûtõkamionok vá-
sárlása – K. É. – 19762/2008)

KÕRÖS-KerTÉSZ Szövetkezet (mezõgazdasági esz-
közök vásárlása – K. É. – 19799/2008)

Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság (Peremarton-gyártelep északi bányaterületének
kármentesítése – K. É. – 20061/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (KP-014 vállal-
kozási szerzõdés az A000.19 M0 keleti szektor, rákos-
palotai Határ út kivitelezése az M0 útgyûrû és a Szent-
mihályi út között – K. É. – 19940/2008)

Orosháza Város Egyesített Szociális Intézménye (kü-
lönféle élelmiszerek beszerzése – K. É. – 19342/2008)

Országos Rendõr-fõkapitányság (szolgálati egyenru-
házat beszerzése – K. É. – 20091/2008)

Országos Rendõr-fõkapitányság (egyenruházati ter-
mékek beszerzése a rendõrség részére – K. É. –
20101/2008)

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécs, Budai
vám–Kénes út közötti aszfalt burkolatú kerékpárút
építése – K. É. – 19516/2008)

Pécsi Tudományegyetem (biztosítási szolgáltatások
– K. É. – 19509/2008)

Pécsi Tudományegyetem (higiéniai és medikai papír-
termékek – K. É. – 19988/2008)



Pécsi Tudományegyetem (menedzsmentszolgáltatás
PTE – K. É. – 20076/2008)

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged
város elektromos tömegközlekedése fejlesztése kereté-
ben új villamos jármûvek gyártása, szállítása, engedé-
lyeztetése, a szükséges betanítás elvégzése és a szerzõ-
désben meghatározott egyéb szolgáltatások teljesítése
– K. É. – 20322/2008)

Részvételi felhívás

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (Az Állami Foglal-
koztatási Szolgálat munkaerõ-piaci közvetítõ tevé-
kenységének fejlesztése atipikus formában szervezhetõ
munkalehetõségek hatékony feltárása révén – K. É. –
19721/2008)

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kecs-
keméti Kreatív Innovációs Központ kutatásfejlesztési,
valamint innovációt támogató komplex rendszerének
kialakítása – K. É. – 20165/2008)

Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (hálózat
– K. É. – 20062/2008)

Pénzügyminisztérium (a TÉBA – Támogatási Életút
Bázis – adatok rendszer megvalósítása – K. É. –
20320/2008)

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban

ELMÛ [ajánlatkérõ és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. kis-
fogyasztói (közvetlen mérésû) csatlakozóin és fogyasz-
tásmérõ helyein végzendõ munkák végrehajtása, vala-
mint a többszörösen zárt címek kezelésére – K. É. –
19845/2008]

Elõminõsítési rendszer – egyes ágazatokban

BKV Zrt. (független mérnöki szolgáltatások – K. É. –
20145/2008)

BKV Zrt. (tervezõ mérnöki szolgáltatások – K. É. –
20150/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (HR- és oktatás-
menedzsment-rendszer szállítása, rendszerbe állítása
és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – K. É. –
20084/2008)

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (tonerbeszerzés
– K. É. – 20368/2008)

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Észak-magyaror-
szági Regionális Igazgatósága (APEH Észak-magyaror-

szági Regionális Igazgatósága miskolci irodaépületei-
nek takarítása és üzemeltetése – K. É. – 19906/2008)

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (takarítás – 4/2008
– K. É. – 20153/2008)

Budapest Fõváros Önkormányzata (A „Budapest
egészségügyi modell koncepció” kidolgozása – K. É. –
19629/2008)

Budapest Fõváros Önkormányzata [vállalkozási szer-
zõdés az M3 autópálya (3 sz. fõforgalmi út) mentén fek-
võ lakóterületek zaj elleni védelmét szolgáló létesítmé-
nyek kiviteli terveinek elkészítésére és megépítésére
– K. É. – 19702/2008]

Budapest Fõváros XVII. Kerület Rákosmente Önkor-
mányzata (csapadékvíz-elvezetés építése – K. É. –
19521/2008)

Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. (vállalkozási
szerzõdés nyomdai munkákra – K. É. – 19944/2008)

Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (pneumo-
coccus elleni konjugált oltóanyag beszerzése 0–2 éves
kisgyermekek részére – K. É. – 19912/2008)

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (fõvárosi csator-
nák rekonstrukciós munkáinak elvégzése XI. szakasz
– K. É. – 19910/2008)

Készenléti Rendõrség (MD-500 és MI-2 típusú heli-
kopterekhez berendezések és alkatrészek szállítása,
valamint kapcsolódó szolgáltatásként egységek javí-
tása, berendezések üzemidõ-hosszabbítása – K. É. –
19711/2008)

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (bányamûve-
léssel érintett területek adatbázisának összeállítása, a
szükséges adatok gyûjtése, számítása és digitális rend-
szerben való rögzítése – K. É. – 19965/2008)

Magyar Közút Kht. (ROP burkolatfelújítás 2008. –
nyugat-dunántúli régió – K. É. – 19986/2008)

Magyar Közút Kht. (netlon hófogóháló-tartó láb be-
szerzése – K. É. – 20112/2008)

Miskolc Holding Zrt. (élelmiszer-beszerzés I. – K. É. –
19897/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató 4. sz.
fõút 69,6–76,8 km-szelvények közötti szakasza mellett
zajárnyékoló falak terveinek elkészítése tárgyú eljárás
eredményérõl – K. É. – 19022/2008)

Országos Mentõszolgálat (gyári gyógyszerkészítmé-
nyek és infúziók beszerzése – K. É. – 19827/2008)

Országos Mentõszolgálat (orvosi gázok beszállítása
bérelt palackokban – K. É. – 19985/2008)

Országos Vérellátó Szolgálat (21/OVSZ/2008. „Étke-
zési utalványok” – K. É. – 20384/2008)

Szépmûvészeti Múzeum (A „Görög symposium” cí-
mû kiállítás teljes körû mûtárgy-szállítmányozási fel-
adatainak ellátása – K. É. – 19913/2008)

Tanaszek Mezõgazdasági Termelõ Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Kft. (gépbeszerzés – K. É. – 19976/2008)

Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
(tervezés – K. É. – 20140/2008)
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Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágaza-
tokban

Budapesti Közlekedési Zrt. (a BKV. Zrt. által üzemel-
tetett tömegközlekedési jármûvek kompresszorainak
javítása – K. É. – 19993/2008)

Módosítás

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi
Centruma (az Európai Unió Hivatalos Lapjához 2008.
november 18-án, KÉ-18955/2008. számmal feladott
ajánlati felhívás módosítása – K. É. – 19805/2008)

Jánoshalma Város Önkormányzata (Jánoshalma város
szennyvíz-csatornázási és szennyvíz-tisztítási beruhá-
zásához kapcsolódó tervezési feladatok ellátása vállal-
kozási szerzõdés keretében – K. É. – 20279/2008)

Magyar Közút Kht. (ROP burkolatfelújítás 2008. –
Észak-magyarországi régió III. – ajánlattételi határidõ
meghosszabbítása – K. É. – 20335/2008)

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (K. É. –
18949/2008. iktatószámon nyilvántartott, a TED-en
2008/S 227-302188. számon megjelent hirdetmény mó-
dosítása – K. É. – 20350/2008)

Visszavonás

Magyar Rádió Részvénytársaság (takarítási szolgálta-
tás 2008 – K. É. – 20234/2008)

Helyesbítés

Agria Volán Zrt. (az Európai Unió Hivatalos Lapjá-
hoz 2008. november 25-én, K. É. – 19437/2008. szám-
mal feladott idõszakos tájékoztató – K. É. –
19983/2008)

Az egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (TÁ-
MOP 1.1.2. decentralizált programok a hátrányos
helyzetûek foglalkoztatásáért címû konstrukciójában
megvalósuló program keretében a Dél-dunántúli régió-
ban élõ hátrányos helyzetû álláskeresõ és inaktív
személyek részére mentori szolgáltatás biztosítása
– K. É. – 19771/2008)

Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonpro-
fit Kft. (a Millenáris Nonprofit Kft. részére programok
mozgóképes rögzítése – K. É. – 20409/2008)

Sándorfalva Város Önkormányzata (étkeztetés az
ajánlatkérõ Egyesített Egészségügyi és Szociális Intéz-
ménye részére – K. É. – 20385/2008)

Toldy Ferenc Kórház-Rendelõintézet Egyszemélyes
Nonprofit Közhasznú Kft. (ajánlatkérõ teljes reumatoló-
giai és fizikoterápiás járóbeteg-ellátásának folyamatos
biztosítása – K. É. – 20529/2008)

Az egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

Berettyóújfalu Város Önkormányzata (Berettyóújfalu,
0490/4. hrsz.-ú volt szovjet használatú tartálypark kár-
mentesítése keretében tényfeltárás-aktualizálási és ter-
vezési feladatok elvégzése – K. É. – 20179/2008)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (Buda-
pest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármes-
teri Hivatala ügyfélszolgálati irodája felújítási munkái
– K. É. – 20183/2008)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (Buda-
pest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata fenntartásá-
ban mûködõ Vénusz utca 2. szám alatti orvosi rendelõ
komplex akadálymentesítése – K. É. – 20324/2008)

Csongrád Város Önkormányzata (MFB által refinan-
szírozott hitelfelvétel – K. É. – 20499/2008)

DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (DMRV
Zrt. Duna bal parti regionális szennyvízelvezetõ-tisz-
tító rendszer dunakeszi szennyvíztisztító telepének fej-
lesztése program megvalósításával kapcsolatos pro-
jektmenedzsmenti feladatok ellátása megbízási szerzõ-
dés keretében – K. É. – 20379/2008)

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta (útburkolat-felújítás DARFT-TEUT 2008 – K. É. –
20159/2008)

Lak Község Önkormányzata (munkagépek beszerzése
– K. É. – 19166/2008)

Szigethalom Város Önkormányzata [Szent István Ál-
talános Iskola (Szigethalom, Szabadkai út 64.) számú
épület felújítása – K. É. – 20386/2008]

Újpesti Média Kht. (nyomdai szolgáltatás megrende-
lése – K. É. – 19300/2008)

Vác Város Önkormányzat Bölcsõdék és Fogyatéko-
sok Intézménye (élelmezési alapanyagok biztosítása
– K. É. – 20463/2008)

Városi Rendelõintézet (orvosi szakellátás – K. É. –
19896/2008)

Ajánlati felhívás

Budapest Fõváros Belváros-Lipótváros V. Kerület Ön-
kormányzat (az önkormányzat tulajdonában álló terü-
leten négy lakás kialakítása, valamint két lakás re-
konstrukciója – K. É. – 19936/2008)

Budapest Fõváros IX. Kerület Ferencváros Önkor-
mányzata (utak és járdák fenntartási és hibaelhárítási
munkái – K. É. – 20006/2008)

Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest Önkormány-
zata (építési koncesszió keretében mélygarázs tervezé-
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se, építése, üzemeltetése, mélygarázs feletti terület kör-
nyezetrendezési és közparképítési, tervezési és kiviteli
munkái – K. É. – 19567/2008)

DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (megbízási
szerzõdés a DMRV Zrt. Duna bal parti regionális
szennyvízelvezetõ- tisztító rendszer, Dunakeszi szenny-
vízelvezetési agglomeráció szennyvíztisztító telepének
fejlesztése programmal kapcsolatos FIDIC-mérnöki
feladatok ellátására – K. É. – 20398/2008)

Fríz-Tej Mezõgazdasági Zrt. (állattartó telep kor-
szerûsítése és az ehhez kapcsolódó gépek beszerzése
– K. É. – 19611/2008)

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás (szociális szolgál-
tató központ 12 havi étkeztetéshez szükséges alapanya-
gok beszerzése – K. É. – 20200/2008)

Kelebia Község Önkormányzata (ajánlatkérõ napközi
otthonos konyhájának 12 havi étkeztetéshez szükséges
alapanyagok beszerzése – K. É. – 20317/2008)

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (a szabadkí-
gyósi illegális hulladéklerakó kármentesítési feladatai-
nak ellátása – K. É. – 20376/2008)

Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság (zámolyi tározó elzárógát víz oldali rézsûburkola-
tának helyreállítása, II. ütem – K. É. – 20444/2008)

Magyarországi Németek Általános Mûvelõdési Köz-
pontja (élelmiszerek beszerzése – K. É. – 20316/2008)

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (gázolaj
beszerzése – K. É. – 19338/2008)

Országos Vérellátó Szolgálat (14/OVSZ/2008 „Plaz-
magyorsfagyasztók” – K. É. – 20334/2008)

PVK Páty Vagyonkezelõ és Közmû Üzemeltetõ Kft.
(kommunális gépjármû beszerzése – AF – K. É. –
20306/2008)

Társasház Székesfehérvár Mészöly G. út 1. (Mészöly
G. út 1. iparosított technológiával épült lakóépület
energiamegtakarítást eredményezõ felújítása – K. É. –
20283/2008)

Részvételi felhívás

AGRO-LEHEL Mezõgazdasági Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft. (építési beruházás ajánlatkérõ székhelyén
és telepein, kiviteli terv készítése – K. É. – 20532/2008)

Budaörs Város Önkormányzata (ajánlatkérõ egyes ré-
szei csapadékvízcsatorna-hálózatának geodéziai felmé-
rése, tisztítása, kamerás vizsgálata és a szükséges javí-
tási munkák számbavétele – K. É. – 19803/2008)

He-Po Kacsa Baromfitermelõ és Kereskedelmi Kft.
(baromfinevelõ építése – K. É. – 20506/2008)

Integrál-hat Kft. (kacsanevelõ építése – K. É. –
20521/2008)

Jász-Föld Mezõgazdasági Zrt. (állattartó telep korsze-
rûsítése – K. É. – 20367/2008)

Sárvári Mezõgazdasági Zrt. (állattartó telepek korsze-
rûsítése – K. É. – 19898/2008)

Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
(a TIKÖVIZIG vízrendezési fõmûveinek rekonstruk-
ciójához kapcsolódó felmérési és tervezési feladatok el-
látása – K. É. – 20535/2008)

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata [Veszp-
rém, szennyvízcsatorna-rekonstrukciók engedélyezési
terveinek (szükség esetén szolgalmi dokumentációi-
nak) és közbeszerzési mûszaki dokumentációinak elké-
szítését – K. É. – 20387/2008]

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Észak-magyaror-
szági Regionális Igazgatósága (APEH Észak-magyaror-
szági Regionális Igazgatósága miskolci irodaépületei-
nek takarítása és üzemeltetése – K. É. – 19905/2008)

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (szennyvízszállítás,
2008. – K. É. – 20547/2008)

Állami Szívkórház (haemodinamikai, angiográfiai és
elektrofiziológiai anyagok beszerzése kihelyezett áru-
raktár biztosításával – K. É. – 16102/2008)

Berettyóújfalu Város Önkormányzata (önkormányzat
által fenntartott közintézmények világításának korsze-
rûsítése bérleti és vállalkozási konstrukcióban – K. É. –
15934/2008)

ERDÕHÁT Mezõgazdasági Termelõ, Szolgáltató és
Kereskedelmi Zrt. (Erdõhát Zrt. trágyatechnológiájá-
nak korszerûsítéséhez kapcsolódó rakodógépbeszerzé-
sek – K. É. – 20347/2008)

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. –
20070/2008)

Fejér Megyei Önkormányzat (GovSys számítástechni-
kai program programozói támogatása, üzemeltetése és
fejlesztése – K. É. – 17195/2008)

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest II. kerület,
budai alsó rakpart Zsigmond tér–Lukács utca közötti
szakaszán (hrsz.: 14617/16.) gázelosztó vezeték létesí-
tése – K. É. – 16186/2008]

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest IX. kerület,
Gálya utca Közraktár utca–Lónyay utca közötti sza-
kaszán (hrsz.: 37095/12.) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 16188/2008]

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest XII. kerület,
Galgóczy utca Csipke út–Felsõ Svábhegyi út közötti
szakaszán (hrsz.: 10287/5.) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 16190/2008]

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XII. kerület,
Galgóczy utca Béla király út–Galgóczy utca 58. szám
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közötti szakaszán (hrsz.: 10287/5.) gázelosztó vezeték
létesítése – K. É. – 16193/2008]

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XVIII. kerü-
let, Fedezék utca Fedezék utca 1. szám és 3. szám közöt-
ti szakaszán (hrsz.: 154684.) gázelosztó vezeték létesí-
tése – K. É. – 17841/2008)

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest II. kerület,
Darázs utca 1. szám elõtti szakaszon (hrsz.: 14958/15.)
gázelosztó vezeték létesítése – K. É. – 17843/2008]

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapít-
vány (TÁMOP 5.4.5 eszközbeszerzés – K. É. –
19758/2008)

Kalocsa Városi Önkormányzat Kórház-Rendelõintézet
(4271/Kalocsa/07. gyógyszerek és infúziók – K. É. –
17805/2008)

Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (megbízási szer-
zõdés a VPOP új székházának építési beruházásával
kapcsolatos közbeszerzési, beruházáslebonyolítói, mû-
szaki ellenõri, valamint egyéb mérnöki szolgáltatások
nyújtására – K. É. – 16272/2008)

MÁV Zrt. (oktatási célú forgalmiszimulátor-rend-
szer – K. É. – 19980/2008)

MÁV Zrt. (bajai Duna-híd felújítása – K. É. –
20019/2008)

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rend-
szerirányító Zrt. [optikai összeköttetés anyagainak szál-
lítása (2008-0036.) – K. É. – 20537/2008]

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és
Szerzõdéskötõ Egység (2006/018/176.01.03. számú ÁT-
projekt keretén belül az állat-egészségügyi és nö-
vény-egészségügyi határállomások szolgáltatási kapa-
citásának megerõsítésére, az országos állat-egészség-
ügyi informatikai rendszer fejlesztésére – K. É. –
20078/2008)

Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet
(szakértõi tevékenység – K. É. – 20457/2008)

Somogy Megyei Önkormányzat (közétkeztetési szol-
gáltatások nyújtása konyhák üzemeltetésével – K. É. –
20619/2008)

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal (FM-szol-
gáltatások közalkalmazotti továbbfoglalkoztatással
– K. É. – 20597/2008)

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (hulla-
dékgyûjtõ zsák beszerzése – K. É. – 15801/2008)

Szegedi Vízmû Zrt. (polielektrolit beszerzése – K. É. –
20438/2008)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Szombathely szennyvízelvezetési és -tisztítási rendsze-
rének fejlesztése, laboreszköz-beszerzés – K. É. –
20380/2008)

Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános Rehabilitá-
ciós és Gyógyfürdõ Kórház (MR-, mobil röntgen- és
UH-készülék beszerzése – K. É. – 18028/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Budapest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest fõváros XV. kerületében útfelújítások – K. É. –
20564/2008)

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
[Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
könyvtárépületének déli oldali külsõ esõvíz-elvezetõ
csatornájának felújítása (150 m) – K. É. – 18021/2008)]

Dávodi Augusztus 20. Mezõgazdasági Zrt. (Dávod –
sertés- és szarvasmarhatelepek korszerûsítése – K. É. –
20531/2008)

Debreceni InfoPark Informatikai Fejlesztõ és Inno-
vációs Kft. (a debreceni egyetem Kreatív Iparágak
Inkubációs Központja ÉAOP-2007-1-1-1/B-2008-0007.
– K. É. – 20445/2008)

Fodor András Óvoda, Iskola és Szakszolgálat (ajánlat-
kérõ élelmiszer-alapanyagok, valamint különféle élel-
miszer-ipari termékek beszerzésére a 2008/2009-es
tanévben – K. É. – 17996/2008)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (tájékoz-
tató konzultáció eredményérõl – K. É. – 20400/2008)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (útépítés
– K. É. – 20404/2008)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (járda-
építés – K. É. – 20408/2008)

Kormányzati Ellenõrzési Hivatal (bérleti és üzemelte-
tési szerzõdés – K. É. – 15920/2008)

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (angol
nyelvi képzés és vizsgáztatás – K. É. – 20500/2008)

Magyar Közút Kht. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Területi Igazgatósága (37. sz. fõút 74+385–78+490 km-
szelvény közötti szakasz burkolatfelújítási munkái
– K. É. – 19950/2008)

Magyar Közút Kht. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Területi Igazgatósága (26. sz. fõút 9+309 km-szelvény
jelzõlámpás forgalomirányítás kiépítése és biztonsági
korlát létesítése – K. É. – 19953/2008)

Orosháza Város Önkormányzata (Orosháza Városi
Kórház 80 ágyas krónikus osztályának kialakítása so-
rán szükségessé vált kiegészítõ munkák – K. É. –
20469/2008)

Paks Város Önkormányzata (fizió- és balneoterápiás
épület tervezése – K. É. – 15851/2008)

Tamási Város Önkormányzata (pótmunkák elvégzése
Tamási–Pári közötti kerékpárút építésénél, 1 db híd-
tartószerkezet felújítása – K. É. – 17906/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Dél-alföldi Regionális Parancs-
noksága (nyílászárók cseréje – K. É. – 20121/2008)

„STF” Sertéshústermelõ és Forgalmazó Kft. (Hajdú-
szovát – biogázüzem – K. É. – 20533/2008)

„STF” Sertéshústermelõ és Forgalmazó Kft. (Hajdú-
szovát – sertéstelepek korszerûsítése, kiegészítõ mun-
kák megvalósítása – K. É. – 20663/2008)
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Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módo-
sításáról

Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (szol-
gálati lakások beszerzése Budapesten – K. É. –
20260/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (Le-
tenye határátkelõhelyen forgalomellenõrzõ kamerák
felszerelése tárgyú hirdetmény módosítása – K. É. –
20342/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (szervezetoptimalizá-
lás-2./2008. – K. É. – 20634/2008)

Baranya Megyei Önkormányzat [Zsolnay Múzeum re-
konstrukciója és restaurálása (289 009 031 Ft) – K. É. –
18428/2008]

Budapest Fõváros Önkormányzata (Budapest teljes
körû csatornázásának befejezõ szakasza projekt
komplett mûszaki és pénzügyi elõkészítés-lebonyolítá-
sának a felügyelete, monitoringozása, a projekt-elõké-
szítésrõl és az elõrehaladásáról a lakosság tájékozta-
tása – K. É. – 16495/2008)

Budapest Galéria [Budapest XI., Gellért-hegy, Cita-
della sétány (hrsz.: 5412.) támfalmellvéd megerõsítése,
mészkõelemek készítése, öntöttvas korlát gyártása,
szállítása, felszerelése – K. É. – 17957/2008)

Eger Termál Kft. (egri Török Fürdõ rekonstrukciója
és reumakórház fejlesztése, új kórházi szárny építése
mûemléki környezetben – K. É. – 18105/2008)

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest I. ker., Do-
náti utca Vám utca–Hunyadi János utca közötti sza-
kaszán (hrsz.: 14231.) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 18270/2008]

FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XIV. ker.,
Zsivora park Füredi park–Szentmihályi út közötti sza-
kaszán (hrsz.: 39221/73.) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 18272/2008]

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [a II. ker., Csévi u.
(Pasaréti út – Szilfa u. között) fõvárosi csatornare-
konstrukció tervezése 245 fm 2 327 500 Ft – K. É. –
16876/2008]

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [a II. ker., Pasaréti
út (Szilfa u.–Pasaréti köz között) fõvárosi csatornare-
konstrukció tervezése 323 fm 3 165 400 Ft – K. É. –
16901/2008]

Legfõbb Ügyészség (a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Fõügyészség épületének rekonstrukciós munkái-
hoz szükséges engedélyezési és kivitelezési tervdoku-
mentáció elkészítése – K. É. – 17834/2008)

Magyar Közút Kht. (ROP burkolatfelújítás 2008. –
dél-dunántúli régió – K. É. – 20345/2008)

Marcali Város Önkormányzata [Marcali–Boronka kö-
zötti kerékpárút építése (44 034 425 HUF) – K. É. –
18353/2008]

MÁV Zrt. [ajánlatkérõ területén keletkezõ talpfahul-
ladék (EWC 17 02 04*) kezelésére történõ átvétele 867
tonna, 6 hónap, 8 835 024 Ft – K. É. – 18420/2008]

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (51. sz. fõút
114+652–126+600 km-szelvények közötti szakasz
11,5 tonnás tengelyterhelésre történõ burkolatmegerõ-
sítés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése
– K. É. – 19493/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (51. sz. fõút
126+600–138+634 km-szelvények közötti szakasz
11,5 tonnás tengelyterhelésre történõ burkolatmegerõ-
sítés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése
– K. É. – 19575/2008)

Nyírfruct Szövetkezet (2500 db mûanyag tartályláda
beszerzése – 62 500 000 Ft – K. É. – 18540/2008)

Pécsi Vízmû Zrt. [szennyvízcsatorna-rekonstrukció
I. ütem 2008, 1 részajánlat: Ungvár utcai szennyvízcsa-
torna-rekonstrukció (23 770 000 Ft + áfa) – K. É. –
17889/2008]

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (felhal-
mozási célú hitelfelvétel 532 500 000 HUF összegû be-
ruházási hitel felvétele – K. É. – 20297/2008)

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszp-
rém 655 000 000 Ft beruházásihitel-szerzõdés – K. É. –
20301/2008)

Volánbusz Zrt. (autóbuszhoz futómû, kormánymû és
erõátviteli alkatrészek beszállítása és javítása – K. É. –
17838/2008)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata [Pe-
tõfi u. burkolatfelújítás (Kosztolányi u.–Bíró M. u. kö-
zött) 7 216 940 Ft – Útplan 95 Kft. – K. É. – 18087/2008]

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
[vizslaparki parkolóépítés, II. ütem (6 983 950 Ft)
– K. É. – 18262/2008]

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata [Bé-
késcsaba, Réthy Pál Kórház-Rendelõintézet belgyó-
gyászati tömb rekonstrukciójának elvégzése a kiviteli
tervek szerint (743 779 351 Ft) – K. É. – 17882/2008]

Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház (3 db ult-
rahangkészülék bérlete – Hun-Med Kft. – K. É. –
20774/2008)

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (hibrid
autók beszerzése – K. É. – 19961/2008)

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a 2008.
évi balatoni szelektív állományszabályozó tevékenység
keretében busa fajú hal halászata – K. É. – 19962/2008)
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Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság (az üröm-csókavári gáztisztító massza ve-
szélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregé-
nek mentesítése projekt megvalósításához szükséges
FIDIC szerinti mérnöki és mûszaki ellenõri szolgálta-
tások ellátása – K. É. – 19546/2008)

Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (400 fõ elhe-
lyezésére szolgáló – az alábbi megbontás szerinti – iro-
dahelyiség, valamint 25 db személygépkocsi parkoló-
hely-bérleti jogának megszerzése – K. É. – 20518/2008)

MECSEK-ÖKO Zrt. (földszállítás 2008 – K. É. –
20354/2008)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (részletes
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése – K. É. –
20421/2008)

Nemzeti Színház Rt. (az Oresztész címû elõadás dísz-
letének kivitelezése – K. É. – 20670/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (Szá-
va u. 7. sz. alatti irattár – nyílászárók cseréje – K. É. –
20277/2008)
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A Cégközlöny 50. számában (2008. december 11.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-000476/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Y Concept Építõipari Mér-
nöki Szolgáltató Szövetkezet (1052 Budapest, Bécsi
u. 1.; cégjegyzékszáma: 01 02 051027; adószáma:
10033221-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Ybl Miklós Épitõipari Tervezõ Kisszövetkezet
YbL Miklós Tervezõ Szövetkezet
Nem bejegyzett székhelye(i):
1052 Budapest, Bécsi u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER

Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-001874/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BITUMEN Útjavító, Építõ és Szol-
gáltató Szövetkezet (1171 Budapest, Pesti út 245.; cég-
jegyzékszáma: 01 02 051604; adószáma: 10196737-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-002748/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Babati Májlud Kutató és Fejlesztõ
Közkereseti Társaság végelszámolás alatt (1067 Buda-
pest, Csengery u. 41.; cégjegyzékszáma: 01 03 020501;
adószáma: 28429939-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Babati Májlud Kutató és Fejlesztõ Közkereseti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1393 Budapest, Csengery u. 41., Fogyasztási Értékesítõ

és Beszerzõ Szövetkezetek Mezõgazdasági Termékforgal-
mazó Országos Közös Vállalata (FOTK)

Jogelõd(ök):
Babati Májlud Gazdasági Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: LIKVID-B Csõdme-

nedzser és Felszámoló Kft., 1051 Budapest, Nádor u. 26.,
1245 Bp., Pf. 974.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-08-000987/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TISCHLER Mûvészeti Szolgálta-
tó Betéti Társaság (1222 Budapest, Hír u. 12.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 412815; adószáma: 28571287-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.



Nem bejegyzett elnevezése(i):
IMPRESSIO Mûvészeti Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-005474/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ORADEX Kereskedelmi Szolgál-
tató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1237 Buda-
pest, Vízisport utca 56.; cégjegyzékszáma: 01 06 413349;
adószáma: 28573162-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ORADEX Kereskedelmi Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1194 Budapest, Nagykõrösi út 162.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-003153/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) WON Fejlesztési és Szervezõ Betéti
Társaság (1114 Budapest, Ulászló u. 32–36. 4. em. 1.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 419587; adószáma: 28641397-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ETALON-SOL-
VENT Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest,
Pozsonyi út 25. III. em. 3.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-08-005224/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 24. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) EXORIOS Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1053 Bu-
dapest, Királyi Pál u. 14. II. 2.; cégjegyzékszáma:

01 06 515599; adószáma: 28665131-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
EXORIOR 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
2.Fpk.01-08-005008/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való köz-
zétételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TRIMARG Szolgáltató és
Kereskedelmi Bt. végelszámolás alatt (1181 Buda-
pest, Havanna u. 67. 1. em. 4.; cégjegyzékszáma:
01 06 721739; adószáma: 20270906-1-43) adós felszá-
molását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TRIMARG Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.
Elõzõ székhelye(i):
1181 Budapest, Riesz F. u. 6. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-005104/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CROOKED INDUSTRIES
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1088
Budapest, Rákóczi út 11. 4. em. 5.; cégjegyzékszáma:
01 06 725831; adószáma: 20373023-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CROOKED INDUSTRIES Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-

lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-003740/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 4. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) TRIKON-GENERÁL Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1013 Budapest,
Öntõház u. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 727501; adó-
száma: 20546126-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG Felügyelet
Felszámoló, Végelszámoló Vagyonrendezõ és Csõdke-
zelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. 5. em. 2.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-004690/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FATOS Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1131 Buda-
pest, Keszkenõ u. 23. 1. em. 2.; cégjegyzékszáma:
01 06 728439; adószáma: 20569086-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FATOS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1142 Budapest, Csáktornya park 6. 5. em. 33.
1046 Budapest, Sporttelep u. 1. 1. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-08-002238/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ÉLGÉP PLUSZ Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1091 Budapest, Ifjúmunkás
u. 4. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 729992; adószáma:
20606897-2-43) 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
27.Fpk.01-08-002817/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 5. napján jogerõre emel-

kedett végzésével a(z) MUKI-3000 Ruhakereskedõ
Betéti Társaság (1048 Budapest, Megyeri út 208.
8. em. 28.; cégjegyzékszáma: 01 06 732407; adószáma:
20671668-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: F1 Consulting Fel-
számoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest,
Ildikó u. 21.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-005338/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) REIZ és Társa Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt
(1113 Budapest, Bikszádi utca 56/B; cégjegyzékszáma:
01 06 738989; adószáma: 20934233-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
REIZ és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-005096/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ATTILA 2002 Kereskedel-
mi, Vendéglátói és Szolgáltató Betéti Társaság végel-
számolás alatt (1142 Budapest, Komáromi út 32/A; cég-
jegyzékszáma: 01 06 750887; adószáma: 21400962-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ATTILA 2002 Kereskedelmi, Vendéglátói és Szolgál-

tató Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
ATTILA Kereskedelmi, Vendéglátói és Szolgáltató Be-

téti 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.
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A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-006161/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Edlich Kereskedelmi Betéti
Társaság végelszámolás alatt (rövidített elnevezése:
Edlich Bt. végelszámolás alatt) (1108 Budapest, Salgótar-
jáni út 51. B ép. 272.; cégjegyzékszáma: 01 06 752370;
adószáma: 21442630-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-005118/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MÁTRA-AURA Építõ, Fémmeg-
munkáló és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás
alatt (1101 Budapest, Pongrácz u. 9/B; cégjegyzékszáma:
01 06 760434; adószáma: 21838817-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-003080/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DRIVIT Építõipari és Szol-
gáltató Betéti Társaság (1091 Budapest, Üllõi út 53.
I. em. 12.; cégjegyzékszáma: 01 06 769703; adószáma:
22175670-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1214 Budapest, Kossuth L. u. 146.
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.01-08-001578/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) WISCONSIN 2000 Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1072 Bu-
dapest, Rákóczi út 42.; cégjegyzékszáma: 01 06 774521;
adószáma: 20209593-1-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgaz-
dász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., levelezési cím:
1364 Budapest, Pf. 87.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-001296/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BOGTAM Nagykereske-
delmi Betéti Társaság (1157 Budapest, Zsókavár utca 61.
1. em. 5.; cégjegyzékszáma: 01 06 775817; adószáma:
22338066-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-000680/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BOXEC 2007. Személy- és Va-
gyonvédelmi Szolgáltató Betéti Társaság (1183 Buda-
pest, Nefelejcs utca 27. fszt. 3.; cégjegyzékszáma:
01 06 775987; adószáma: 22342179-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.
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A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-08-000964/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) T & T Kereskedelmi, Ruházati és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1118 Buda-
pest, Haraszt utca 24.; cégjegyzékszáma: 01 09 071906;
adószáma: 10449688-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
T & T Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1118 Budapest, XI. Ugron Gábor u. 69/A
1115 Budapest, Fraknó u. 32.
Jogelõd(ök):
T and T Ruházati Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-08-005754/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) NEPTUNUS Ingatlanforgalmazó
és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (1037 Bu-
dapest, Hunor utca 56–58. B ép. pinceszint; cégjegyzék-
száma: 01 09 164099; adószáma: 10703625-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-
ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. 17., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-08-000527/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FETYPROT Állatieredetû Fe-
hérjehulladék Feldolgozó Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1083 Budapest, Füvészkert u. 4.; cégjegyzékszáma:
01 09 260979; adószáma: 10811375-2-01) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest,
Kazal u. 65. Telephely: 1143 Budapest, Besnyõi u. 13.
Postacím: 1576 Bp., Pf. 52.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-005335/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FU XING Nemzetközi Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszá-
molás alatt (1151 Budapest, Csõvár utca 59.; cégjegyzék-
száma: 01 09 268259; adószáma: 10888241-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-004336/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) LUTRON Építõipari és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1029 Budapest,
Feketefej u. 37., telephelye: 1114 Budapest, Bartók B.
út 53.; cégjegyzékszáma: 01 09 368029; adószáma:
11006529-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
FZS Petrol Projecting Budapest Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
DOMINO BC Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
DOMINO BC Vendéglátó és Szolgáltató Egyszemélyes

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
DOMINÓ Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7624 Pécs, Váczi M. u. 18.
1122 Budapest, Ráth Gy. u. 25.
1114 Budapest, Bartók B. út 53.
1123 Budapest, Alkotás u. 9. 2. em. 4.
1114 Budapest, Bartók Béla út 53.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMA-
NACH Pénzügyi, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II/17.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-000052/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BuszSziget-M Fuvarozó és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1212 Buda-
pest, Kossuth L u. 126. III. em. 11.; cégjegyzékszáma:
01 09 369907; adószáma: 12038370-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PROFIL-HOLZ Építõipari Kereskedelmi Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1188 Budapest XVIII., Napló u. 46.
A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-

zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi u. 11/B.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-002377/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FORMARK Mûszaki és Gazda-
sági Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1211
Budapest, Ady Endre út 5. 9. em. 8.; cégjegyzékszáma:
01 09 567416; adószáma: 12236585-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1026 Budapest, Fillér u. 49.
1112 Budapest, Péterhegyi út 84. B ép.
1112 Budapest, Csenger u. 22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi

Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest,
Kazal u. 65. Telephely: 1143 Budapest, Besnyõi u. 13.
Postacím: 1576 Bp., Pf. 52.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-004883/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 3. napján jogerõre emel-

kedett végzésével a(z) Positron 2000 Informatikai és Mû-
szaki Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság végel-
számolás alatt (1061 Budapest, Jókai tér 8. 1. em. 2.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 667372; adószáma: 12341270-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: F1 Consulting Fel-
számoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest,
Ildikó u. 21.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-08-006195/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Elsõ Szilárdhulladék-kezelõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
(1142 Budapest, Kacsóh Pongrác út 139/A; cégjegyzék-
száma: 01 09 685464; adószáma: 11963169-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Elsõ Szilárdhulladék-kezelõ Korláltolt Felelõsségû Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-004362/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Tec-co Mûszaki Szolgáltató Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (1183 Budapest, Kosztolányi
D. u. 35/B; cégjegyzékszáma: 01 09 686924; adószáma:
11992433-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., levelezési cím: 1581 Bp., Pf. 108.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-000070/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 23. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) ARNOLD-SPORT Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1107 Budapest, Szállás utca 36.; cégjegyzékszáma:
01 09 690422; adószáma: 12518889-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1101 Budapest, Monori utca 1–3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Fel-

számoló és Csõdmenedzser Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-005002/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ALOHA GRAPHICS 2002 Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság végelszámolás alatt (1131 Budapest, Hajdú utca 14.
5. em. 30.; cégjegyzékszáma: 01 09 693950; adószáma:
12591066-2-41) 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
6.Fpk.01-08-002285/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Avitech Computer Nagykereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (1139 Budapest, Üteg utca 31.; cégjegyzékszáma:
01 09 699875; adószáma: 12714391-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Avitech Computer Nagykereskedelmi Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUNYADI Válság-

menedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-006503/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MVM 9132 Consulting Rendez-
vényszervezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszá-
molás alatt (1152 Budapest, Régi Fóti út 63. 2. em. 9.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 704888; adószáma: 12817865-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MVM 9132 Consulting Rendezvényszervezõ Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-002312/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Hegyaljai Erdõ-, Mezõ- és Vadgaz-
dálkodási Korlátolt Felelõsségû Társaság (1223 Buda-
pest, Kistétényi utca 37.; cégjegyzékszáma: 01 09 708043;
adószáma: 12881082-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazda-
sági és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsá-
nyi Irén u. 38. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-006945/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) APABA Építõ- és Nyomdaipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság végelszámolás alatt (1113 Budapest, Bartók Béla
út 152./H; cégjegyzékszáma: 01 09 708340; adószáma:
12887150-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
APABA Építõ-, és Nyomdaipari Kereskedelmi és Szol-

gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1021 Budapest, Hûvösvölgyi út 77.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: LIKVID-B Csõdme-
nedzser és Felszámoló Kft., 1051 Budapest, Nádor u. 26.,
1245 Bp., Pf. 974.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-005044/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SHI KAI Nemzetközi Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (1152 Budapest, Szentmihályi út 117.; cégjegyzék-
száma: 01 09 709276; adószáma: 12905407-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-005262/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Mester-Mûvek Iroda Építõipari,
Kereskedelmi, Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (1096 Budapest, Thaly Kál-
mán utca 32.; cégjegyzékszáma: 01 09 709311; adószáma:
12906037-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
Mester-Mûvek Ingatlanforgalmazó, Építõipari, Keres-

kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1094 Budapest, Balázs Béla utca 16/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: Vadász & Partners

Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft., 1112
Budapest, Neszmélyi u. 44.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-003380/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ALLE Építõipari Szerelõ Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1201 Budapest, Pacsirta utca 35.; cégjegyzékszáma:

01 09 720886; adószáma: 13144203-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-
adó Kft., 1107 Budapest Mázsa tér 5–7. Levelezési cím:
1539 Bp., Pf. 630.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-004997/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CENAN Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (1156 Budapest, Sárfû utca 7.; cégjegyzékszáma:
01 09 722705; adószáma: 13185671-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CENAN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-08-005394/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Maglód-Busz Közlekedési
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1094 Buda-
pest, Angyal utca 19.; cégjegyzékszáma: 01 09 722822;
adószáma: 13187800-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Nem bejegyzett székhelye(i):
1094 Budapest, Anyal u. 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-002501/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SURVEY 21 Kereskedelmi és
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Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített
elnevezése: SURVEY 21 Kft.) (1115 Budapest, Bártfai
u. 44.; cégjegyzékszáma: 01 09 724495; adószáma:
13224501-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-
tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-001910/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) H & H-INVEST 2002 In-
gatlanforgalmazási, Építõipari, Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1135 Buda-
pest, Szent László u. 8. 4. em. 2.; cégjegyzékszáma:
01 09 724655; adószáma: 12819544-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9400 Sopron, Király Jenõ utca 7. 4. em. 5.
9400 Sopron, Károlymagaslati út 16.
5000 Szolnok, Kõrösi u. 102.
Nem bejegyzett székhelye(i):
2400 Dunaújváros, Hold u. 2. 4. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-002907/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) S. W. S. – Design Építészeti Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1213 Budapest,
Liget u. 6/A, telephely: 1215 Bp., Orion u. 14.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 727869; adószáma: 13293785-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1195 Budapest, Nagysándor József u. 18. VI. em. 20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-08-001439/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SPECIÁL-BONTÓ Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1201
Budapest, Jósika u. 45.; cégjegyzékszáma: 01 09 731747;
adószáma: 13369619-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1096 Budapest, Ferenc tér 10/B 1. em. 4.
1113 Budapest, Bartók Béla út 106–110/A 9. em. 33.
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
2.Fpk.01-08-002033/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SPEDEXCO Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1188 Budapest,
Rákóczi út 17. A ép.; cégjegyzékszáma: 01 09 732573; adó-
száma: 12186071-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Buljak Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
SPEDEXCO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
SPEDEXCO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság felszámolás alatt
Elõzõ székhelye(i):
1107 Budapest, Somfa köz 6.
2600 Vác, Derecske dûlõ lakótelep, Amur u. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ECONOMIX Köz-

gazdász Egyetemi Zrt., 1115 Budapest, Ildikó utca 21.
1518 Bp., Pf. 14.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-001674/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TAKAVIA Személy- és Vagyon-
védelmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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(rövidített elnevezése: TAKAVIA Kft.) (1131 Buda-
pest, Reitter Ferenc u. 161. fszt. 5.; cégjegyzékszáma:
01 09 735026; adószáma: 13434944-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 1016 Budapest, Naphegy u. 29. II. em. 3.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-006237/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) B. CS. Consulting Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1039 Budapest, Kirá-
lyok útja 150.; cégjegyzékszáma: 01 09 861093; adószá-
ma: 13550440-2-41) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1034 Budapest, Bécsi út 126–128.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Fel-

számoló és Csõdmenedzser Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-07-004816/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TARTA Kereskedelmi Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (1076 Budapest, Verseny
u. 18. 2. em. 10/A; cégjegyzékszáma: 01 09 862914; adó-
száma: 13585411-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-003413/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Euroland Mark Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszá-
molás alatt (1153 Budapest, Radda Barnen utca 34.; cég-

jegyzékszáma: 01 09 869200; adószáma: 13709943-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-003452/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Bulvár Hirdetõ Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1122 Buda-
pest, Városmajor u. 43. B lház. fszt. 2.; cégjegyzékszáma:
01 09 872244; adószáma: 13768984-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-08-002280/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ANDROMEDA – DÓMÕR Vál-
lalkozási és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (1032 Budapest, Föld u. 54.; cégjegyzékszáma:
01 09 880497; adószáma: 13931654-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ETALON-SOL-
VENT Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest,
Pozsonyi út 25. III. em. 3.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000729/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FOBELIX Kereskedelmi Betéti
Társaság (7632 Pécs, Móra F. utca 101.; cégjegyzék-
száma: 02 06 064474; adószáma: 20087393-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FARAGÓ ÉS TÁRSA Szolgáltató Betéti Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-
adó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzék-
száma: 01 09 886496.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000561/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Rácz & Bodonyi Gasztronó-
miai Szolgáltató Betéti Társaság (7636 Pécs, Kisréti u. 3.
fszt. 2; cégjegyzékszáma: 02 06 065461; adószáma:
20099806-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000730/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DETELJ-TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt
(7800 Siklós, Felszabadulás utca 44.; cégjegyzékszáma:
02 06 071237; adószáma: 21527304-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DETELJ-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-

adó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzék-
száma: 01 09 886496.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000505/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Tal-co Szerelõ és Szolgáltató
Betéti Társaság (7632 Pécs, Nagy Imre út 66.; cégjegy-
zékszáma: 02 06 071403; adószáma: 21569838-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1146 Budapest,
Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000618/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BONÉTÓ Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (7634 Pécs, Hajnalka
utca 25.; cégjegyzékszáma: 02 06 072685; adószáma:
22201072-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-
számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzék-
száma: 01 09 562281. (A helyi kirendeltség címe: 7624
Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. I. em. 107.)

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000283/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PORTOFINO 92 Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7633 Pécs, Pollack M. utca 11. 2. em. 11.; cégjegyzék-
száma: 02 09 061483; adószáma: 11001407-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PAKUHA Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
PÉCSI MARATHON SPORT Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7624 Pécs, Szigeti u. 8/A
7636 Pécs, Fáy A. u. 24.
7634 Pécs, Mária-dûlõ 151.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000438/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 20. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) AB-ICS Karbantartási, Ke-
reskedelmi és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (7624 Pécs, Alkotmány utca 46. fszt. 1.; cégjegyzék-
száma: 02 09 063534; adószáma: 11361794-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Birkás és Társa Vállalkozásszervezõ, Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7624 Pécs, Angster J. u. 21/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000610/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TÉZSU Építõipari Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (7673 Cserkút, Szikkúti dûlõ 31.; cég-
jegyzékszáma: 02 09 069574; adószáma: 13323112-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000603/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KROLO Termelõ, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(cégjegyzékszáma: 02 09 070627) adós felszámolását fõ-
eljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000583/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 19. napján jogerõre

emelkedett végzésével a(z) ZSÓMI-CLEAN Korlátolt
Felelõsségû Társaság (7632 Pécs, Melinda utca 57–59.
fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 02 09 071754; adószáma:
14062724-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Zrt., 1092 Budapest, Ferenc krt. 40.
II./16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000727/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PC CITY Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (6120 Kiskunmajsa, Fõ
utca 165.; cégjegyzékszáma: 03 06 106163; adószáma:
20502975-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
6120 Kiskunmajsa, Árpád u. 11.
6120 Kiskunmajsa, Félegyházi út 16.
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.03-08-000790/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) IPARI ALPIN TECH Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás
alatt (6000 Kecskemét, Úrrét 174.; cégjegyzékszáma:
03 06 108896; adószáma: 20305163-2-03) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
IPARI ALPIN TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Akadémia krt. 24. 2. em. 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FEL-

SZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház u. 29.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000171/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 3. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) NALCEDO Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (6200 Kiskõrös, Virág u. 15.; cégjegyzék-
száma: 03 06 111461; adószáma: 21348165-2-03) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
6200 Kiskõrös, Luther tér 5. C ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000709/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Bolvári Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6353 Dusnok,
Táncsics utca 18.; cégjegyzékszáma: 03 06 111849; adó-
száma: 21458642-2-03) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON Vagyon-
kezelõ Felszámoló Tanácsadói Kft., 1025 Budapest, Szép-
völgyi út 52., cégjegyzékszáma: 01 09 063050.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000707/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Bertus és Társa Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (6116 Fülöpjakab, Tavasz
utca 35.; cégjegyzékszáma: 03 06 113757; adószáma:
22197735-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FEL-
SZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000615/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PRIMABOR Állattenyészté-
si, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (6448 Csávoly, 0265/45. hrsz.; cégjegyzék-
száma: 03 09 105403; adószáma: 11427722-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PRÍMABOR Borászati, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Akasztói Agrár Pályázatíró Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
6221 Akasztó, Fõ u. 142/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Hol-

ding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6722 Szeged, Béke u. 2/C, cégjegyzékszáma: 06 09
002839.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000792/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VÉN TISZAPART Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszá-
molás alatt (6060 Tiszakécske, Attila utca 22.; cégjegyzék-
száma: 03 09 109065; adószáma: 12665101-2-03) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
VÉN TISZAPART Szolgáltató és Kereskedelmi Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FEL-

SZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000721/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ALITA Építõipari Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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(6500 Baja, Szarvas Gábor u. 3.; cégjegyzékszáma:
03 09 111998; adószáma: 13368838-2-03) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000750/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NAH-TEX Ruhaipari Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (6430 Bácsalmás, Gróf Szé-
chenyi utca 73.; cégjegyzékszáma: 03 09 112209; adószá-
ma: 13425953-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedel-
mi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1134 Budapest,
Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000699/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GACS és TÁRSA Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (6221 Akasztó, Toldi utca 12.; cégjegyzékszáma:
03 09 113257; adószáma: 13662266-2-03) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000655/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HÁZÉPÍTÕ ÉS ENERGIA-
GAZDÁLKODÓ Építõipari Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6100 Kiskunfél-
egyháza, Sas u. 1.; cégjegyzékszáma: 03 09 113972; adó-

száma: 13814322-2-03) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett székhelye(i):
6782 Ásotthalom, II. körzet, Tanya 172.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUNYADI Válság-

menedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000722/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NATURLÉ PRÉSHÁZ Ke-
reskedelmi, Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (6070 Izsák, Diófa utca 51.; cégjegyzék-
száma: 03 09 114193; adószáma: 13862260-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000688/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BIOCER Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecs-
kemét, Csongrádi utca 9. 1. em. 3.; cégjegyzékszáma:
03 09 114390; adószáma: 13904416-2-03) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-
ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000527/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HIBKO Ingatlanforgalmazó
és Környezetvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6000 Kecskemét, Nemesszeghy M. utca 28.; cégjegyzék-
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száma: 03 09 114785; adószáma: 13985653-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HUNYADI Válság-
menedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000725/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DIGIMARK Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecs-
kemét, Szentmiklós út 4.; cégjegyzékszáma: 03 09 115371;
adószáma: 13564711-2-03) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1032 Budapest, Bécsi út 225. 2. em. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000673/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FELSÕ KARASICA Termelõ és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6448 Csá-
voly, 0265/45. hrsz.; cégjegyzékszáma: 03 09 115763;
adószáma: 12616877-2-03) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7661 Szellõ, Fõ u. 4.
1076 Budapest, Péterfy S. utca 41. 3. em. 31.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1076 Budapest VII. ker., Péterfy S. utca 41.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. III. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042636.

A Békés Megyei Bíróság
5.Fpk.04-08-000359/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 20. napján jogerõre

emelkedett végzésével a(z) Gúti és Társai Építõipari és
Szerelési Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás
alatt (5630 Békés, Legelõ utca 48.; cégjegyzékszáma:
04 06 006695; adószáma: 21036912-2-04) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BAREX Gazdasági
Tanácsadó, Kereskedõ és Szolgáltató Kft., 5540 Szarvas,
Kossuth u. 18., cégjegyzékszáma: 04 09 000901.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000214/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) LUD-VIK Kereskedelmi Betéti
Társaság (5700 Gyula, Budapest krt. 3. IV. em. 19.; cég-
jegyzékszáma: 04 06 007306; adószáma: 21487806-2-04)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazda-
ság-Ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest,
Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 10 043648.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000212/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MESZIL-DUÓ Szolgáltató
és Kereskedelmi Betéti Társaság (5600 Békéscsaba,
Orosházi utca 32.; cégjegyzékszáma: 04 06 007561; adó-
száma: 21798010-1-04) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 10 041773.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000058/25. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GOLD MELON Export-Im-
port Korlátolt Felelõsségû Társaság (5747 Almáskama-
rás, Kossuth utca 5.; cégjegyzékszáma: 04 09 006735;
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adószáma: 13525950-2-04) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000263/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) N & J Engineering Hungary
Kereskedelmi és Logisztikai Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (5900 Orosháza, Gyártelep utca 2.; cégjegyzék-
száma: 04 09 007205; adószáma: 13805661-2-04) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1075 Budapest, Kazinczy
u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000769/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Csató István és Társa Vendéglátó,
Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás
alatt (3887 Hernádcéce, Petõfi Sándor u. 2.; cégjegyzék-
száma: 05 06 015294; adószáma: 22177658-2-05) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Csató István és Társa Vendéglátó, Építõipari és Szolgál-

tató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I/8.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000772/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HÉRI 2000 Építõipari, Kereske-
delmi, Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt
(3909 Mád, Ady E. u. 10.; cégjegyzékszáma: 05 06 015463;

adószáma: 20346115-2-05) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HÉRI 2000 Építõipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Be-

téti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4465 Rakamaz, Béke u. 27.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER

Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán út 3. II. em. 9., cégjegyzékszáma: 01 09 671068.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000336/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VINAIGRETTE Kereske-
delmi és Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (3521 Miskolc, Mohostó u. 10.; cégjegyzékszáma:
05 09 009411; adószáma: 12784411-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

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.05-08-000635/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LARA-TRADE Kereskedel-
mi, Szolgáltató és Termeltetõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság (3518 Miskolc, Bollóalja utca 162.; cégjegyzék-
száma: 05 09 009733; adószáma: 12869240-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
LARA-FASHION Kereskedelmi, Szolgáltató és Ter-

meltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3521 Miskolc, Nagy L. u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043611.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000180/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Trend NK MINT-A-HÁZ
Építési, Tanácsadó és Innovációs Korlátolt Felelõsségû
Társaság (3527 Miskolc, József A. u. 74.; cégjegyzék-
száma: 05 09 011909; adószáma: 13427948-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Trend NK Építési, Tanácsadó és Innovációs Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3530 Miskolc, Széchenyi u. 12/B 1. em. 1.
3527 Miskolc, Fonoda u. 74.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzék-
száma: 01 10 042854.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000354/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Szepesi-VÉD Vagyonvé-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3535 Miskolc, Bartók Béla utca 36.; cégjegyzékszáma:
05 09 014262; adószáma: 13103811-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
A. G. Tel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2120 Dunakeszi, Ibolya utca 10/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCAT Szolgál-

tató és Kereskedelmi Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
I/7., cégjegyzékszáma: 01 09 883587.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-08-000604/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) B-ALU ITALY SYSTEM Nyílás-
zárókat Gyártó és Szerelõ Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság végelszámolás alatt (3527 Miskolc, Ady Endre

utca 7.; cégjegyzékszáma: 05 09 015690; adószáma:
11976350-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
B-ALU ITALY SYSTEM Nyílászárókat Gyártó és Sze-

relõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4090 Polgár, Zólyom út 26.
4075 Görbeháza, Böszörményi út 8.
4075 Görbeháza, Böszörményi út 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCO Vagyon-

kezelõ és Tanácsadó Kft., 9022 Gyõr, Czuczor G. út 18–24.
II. em., cégjegyzékszáma: 08 09 003091.

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000517/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SPECTRUM Fuvarozási és
Kereskedelmi Betéti Társaság (6782 Mórahalom, Má-
jus 1. u. 45.; cégjegyzékszáma: 06 06 001186; adószáma:
21627174-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
6725 Szeged, Tisza Lajos u. 78.
6723 Szeged, Budapesti krt. 4/B VI/21.
6725 Szeged, Sóhordó u. 9/B IV. em. 11.
6728 Szeged, Hegyközség u. 4.
6782 Mórahalom, Szegedi u. 98.
6725 Szeged, Kálvária sgt. 87.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-

számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzék-
száma: 01 09 562281. (A helyi kirendeltség címe: 6722
Szeged, Jósika u. 41.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000515/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) B & J Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (6792 Zsombó, Szegedi út 11–15.; cég-
jegyzékszáma: 06 06 003673; adószáma: 21700695-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6728 Szeged, Nagyszombati u. 6/A
6723 Szeged, Ürhajós u. 13/A VII. 18.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: HELP Kereskedel-
mi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 9700 Szombathely,
Kiskar u. 1., cégjegyzékszáma: 18 09 000505. (A helyi ki-
rendeltség címe: 6722 Szeged, Jósika u. 41.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000573/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ROTIX Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (6753
Szeged, Száva u. 9.; cégjegyzékszáma: 06 06 010433; adó-
száma: 20232421-2-06) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ROTIX Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6771 Szeged, Jácint u. 50.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding

Elsõ Hazai Vagyonkezelõ Zrt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94., cégjegyzékszáma: 01 10 041192. (A helyi
kirendeltség címe: 6722 Szeged, Jósika u. 41.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000374/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SPECIÁLIS 2004 Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság (6724 Szeged, Körtöltés
u. 18. tetõtér 3.; cégjegyzékszáma: 06 06 014713; adó-
száma: 22107284-2-06) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PECUNIAAGORA
Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 8900 Zala-
egerszeg, Békeligeti u. 1., cégjegyzékszáma: 20 10 040179.
(A helyi kirendeltség címe: 6722 Szeged, Jósika u. 41.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000468/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KERT-ÉP-SZOLG Ingat-

lanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (6600 Szentes, Attila u. 5.; cég-
jegyzékszáma: 06 09 006466; adószáma: 11873879-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Türsz Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6600 Szentes, Vásárhelyi út 39.
6600 Szentes, Kossuth u. 24.
6600 Szentes, Szarvasi út 12.
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
2.Fpk.06-08-000552/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DataWorX Informatikai Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (6763 Szatymaz, Rózsa u. 61.; cégjegyzékszáma:
06 09 008323; adószáma: 12960413-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 42. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611. (A helyi ki-
rendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000519/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ÉPÍTÕ PERFEKT Építõ-
ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6728 Szeged, Nagyszombati u. 26.; cégjegyzékszáma:
06 09 010192; adószáma: 13590927-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PECUNIAAGORA
Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 8900 Zala-
egerszeg, Békeligeti u. 1., cégjegyzékszáma: 20 10 040179.
(A helyi kirendeltség címe: 6722 Szeged, Jósika u. 41.)
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A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000198/24. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KAPUKER Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár, Géza
u. 24.; cégjegyzékszáma: 07 06 002981; adószáma:
22042312-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KAPU Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, József u. 11. III/3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000357/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ÉDEN Építõipari Betéti Társaság
(2481 Velence, Szabolcsi utca 57.; cégjegyzékszáma:
07 06 008742; adószáma: 22832625-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ÉDEN Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4200 Hajdúszoboszló, Fürdõkert u. 1.
2481 Velence, Szárcsa u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. l/C,
cégjegyzékszáma: 01 10 043489.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000298/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PORCICÁK-2004 Szolgáltató
Betéti Társaság (2483 Gárdony, Liliom u. 24.; cégjegy-
zékszáma: 07 06 012824; adószáma: 21933455-1-07) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., 1581 Budapest, Pf. 108, cégjegyzék-
száma: 01 10 041640.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000503/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MAGI 2002 Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2060
Bicske, Szent István út 40.; cégjegyzékszáma:
07 09 008450; adószáma: 12795435-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2060 Bicske, Rózsa út 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000295/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DIAMANT-LIMIT Építõipari Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfe-
hérvár, Kereszttöltés utca, hrsz.: 4358/5.; cégjegyzékszá-
ma: 07 09 008655; adószáma: 12620007-2-07) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
2851 Környe, Iparcentrum, hrsz.: 0572/30.
8000 Székesfehérvár, Sasvári utca 60.
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
1.Fpk.07-08-000410/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való köz-
zétételét, hogy a(z) 2008. november 1. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CARPADOS Vendéglátó
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és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2481 Velence, Tópart utca 51.; cégjegyzékszáma:
07 09 013147; adószáma: 13279082-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1091 Budapest, Haller u. 88. 1. em. 17/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING

Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Buda-
pest, Hárhegyi út 5–7. B ép. II. em. 21., cégjegyzékszáma:
03 09 109743.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000472/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PRO-FUTURO Kereskedel-
mi, Pénzügyi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszá-
molás alatt (9400 Sopron, Ógabona tér 16.; cégjegyzék-
száma: 08 06 011157; adószáma: 21529007-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PRO FUTURO Pénzügyi és Szolgáltató Betéti Társaság
PRO-FUTURO Kereskedelmi, Pénzügyi és Szolgáltató

Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9400 Sopron, Újteleki u. 45.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Fel-

számoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cég-
jegyzékszáma: 11 09 002635.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000493/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) H-PERFEKT Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság (9152 Börcs, Dózsa Gy.
u. 61.; cégjegyzékszáma: 08 06 012171; adószáma:
21975886-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT
Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Kft., 1034 Buda-
pest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000568/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MÓVÁR-AUTO-EX ’97 Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9200 Mosonmagyaróvár, Hadirokkant utca 14.; cégjegy-
zékszáma: 08 09 009437; adószáma: 12612574-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9200 Mosonmagyaróvár, Sz. István király u. 205.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMA-

NACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17., cégjegy-
zékszáma: 01 09 561904.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000573/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FORT KNOX Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9022 Gyõr,
Liszt F. út 11.; cégjegyzékszáma: 08 09 011240; adószá-
ma: 13046253-2-08) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. (1581 Budapest, Pf. 108), cégjegyzék-
száma: 01 10 041640.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000560/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ZSUZSANNA TRANS Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9374 Iván, Fõ
utca 28.; cégjegyzékszáma: 08 09 012292; adószáma:
13308047-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
9400 Sopron, Hérics u. 4.
9400 Sopron, IV. László király u. 3.
9400 Sopron, IV. László király u. 31.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder
Serec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanács-
adó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzék-
száma: 01 09 077793.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000588/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MÁRKÁK BOLTJA Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9025 Gyõr, Bercsényi Liget 1.; cégjegyzékszáma:
08 09 013688; adószáma: 13652717-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9028 Gyõr, Régi Veszprémi út 14–16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000576/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Dunántúl Sped Fuvarozó és
Fuvarszervezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (9132
Árpás, Szeder utca 2.; cégjegyzékszáma: 08 09 014160;
adószáma: 13761293-2-08) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000363/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ÉPÍTÕ KIRÁLYOK Építõ-
ipari, Ingatlanforgalmazó és Kereskedõ Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (9011 Gyõr, Egysori u. 64.; cégjegyzék-
száma: 08 09 014466; adószáma: 13832627-2-08) adós
felszámolását 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 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000435/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HALASKOFA Halgazdálko-
dási Korlátolt Felelõsségû Társaság (9125 Szerecseny,
Rákóczi utca 3.; cégjegyzékszáma: 08 09 014678; adószá-
ma: 13367222-2-08) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KAMPÓKÉZ Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6728 Szeged, Tölgyfa utca 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000702/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) IBI-ZOL 2005 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4220 Hajdúböszörmény,
Gombos A. utca 9.; cégjegyzékszáma: 09 06 011055; adó-
száma: 21125304-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000880/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) H és J – GOLD Számítás-
technikai és Szolgáltató Betéti Társaság (4264 Nyíráb-
rány, Szabadság u. 55.; cégjegyzékszáma: 09 06 012377;
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adószáma: 21582279-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
H és J – GOLD 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
5.Fpk.09-08-000695/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AQUILA KIADÓ Könyv-
kiadó és Kereskedõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4031 Debrecen, Földi J. utca 2. D ép.; cégjegyzékszáma:
09 09 009960; adószáma: 12713338-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
LAPEXPO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1188 Budapest, Tölgy utca 28.
4024 Debrecen, Batthyány u. 20.
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.09-08-000772/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VIGÁZ-EU Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4033 Deb-
recen, Katalin u. 5.; cégjegyzékszáma: 09 09 010495; adó-
száma: 13238975-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCAT Kft.,
3529 Miskolc, Görgey A. u. 12. I/2., cégjegyzékszáma:
05 09 000655.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-08-000879/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HUSC-CREDIT Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4029 Deb-
recen, Eötvös utca 22.; cégjegyzékszáma: 09 09 012379;
adószáma: 13685504-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HUSC-CREDIT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000532/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Józsa Gumiszerviz Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4225
Debrecen, Szentgyörgyfalvi út 11.; cégjegyzékszáma:
09 09 012973; adószáma: 13827678-2-09) adós felszámo-
lását 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.09-08-000428/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GENERAL-KONSTRUKT
PLUSSZ Építõipari, Kivitelezõ és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (4225 Debrecen-Józsa, Tócós
utca 12.; cégjegyzékszáma: 09 09 013170; adószáma:
13887304-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-08-000773/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) N-age-X XIX Ingatlan- és
Hitelközvetítõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (4024 Debrecen, Vár u. 8.
1. em. 23.; cégjegyzékszáma: 09 09 014391; adószáma:
13660563-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
N-age-X XIX. Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
N-age-X Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1138 Budapest, Arasz u. 4/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-

moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A l. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016. (A helyi kirendeltség cí-
me: 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11.)

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000361/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) K-BAU 2003 Építõipari Betéti
Társaság (3386 Sarud, Bocskai út 14.; cégjegyzékszáma:
10 06 025418; adószáma: 21588031-2-10) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3372 Kömlõ, Egri u. 100.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000414/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GYROS EXPRESS Vendéglátó és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3300
Eger, Sas út 8. A ép.; cégjegyzékszáma: 10 09 025366; adó-
száma: 13003876-2-10) adós fizetésképtelenségét megálla-
pította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KEXI-BOXX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
KEXI-BOXX Kommunális Szolgáltató és Kereske-

delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3300 Eger, Faiskola u., hrsz.: 9829/4.
3300 Eger, Mátyás király út 104.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági

Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II/17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000415/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HÁZ-KER-BAU Építõipari,
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (3013 Ecséd, Szabadság u. 8.; cégjegyzékszáma:
10 09 027387; adószáma: 13900553-2-10) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-
moló Kft., 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11., cégjegyzék-
száma: 05 09 005543.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000413/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) D és D 2007 Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3300 Eger,
Szarvaskõi utca 24.; cégjegyzékszáma: 10 09 027744;
adószáma: 14050761-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította 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 Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000430/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 12. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) Horváth és Szarka Bau Korlátolt
Felelõsségû Társaság (3032 Apc, Kossuth út 2.; cégjegy-
zékszáma: 10 09 027992; adószáma: 13578185-2-10) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PÓPITY és Társa Humánerõ Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3070 Bátonyterenye, Ózdi út 57. 2. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-

moló Kft., 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11., cégjegyzék-
száma: 05 09 005543.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070861/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Müller és Társa Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (2518 Leányvár, Er-
zsébet út 133.; cégjegyzékszáma: 11 06 006119; adó-
száma: 20294173-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B 2/17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070624/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BORBOLETTA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890 Tata,
Agostyáni út 5.; cégjegyzékszáma: 11 09 007193; adó-
száma: 11853008-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 11 09 679649.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070592/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) L-CSABI-KER 2003 Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2518
Leányvár, Kálvária út 89.; cégjegyzékszáma: 11 09 007296;
adószáma: 11883902-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
L-CSABI-KER 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
CSABA-SECURITY Vagyonvédelmi Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
CSABI-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Rt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzék-
száma: 01 10 041596.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070660/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KLEE-FER Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2543 Süttõ,
Diósvölgyi u. 45/A; cégjegyzékszáma: 11 09 009702; adó-
száma: 13161301-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Fióktelepe(i):
2536 Nyergesújfalu, Béke tér 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ETALON SOL-

VENT Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest,
Pozsonyi út 25. III. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 09
895051.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070664/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MÉRGES PENNE 2006 Vendég-
látóipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (2921 Komá-
rom, Ifjúság út 6.; cégjegyzékszáma: 11 09 012036; adó-
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száma: 13843263-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Telephelye(i):
2900 Komárom, Kelemen László út 4/A
2921 Komárom, Magtár út 1/B
2921 Komárom, Vasúti lejáró, hrsz.: 5462/1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Rt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 03 10 100225.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070848/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SOKASARA ARANY Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tata-
bánya, Komáromi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma:
11 09 014161; adószáma: 13471978-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TÖRÖK-COP SECURITY Vagyonvédelmi és Bizton-

ságtechnikai Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2045 Törökbálint, Jázmin utca 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VIENNA CON-

SULT Könyvvizsgáló és Adószakértõ Kft., 1119 Buda-
pest, Petzvál József u. 56. fszt. 4–5., cégjegyzékszáma:
01 09 161096.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-006134/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való köz-
zétételét, hogy a(z) 2008. november 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KACIFÁNT CHILI Kor-
látolt Felelõsségû Társaság, elõzõ elnevezése: HUN-
GARO FM Létesítménygazdálkodási, Kivitelezõ és
Energetikai Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 1., elõzõ szék-
helye: 1096 Budapest, Vendel u. 11.; cégjegyzékszáma:
11 09 014172; adószáma: 13871354-2-11) adós felszá-
molását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1094 Budapest, Páva u. 32/B fszt. 3.
Nem bejegyzett székhelye(i):
2800 Tatabánya, Kazinczy F. utca 6. 1. em. 4.

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 Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000180/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 2. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SULYOM ’95 Kereskedelmi
és Vendéglátó Betéti Társaság végelszámolás alatt
(3070 Bátonyterenye, Béke u. 118.; cégjegyzékszáma:
12 06 002533; adószáma: 24042545-2-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SULYOM ’95 Kereskedelmi és Vendéglátó Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gaz-

dasági, Mûszaki Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság, 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., cégjegyzékszáma:
01 09 160583.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-000498/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 4. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZIREX Cipõkereskedelmi
Betéti Társaság (2040 Budaörs, Kinizsi u. 1–3., fiókte-
lepe: 2030 Érd, Törköly u. 1–3.; cégjegyzékszáma:
13 06 025842; adószáma: 28459314-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-
ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10 041755.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-001820/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PINK-POTTY Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (2300 Ráckeve,
Thököly u. 36.; elõzõ székhelye: 1062 Budapest, Teréz
krt. 47.; cégjegyzékszáma: 13 06 061258; adószáma:
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20148986-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-001675/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TAVA-CO Ipari, Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2700
Cegléd, Virág u. 4.; cégjegyzékszáma: 13 09 069040; adó-
száma: 10976780-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gaz-
dasági, Mûszaki Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ
u. 3., cégjegyzékszáma: 01 09 160583.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-08-000881/6. 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) VÖFA Építõipari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
(2220 Vecsés, Róder Imre u. 9.; cégjegyzékszáma:
13 09 069351; adószáma: 12000605-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NASZÁLYHOL-
DING-VÁC Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 2600 Vác,
Széchenyi u. 10–12., cégjegyzékszáma: 13 09 063541.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001042/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PRONTOCONTO Ingatlanfor-
galmazó, Könyvelõ és Szolgáltató Iroda Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (2030 Érd, Barlang u. 15.; cégjegyzék-
száma: 13 09 087765; adószáma: 12634392-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gaz-
dasági, Mûszaki Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ
u. 3., cégjegyzékszáma: 01 09 160583.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001392/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) UNIKORNIS-LOVARDA Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2080 Pilisjászfalu, hrsz.: 015/22.; cégjegyzékszáma:
13 09 089765; adószáma: 12758487-2-13) adós felszámo-
lását 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
8.Fpk.13-08-001537/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) UNI-BAU 2003 Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2200 Monor, Napsugár u. 14.; cégjegyzékszáma:
13 09 095463; adószáma: 13081450-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001001/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) K & K Építõipari Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2023 Dunabogdány, Fá-
cános u., hrsz.: 2622/0.; cégjegyzékszáma: 13 09 100879;
adószáma: 13372439-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-
kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Róna
u. 207. II/5., cégjegyzékszáma: 15 09 065077.
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A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-000553/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. augusztus 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GLOBETRADE Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2100 Gödöllõ, Liget utca 2/A; cégjegyzékszáma:
13 09 101185; adószáma: 13388111-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-
ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10 041755.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-001279/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FÜRGE PÓK Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2230
Gyömrõ, Köztársaság utca 19.; cégjegyzékszáma:
13 09 101196; adószáma: 13389325-2-13) 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
2.Fpk.13-08-001797/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) M-C PLAST Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2092
Budakeszi, Zichy Péter utca 21.; cégjegyzékszáma:
13 09 102554; adószáma: 13455369-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II. em. 14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001007/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) RUBINT-HÁZ Ingatlanfor-
galmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2030 Érd, Kont utca 4.; cégjegyzékszáma: 13 09 103691;
adószáma: 13510073-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HUNYADI Válság-
menedzser és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvény-
társaság, 1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzék-
száma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-001777/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Vasad-üveghegyi Taveret
Mezõgazdasági Termelõ, Értékesítõ és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2211 Vasad, külterület,
hrsz.: 039/3.; cégjegyzékszáma: 13 09 106032; adószáma:
13626800-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-
ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10 041755.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-001123/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) IF OR BUT Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2119 Pécel,
Hegyalja utca 1/B; cégjegyzékszáma: 13 09 108163; adó-
száma: 12672918-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
S-Média Online Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1025 Budapest, Pusztaszeri út 6/B
1143 Budapest, Ida u. 3. fszt. 2.
1156 Budapest, Nádastó park 35.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FEL-
SZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház u. 29.,
cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-001919/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CAR PARK KING Építõ Be-
ruházó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2132 Göd, Teleki Pál utca 47.; elõzõ székhelye:
1114 Budapest, Bukarest u. 3. 1. em. 4.; cégjegyzékszáma:
13 09 111763; adószáma: 12039759-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-
adó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzék-
száma: 01 09 886496.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-001627/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Dr. Szabó Könyvvizsgáló, Gazda-
sági Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2083
Solymár, Mezõ u. 4.; cégjegyzékszáma: 13 09 112367; adó-
száma: 12320989-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1136 Budapest, Hegedûs Gyula u. 23. fszt. 4.
Jogelõd(ök):
Dr. Szabó Gazdasági Tanácsadó Egyéni Cég
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-000966/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KIS-HÁZ Generálkivitelezõ Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (2351 Alsónémedi, Hold
u. 3.; cégjegyzékszáma: 13 09 112633; adószáma:

10459515-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
FLAMAND Vegyes Iparcikket Forgalmazó Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1202 Budapest, Naszód u. 7.
2360 Gyál, Vak Bottyán u. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Zrt., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. IV/2.,
cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-001782/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Terhes és Társa Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2086 Tinnye, Jászfalusi
út 15.; cégjegyzékszáma: 13 09 115288; adószáma:
14058697-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. emelet, cégjegyzék-
száma: 01 10 042854.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-08-001277/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) LAMICOOP Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2131 Göd,
Wigner Jenõ utca 6.; cégjegyzékszáma: 13 09 115678;
adószáma: 10854673-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2083 Solymár, Bocskai u. 2.
1033 Budapest, Szõlõkert köz 2.
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.
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A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000423/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CSÍK REKLÁMIRODA Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8600 Siófok,
Bláthy O. utca 21. B ép.; cégjegyzékszáma: 14 06 307105;
adószáma: 21788901-2-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HOLDBAGOLY Környezetvédelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7195 Mucsi, Jókai utca 12.
8621 Zamárdi, Diófa utca 29/B fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCURS Mana-

ger Befektetõ és Tanácsadó Kft., 8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 4., cégjegyzékszáma: 20 09 063623.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000505/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FRAZER LINE Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, f. a.
(7255 Nagyberki, Újváros út 11/A; cégjegyzékszáma:
14 09 304334; adószáma: 12538193-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Geberta Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Irányi Dániel utca 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS

Általános Vállalkozási ZRt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi ki-
rendeltség címe: 7621 Pécs, Mátyás király u. 21.)

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000277/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ARANYHAJ 98 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8621 Zamár-
di, Nagyváradi utca 6.; cégjegyzékszáma: 14 09 304629;

adószáma: 12674123-2-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
ARANYHAJ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
3700 Kazincbarcika, Derkovits tér 25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe: 7633
Pécs, Endresz Gy. u. 2.)

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000535/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) GREEN BEAN 2000 Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
(8600 Siófok, Széchenyi utca 22. 4. em.; cégjegyzék-
száma: 14 09 305607; adószáma: 12709218-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GREEN BEAN 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8130 Enying, Jókai utca 7/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
körút 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659. (A helyi
kirendeltség címe: 7621 Pécs, Felsõmalom u. 25.)

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000315/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NATUR-FOREST Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8840 Csurgó, Baksay utca 2/A; cégjegyzékszáma:
14 09 306058; adószáma: 13332000-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési
és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág u. 21., cég-
jegyzékszáma: 14 09 000928.
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A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000466/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) AVM MOBIL Autókölcsönzõ és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámo-
lás alatt (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 50.; cég-
jegyzékszáma: 14 09 306194; adószáma: 13395382-2-14)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AVM MOBIL Autókölcsönzõ és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-

ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
út 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001499/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való köz-
zétételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SPEKKER és CSÁKI Épí-
tõipari Szolgáltató Betéti Társaság (4482 Kótaj, Ady
E. u 17.; cégjegyzékszáma: 15 06 087552; adószáma:
20700719-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FODOR és CSÁKI Építõipari Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Jázmin u. 38.
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.15-08-001519/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Botsman-2000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd, Sport
u. 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 087885; adószáma:
20792042-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-08-001192/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NYÍR-BERLA Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4484 Ibrány, Ady
Endre u. 41.; cégjegyzékszáma: 15 06 089464; adószáma:
21181036-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Fazekas tér 1. 1.em. 11.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001560/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DEOVIL-TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Vietórisz u. 30.; cégjegyzékszáma: 15 06 089610; adó-
száma: 21197615-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekteté-
si és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001686/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SOLOK-21 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (4600
Kisvárda, Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 089988;
adószáma: 21411113-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SOLOK-21 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001525/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) AO ELENA Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 090321; adószáma: 21451195-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

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.15-08-001482/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 27. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NURDAULET-TRADE Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4431 Nyíregy-
háza-Sóstófürdõ, Szivárvány u. 97.; cégjegyzékszáma:
15 06 090785; adószáma: 21499869-2-15) adós fizetéskép-
telenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZKIF’S-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
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.15-08-001498/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ADEM-TRADE Kereskedelmi és

Szolgáltató Betéti Társaság (4481 Nyíregyháza-Sóstó-
hegy, Jázmin u. 29.; cégjegyzékszáma: 15 06 091175; adó-
száma: 21546198-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ZSEVESZA-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
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.15-08-001518/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VEK-MILENA-TRADE Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregy-
háza, Közép u. 12/A; cégjegyzékszáma: 15 06 091375;
adószáma: 21570278-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001517/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MART-03 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Szent László
u. 29.; cégjegyzékszáma: 15 06 091520; adószáma:
21578984-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001573/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SKERZO-TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Szá-
zados u. 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 091785; adószáma:
21801105-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NIK VEN-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi

Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001536/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VAS-621-TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Fonó u. 9.; cégjegyzékszáma: 15 06 091795; adószáma:
21800070-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkeze-
lõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzék-
száma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001434/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VOLGA NETWORK Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõ-
lõskert út 59.; cégjegyzékszáma: 15 06 091965; adószáma:
21813467-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi
Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cégjegy-
zékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001381/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VANT TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Árpád
u. 46. 1. em. 8.; cégjegyzékszáma: 15 06 091985; adószá-
ma: 21816020-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001592/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SLG-USPEH Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (4600
Kisvárda, Gagarin u. 3.; cégjegyzékszáma: 15 06 092135;
adószáma: 21837706-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SLG-USPEH Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
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.15-08-001481/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) AIKONI-TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Észa-
ki krt. 12. IV. em. 16.; cégjegyzékszáma: 15 06 092251;
adószáma: 21857797-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001542/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MARA-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Északi
krt. 12. 4. em. 16.; cégjegyzékszáma: 15 06 092315; adó-
száma: 21871397-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó- és Pénz-
ügyi Tanácsadó Menedzser Rt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58., cégjegyzékszáma: 01 10 042071. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 21.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001438/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SATI-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Szegfû
u. 20. 1. em. 2.; cégjegyzékszáma: 15 06 092365; adószá-
ma: 21879182-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001521/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ANASTASIA-PREMIER Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Hármas u. 1.; cégjegyzékszáma: 15 06 092398; adószáma:
21888575-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001435/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MATA-ALI 21 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Erzsébet
u. 20.; cégjegyzékszáma: 15 06 092422; adószáma:
21893012-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001365/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KELET-BÁZIS GROUP Va-
gyonvédelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyír-
egyháza, Fazekas János tér 16. 7. em. 61.; cégjegyzék-
száma: 15 06 092437; adószáma: 21898567-2-15) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Fazekas tér 1. 1.em. 11.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001436/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VETER NADEZSDI Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõlõs-
kert út 19.; cégjegyzékszáma: 15 06 093023; adószáma:
21977266-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregy-
háza, Jókai tér 3.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001441/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VIBORKOV Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõlõskert
út 19.; cégjegyzékszáma: 15 06 093032; adószáma:
21977819-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai ut. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001540/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) OAZISZ PUSZTINYI Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõ-
lõskert u. 19.; cégjegyzékszáma: 15 06 093072; adószáma:
21983395-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó- és Pénz-
ügyi Tanácsadó Menedzser Rt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58., cégjegyzékszáma: 01 10 042071. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 21.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001516/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) RODNIK-KURGAN Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõlõs-
kert u. 19.; cégjegyzékszáma: 15 06 093083; adószáma:
21984200-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001561/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CSABA-PLAST Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4700 Mátészalka, Széche-
nyi út 116.; cégjegyzékszáma: 15 06 093094; adószáma:
21987959-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-000449/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FELIP Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (4440 Tiszavasvári, Kisfaludy út 3.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 093185; adószáma: 22105787-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001570/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) V plusz T Szolgáltató és Kereske-
delmi Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Fazekas János
tér 12. I. em. 13.; cégjegyzékszáma: 15 06 093208; adó-
száma: 22109190-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 17. 5. em. 45.
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.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001537/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SANTAMARIJA 21NET Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge,
Szõlõskert út 19.; cégjegyzékszáma: 15 06 093242; adó-
száma: 22114981-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkeze-
lõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzék-
száma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001465/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) RIVIT Biztonságtechnikai és
Szolgáltató Betéti Társaság (4545 Gyulaháza, Táncsics
utca 13.; cégjegyzékszáma: 15 06 093299; adószáma:
20607427-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3842 Halmaj, Alkotmány u. 65.
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.15-08-001524/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TAATTA Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõlõskert út 19.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 093326; adószáma: 22131539-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-08-001212/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Bajusz Építõipari és Kereskedelmi
Betéti Társaság (4558 Ófehértó, Ady E. u. 71.; cégjegy-
zékszáma: 15 06 093466; adószáma: 22153209-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4351 Mérk, Hunyadi u. 190.
4351 Mérk, Kiss József u. 20.
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.15-08-001515/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) EMANUELLE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4451 Nyíregyháza-Oros,
Vezér utca 70.; cégjegyzékszáma: 15 06 093695; adó-
száma: 22208938-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001583/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Lazz Szolgáltató Betéti Társaság
(4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 22.; cégjegyzék-
száma: 15 06 093856; adószáma: 20399869-1-15) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1124 Budapest, Jagelló u. 11.
2400 Dunaújváros, Béke tér 3.
2800 Tatabánya, Sárberki-ltp. 315. 1. em. 5.
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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.15-08-001587/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FORITIS Kereskedelmi Szolgál-
tató Betéti Társaság végelszámolás alatt (4488 Beszterec,
Vörös Hadsereg u. 26.; cégjegyzékszáma: 15 06 094313;
adószáma: 21303322-2-15) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FORITIS Kereskedelmi Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3700 Kazincbarcika, Rózsa u. 28.
3700 Kazincbarcika, Rózsa u. 43.
3700 Kazincbarcika, Mátyás király u. 7.
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.15-08-000834/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FUV-TAK Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4400 Nyiregyháza, Schmidt
Mihály u. 4.; cégjegyzékszáma: 15 06 094478; adószáma:
21101924-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZLAMA ÉS TÁRSA Feldolgozó és Kereskedelmi Be-

téti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6222 Csengõd, József A. u. 19.
3300 Eger, Kertész út 166/2. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1054 Buda-
pest, Honvéd u. 8. I. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 10
044406. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza,
Kórház u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001547/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FRANCZEL Villamosipari Kor-
látolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (4400
Nyíregyháza, Árok u 12. 1. em. 6.; cégjegyzékszáma:
15 09 060965; adószáma: 10577415-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FRANCZEL Villamosipari Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság.
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Ószõlõ u. 89. I/8.
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-08-000051/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NISHI WIND Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4561
Baktalórántháza, Vasút u. 3–2.; cégjegyzékszáma:
15 09 062255; adószáma: 11246983-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Nishi Auto Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Nishi-Frucht Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Nishi Frucht Mezõgazdasági, Termelõ és Termeltetõ,

Feldolgozó és Értékesítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyiregyháza, Luther tér 1.
4400 Nyíregyháza, Epreskert u. 2/4.
4561 Baktalórántháza, Flórasi u. 3.
Jogelõd(ök):
Nishi-Kaze Kereskedelmi, Fejlesztõ és Beruházó Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1054 Buda-
pest, Honvéd u. 8. I. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 10
044406. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza,
Kórház u. 61.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-000705/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MURVAY Szerszám Kereskedõ-
ház Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza,
Varsó u. 4; cégjegyzékszáma: 15 09 064834; adószáma:
11499435-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Szepesi Szerszám Kereskedõház Korlátolt Felelõsségû

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-08-000335/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LIMIT-TRANS Szállító, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (4600 Kisvárda, Szent László utca 22/11.; cégjegyzék-
száma: 15 09 065345; adószáma: 11652546-2-15) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Tompos úti ltp. 14/D II/4.
4600 Kisvárda, Toldi M. u. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-

értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereske-
delmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em.,
cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-001013/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZABOLCS TRANSZ
PLUSZ Fuvarozó és Szállítmányozó Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Szalag u. 4/20.; cég-
jegyzékszáma: 15 09 066617; adószáma: 12557389-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
SZABOLCS TRANSZ Fuvarozó és Szállítmányozási

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Mályva u. 6.
4400 Nyíregyháza, Lobogó u. 6. fszt. 3.
Nem bejegyzett székhelye(i):
5600 Békéscsaba, Szegfû utca 61.
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
6.Fpk.15-08-000942/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BEREGI ZÖLDVONAL Kör-
nyezetvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (4400 Nyíregyháza, Kállói út 71/A; cégjegyzék-
száma: 15 09 066858; adószáma: 12635104-2-15) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Luther u. 5. 4. em. 36.
Jogelõd(ök):
BEREGI ZÖLDVONAL Környezetvédelmi és Szolgál-

tató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-001049/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Zöld határszél 2002 Építõipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4641
Mezõladány, Vörösmarty utca 8.; cégjegyzékszáma:
15 09 067515; adószáma: 12815100-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
Zöld Határ 2002 Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4641 Mezõladány, Rákóczi u. 40.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-000882/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) EURO-HÍD JU-SZI Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4405
Nyíregyháza, Hegedû utca, hrsz.: 26588/7.; cégjegyzék-
száma: 15 09 067899; adószáma: 12910456-2-15) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HAJDINA JU-KU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4431 Nyíregyháza-Sóstófürdõ, Állomás u. 27.
4431 Nyíregyháza-Sóstófürdõ, Szivárvány út 74.
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
6.Fpk.15-08-000972/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BIG TIGER Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4356 Nyírcsaholy, Kossuth utca 101.; cégjegyzékszáma:
15 09 069062; adószáma: 13236454-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekteté-
si és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001367/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 9. napján jogerõre emelke-

dett végzésével a(z) NYÍR-BRES Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregy-
háza, Martinovics tér 2.; cégjegyzékszáma: 15 09 069140;
adószáma: 13254216-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását 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
17.Fpk.15-08-001315/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SIBERIAN TIMBER Építõ-
ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (4466 Timár, Szabadság u. 131.; cégjegy-
zékszáma: 15 09 069270; adószáma: 12677652-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SIBERIAN TIMBER Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7570 Barcs, Felszabadulás utca 7.
4400 Nyíregyháza, Árpád utca 49. I. em. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-001208/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) EAST-GAB Építõipari
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4700
Mátészalka, Kézy László utca 26.; cégjegyzékszáma:
15 09 070960; adószáma: 13803308-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Fazekas tér 1. 1.em. 11.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-001200/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TAR-LAK-BAU Építõipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (4973 Császló, Kossuth L. u. 65.; cégjegyzékszáma:
15 09 071029; adószáma: 13824046-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT
CONTROLL Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság, 4625 Záhony, Szebecse út 4., cégjegyzékszáma:
15 09 070938.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-08-001213/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BIO-HÁZ TRADE Ingatlanfor-
galmi, Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (4551 Nyíregyháza-Oros, Táltos
utca 4.; cégjegyzékszáma: 15 09 071101; adószáma:
12679283-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4026 Debrecen, Mester utca 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001302/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) PIKTOR-TEEM 2007 Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400
Nyíregyháza, Dália út 2. fszt. 2.; cégjegyzékszáma:
15 09 071349; adószáma: 13917810-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000780/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Dél-nyírségi Vendéglátóipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4244 Újfehértó, Bartók
Béla utca 7.; cégjegyzékszáma: 15 09 071398; adószáma:
13928975-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Dél-nyírségi Takarító Szolgálat Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4244 Újfehértó, Bartók Béla út 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-08-001188/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BENKE-DUO Ipari Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4400 Nyíregyháza, Ifjúság u. 8.; cégjegyzékszáma:
15 09 072239; adószáma: 13280075-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1211 Budapest, Gyepsor utca 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-001022/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) REDEX GROUP Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4600 Kisvárda, Dombköz u. 16. fszt. 1.; cégjegyzék-
száma: 15 09 072942; adószáma: 14060162-2-15) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
1158 Budapest, Körvasút sor 71.
Nem bejegyzett székhelye(i):
4600 Kisvárda, Domb köz 16. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001274/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NYÍRSÉG Foglalkoztatási és Kör-
nyezetgazdálkodási Közhasznú Társaság (4400 Nyíregy-
háza, Benczúr tér 7.; cégjegyzékszáma: 15 14 000154; adó-
száma: 21939554-2-15) adós fizetésképtelenségét megálla-
pította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NYÍRSÉG Foglalkoztatási Közhasznú Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi

Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000351/22. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Molim Autó Korlátolt Felelõsségû
Társaság (7095 Iregszemcse, Rákóczi út 101.; cégjegyzék-
száma: 17 09 006696; adószáma: 13747291-2-17) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Steiner Cipõ Gyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7632 Pécs, Melinda utca 17. 3. em. 12.
Nem bejegyzett székhelye(i):
7095 Iregszemcse, Rákóczi út 101.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS

Általános 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 Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000518/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ÁRKÁD Építõipari Kivitelezõ
Gazdasági Munkaközösség végelszámolás alatt (8300
Tapolca, Szent I. u. 26.; cégjegyzékszáma: 19 04 000942;
adószáma: 27206742-2-19) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Árkád Építésszervezési és Vállalkozási GMK
Árkád Építõipari Kivitelezõ és Kereskedelmi Gazda-

sági Munkaközösség
ÁRKÁD Építõipari Kivitelezõ Gazdasági Munkakö-

zösség
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.19-08-000520/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MOTRING-TEXT Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt
(8200 Veszprém, Kossuth L. u. 21.; cégjegyzékszáma:
19 06 000271; adószáma: 27210570-2-19) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MOTRING-TEXT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Münnich F. tér 3.
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.19-08-000381/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) B. E. S. Ipari Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság (8200 Veszprém, Vécsey K.
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u. 6. B lház. 1. em. 2.; cégjegyzékszáma: 19 06 501845;
adószáma: 27245493-2-19) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8100 Várpalota, Mátyás király u. 16. III. 12.
8103 Várpalota, Arany J. u. 21.
8200 Veszprém, Damjanich u. 7/D VI. 16.
8196 Litér, Tass u. 26.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Kft., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000502/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Ko-Zsu Plusz Fémipari Kivi-
telezõ és Szolgáltató Betéti Társaság (8100 Várpalota,
Rákóczi utca 13.; cégjegyzékszáma: 19 06 507119; adó-
száma: 21561933-2-19) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000305/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VÁZSONY ÉP KER Szol-
gáltató Betéti Társaság (8246 Tótvázsony, Rózsa u. 3.
A ép.; cégjegyzékszáma: 19 06 508497; adószáma:
22325655-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ECONOMIX Köz-
gazdász Egyetemi Zrt., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., cég-
jegyzékszáma: 01 10 041303.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000498/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 15. napján jogerõre

emelkedett végzésével a(z) TECHNOIL-2000 Mûszaki,
Innovációs és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (8500 Pápa, Celli u. 67.; cégjegyzékszáma:
19 09 503538; adószáma: 11526625-2-19) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett székhelye(i):
2800 Tatabánya, Cementgyári utca 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A 1/3., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000397/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ARCZ 2004. Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8100
Várpalota, 48-as utca, hrsz.: 3933.; cégjegyzékszáma:
19 09 507851; adószáma: 13364236-2-19) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8103 Várpalota (Inota), Damjanich utca 13.
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.19-08-000371/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GÉP-KER 2003 Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8330 Sümeg, Iparte-
rület hrsz.: 03/23.; cégjegyzékszáma: 19 09 509735; adó-
száma: 13005438-2-19) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2141 Csömör, Tücsökdomb utca 5.
8253 Révfülöp, Kossuth utca 18.
8330 Sümeg, Iparterület, hrsz.: 03/230.
2141 Csömör, Árpád utca 62.
Nem bejegyzett székhelye(i):
7700 Mohács, Horváth Kázmér utca 8. 1. em. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági

Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7., cégjegy-
zékszáma: 01 09 710659.
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CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

Az A + P Módszer Kft. (Cg.: [01 09 461769]; székhelye:
1111 Budapest, Budafoki út 16.) mint a Langermann és
Társa Kft. (Cg.: [01 09 262519]; székhelye: 1221 Buda-
pest, Ady E. u. 81–83.) kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázat

keretében egyszerre értékesíti a következõ eszközöket:
Az 1221 Budapest, Ady E. u. 81–83. egyéb építményt.

Az építmény mint bontott anyag kerül értékesítésre. Az
épületet el kell bontani és el kell szállítani.

Az értékesítésre felkínált bontási anyag irányára:
400 000 Ft (négyszázezer forint).

Pályázati feltételek:
– egyértelmûen meghatározott vételi ár és fizetési felté-

telek megjelölése;
– az ajánlattevõ adatai, társaságok esetén 30 napnál

nem régebbi cégkivonat csatolása;
– bánatpénz-befizetés igazolása.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó tenderfüzet a

felszámoló irodájában (1111 Budapest, Budafoki út 16.,
munkanapokon 12–15 óráig) megjelölt idõpontban megte-
kinthetõ.

A bánatpénz összege 100 000 Ft, melyet az A+P Módszer
Kft. 11711041-20460815 számú bankszámlájára kell befi-
zetni legkésõbb 2008. december 29-i értéknappal. A bánat-
pénzt a nyertes pályázó ajánlatában foglalóként vesszük fi-
gyelembe, a sikertelen pályázóknak a bánatpénz összege az
eredményhirdetést követõen visszautalásra kerül.

Pályázat benyújtásának határideje:

2008. december 29.

Pályázatok értékelése, eredményhirdetés: 2009. ja-
nuár 12.

Pályázatok benyújtásának módja: zárt borítékban sze-
mélyesen a felszámoló irodájában (1111 Budapest, Buda-
foki út 16., 12–15 óra között) vagy postán ,,Pályázat” cím-
mel az 1518 Budapest, Pf. 93 postafiók címre.

Az elõvásárlásra jogosultak az elõvásárlási jogukat ki-
zárólag a jelen pályázati eljárás során gyakorolhatják.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy – megfe-
lelõ ajánlat hiányában – a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.

Az épület helyszíni megtekintésével, valamint további
pályázati információkkal kapcsolatban a 06 (1) 365-1745,
illetve a 06 (30) 436-5289-es telefonszámokon Terdik
Tibor felszámolónál lehet érdeklõdni.

Az INSOLVENT Pénzügyi Tanácsadó Kft. (Cg.:
[01 09 163235]; székhelye: 1115 Budapest, Ildikó u. 21.;
postacím: 1518 Budapest, Pf. 14) mint a PRIZMA MÉ-
DIA Reklámügynökség Reklámtervezõ és Ingatlan-
hasznosító Kft. „f. a.” (Cg.: [06 09 008379]; székhelye:
6800 Hódmezõvásárhely, Rigó u. 27.; adószáma:
[12974739-2-06]) Csongrád Megyei Bíróság 8. Fpk.
06-07-000423/6. sz. végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesítésre kínálja az alábbi vagyonelemeit.
– jármûvek: bruttó 3 millió Ft irányáron,
– táblaelemek: bruttó 1,2 millió irányáron.
Bánatpénz az irányár 20%-a.
A pályázat beadása legkésõbb a Cégközlönyben való

megjelenést (2008. december 11.) követõ 15. napon déli
12 óráig, a felszámoló részére történõ beérkezéssel kettõs,
zárt borítékban lehetséges, melynél a belsõn csupán a
,,Prizma – pályázat” szöveget szabad feltüntetni.

Az ajánlati kötöttség a pályázati határidõ utolsó napjától
számított 75 nap.

Bontás: a beadástól számított 30 napon belül.
A pályázók a bontástól számított 15 napon belül értesí-

tést kapnak az eredményrõl. A nem nyertes pályázók a
döntést követõ 8 banki napon belül visszakapják bánat-
pénzüket.

A bánatpénz befizetést a felszámolóhoz kell teljesíteni
„prizma-toll pályázat idegen pénz” megjegyzéssel a pályá-
zat beadási határidejéig. A felszámoló letéti számlája szá-
ma: 10102093-55289400-02000003.

A pályázatnak az ajánlaton túl tartalmaznia kell a pályá-
zó nevét, címét, adószámát, bankszámlaszámát, egy hó-
napnál nem régebbi cégkivonatát, aláírási címpéldányát, a
bánatpénz befizetését igazoló banki bizonylatát. Magán-
személy pályázó esetén szükséges még személyiigazol-
vány-másolat és a pályázat két tanúval történt hitelesítése.

Egyértelmûen meg kell határozni mind a nettó, mind pe-
dig a bruttó vételárat, bizonylatait.

Meg kell jelölni a pályázatban a fizetés határidejét és az
esetleges biztosítékokat.

A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerzõ pályázó
az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

A bánatpénz az ajánlattevõ javára nem kamatozik, a
nyertes ajánlattevõ bánatpénze a vételárba beszámít. Nem
jár vissza a bánatpénz, ha az ajánlattevõ ajánlatát az ajánla-
ti kötöttség tartama alatt visszavonja. A nyertes pályázó-
nak akkor sem jár vissza, ha visszalép, ha neki felróható
okokból, illetve az érdekkörében felmerülõ okok miatt a
szerzõdés meghiúsul, vagy mint vevõ, vállalt fizetési köte-
lezettségének nem tesz maradéktalanul eleget, vagy az
ajánlati kötöttség tartama alatt a szerzõdést nem köti meg.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy – megfelelõ
ajánlat hiányában – az adott vagyonelemre vonatkozó pá-
lyázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat ki-
írásáról döntsön. Amennyiben több megfelelõ, azonos ér-
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tékû, vagy a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal
eltérõ pályázat érkezik, a pályázat kiírója nyilvános ártár-
gyalást tart, melyrõl az érdekelteket értesíti.

Az elõvásárlásra jogosultak a pályázat beadásának kez-
detéig írásban jelezzék a felszámolónak elõvásárlási szán-
dékukat.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabály-
ban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, ha
nem írásbeli, vagy beszámítást tartalmaz, vagy nem határ-
idõben érkezett, vagy a pályázó a bánatpénzt nem helyezte
letétbe határidõben, vagy nem jelöl meg konkrét vételárat,
vagy az árat más pályázattól teszi függõvé.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás az IN-
SOLVENT Kft. titkárságán (371-0171) kérhetõ.

Az INSOLVENT Pénzügyi Tanácsadó Kft. (Cg.:
[01 09 163235]; székhelye: 1115 Budapest, Ildikó u. 21.;
postacím: 1518 Budapest, Pf. 14) mint az iScreen Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 680510];
székhelye: 1051 Budapest, Vigyázó F. u. 4.; adó-
száma: [11868253-2-41]) Fõvárosi Bíróság 23. Fpk.
01-2002-002853. sz. végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesítésre kínálja a felszámolás alatt lévõ szerve-
zet alábbi vagyonelemét.

– az iScreen Kommunikációs Szolgáltató Kft-ben (Cg.:
[01 09 713648]; székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 6.;
adószáma: [12992890-2-42]) lévõ részesedését 50 000 Ft
irányáron.

Bánatpénz az említett irányár 10%-a, mely összeget a
felszámoló tájékoztatójában megjelölt módon kell befi-
zetni a pályázat leadásának határidejéig.

A pályázatokat legkésõbb a Cégközlönyben való meg-
jelenést (2008. december 11.) követõ 15. napon déli
12 óráig, zárt borítékban, postai úton az INSOLVENT
Kft. 1519 Budapest, Pf. 353 címre kell eljuttatni. A pályá-
zatokra rá kell írni: ,,iScreen Kft. f. a. pályázat”.

Az ajánlati kötöttség a pályázati határidõ utolsó napjától
számított 75 nap.

Bontás: a beadástól számított 30 napon belül.
A pályázók a bontástól számított 15 napon belül értesí-

tést kapnak az eredményrõl. A nem nyertes pályázók a
döntést követõ 8 banki napon belül visszakapják bánat-
pénzüket.

A bánatpénz befizetést a felszámolóhoz kell teljesíteni
„iScreen-pályázat – idegen pénz” megjegyzéssel a pályá-
zat beadási határidejéig. A felszámoló letéti számlája szá-
ma: 10102093-55289400-00000003.

A pályázatnak az ajánlaton túl tartalmaznia kell a pályá-
zó nevét, címét, adószámát, bankszámlaszámát, egy hó-
napnál nem régebbi cégkivonatát, aláírási címpéldányát, a
bánatpénz befizetését igazoló banki bizonylatát. Magán-

személy pályázó esetén szükséges még személyiigazol-
vány-másolat és a pályázat két tanúval történt hitelesítése.

Meg kell jelölni a pályázatban a fizetés határidejét és az
esetleges biztosítékokat.

A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerzõ pályázó
az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

A bánatpénz az ajánlattevõ javára nem kamatozik, a
nyertes ajánlattevõ bánatpénze a vételárba beszámít. Nem
jár vissza a bánatpénz, ha az ajánlattevõ ajánlatát az ajánla-
ti kötöttség tartama alatt visszavonja. A nyertes pályázó-
nak akkor sem jár vissza, ha visszalép, ha neki felróható
okokból, illetve az érdekkörében felmerülõ okok miatt a
szerzõdés meghiúsul, vagy mint vevõ, vállalt fizetési köte-
lezettségének nem tesz maradéktalanul eleget, vagy az
ajánlati kötöttség tartama alatt a szerzõdést nem köti meg.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy – megfelelõ
ajánlat hiányában – az adott vagyonelemre vonatkozó pá-
lyázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat ki-
írásáról döntsön. Amennyiben több megfelelõ, azonos ér-
tékû, vagy a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal
eltérõ pályázat érkezik, a pályázat kiírója nyilvános ártár-
gyalást tart, melyrõl az érdekelteket értesíti.

Az elõvásárlásra jogosultak a pályázat beadásának kez-
detéig írásban jelezzék a felszámolónak elõvásárlási szán-
dékukat.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabály-
ban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, ha
nem írásbeli, vagy beszámítást tartalmaz, vagy nem határ-
idõben érkezett, vagy a pályázó bánatpénzt nem helyezte
letétbe határidõben, vagy nem jelöl meg konkrét vételárat,
vagy az árat más pályázattól teszi függõvé.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás az IN-
SOLVENT Kft. titkárságán (371-0171) kérhetõ.

A Factor Kft. (Cg.: [01 09 269929]; székhelye: 1031
Budapest, Kazal u. 65.) mint a KORÁN Lakásfelszerelési
Kft. „f. a.” (Cg.: [08 09 009334]; székhelye: 9421 Fertõ-
rákos, Pataki I. út 2.) Filip György felszámolóbiztos

nyilvános pályázat

útján hirdeti meg az adós szervezet maradék árukészletét:
függönyöket, dekorszöveteket, bútorszövetet, mûpadlót,
tapétát, fürdõszobai cikkeket, ülõ- és díszpárnákat, ágyta-
karókat, terítõket, szõnyegeket, viaszos vásznat. Irányár:
4 800 000 Ft.

Az árukészlet csak egy csomagban történõ megvétele
lehetséges. Az árukészletrõl készült leltár a felszámoló iro-
dájában megtekinthetõ.

Az értékesítésnél az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bekezdés g) pontjában
foglaltak az irányadóak.

2008/51. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 9249



Részvételi feltételek:
– a megjelölt irányár 10%-ának bánatpénzként történõ

befizetése a felszámoló MKB Rt.-nél vezetett – elkü-
lönített – bankszámlaszámára: 10300002-20362559-
70073285, Factor Kft. nevére, hivatkozással a KORÁN
Kft. „f. a.”-ra, a pályázat beadásának határidejéig beérke-
zõen és ennek igazolása a pályázati anyagban,

– a pályázatnak tartalmaznia kell a vevõ nevét, címét,
gazdasági társaság esetén cégkivonatát, a cégjegyzésre jo-
gosult(ak) aláírási címpéldányát,

– a pályázatnak tartalmaznia kell egyértelmûen a vétel-
ár összegét, a fizetés módjának és határidejének határozott
megjelölését,

– nyilatkozatot arról, hogy pályázó ajánlatát a benyúj-
tási határidõtõl számított 90 napig fenntartja.

A pályázatot zárt borítékban ,,KORÁN Kft. f. a. PÁ-
LYÁZAT” megjelöléssel, írásban, személyesen, vagy
postai úton kell eljuttatni a felszámoló címére: Budapest
XIV., Besnyõi u. 13. 9–15 óráig, vagy postacímére: 1576
Budapest, Pf. 52.

A pályázat benyújtásának határideje: a Cégközlönyben
történõ megjelenést (2008. december 11.) követõ 15. nap
15 óráig beérkezõen.

Személyesen történõ beadásról a felszámoló átvételi el-
ismervényt ad ki.

A pályázat bontása a beérkezést követõ 10 napon belül
közjegyzõ jelenlétében történik.

A felszámoló a közjegyzõi bontást követõen 10 napon
belül értékeli a pályázatokat és az értékelés eredményérõl
a pályázókat írásban értesíti.

Több megfelelõ ajánlat esetén, a közel azonos értékû
(a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pá-
lyázatokat benyújtók között nyilvános ártárgyalást folytat
a felszámoló, fenntartva azon jogát, hogy nem megfelelõ
pályázatok esetén a pályázatot eredménytelennek, illetve
érvénytelennek nyilvánítsa.

Felszámoló megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot
eredménytelennek nyilváníthatja.

Az eredménytelen pályázók részére a felszámoló a befi-
zetett bánatpénz összegét az eredmény kihirdetését követõ
8 napon belül visszautalja.

A bánatpénz nem kamatozik, de költség sem kerül fel-
számításra; a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra
kerül.

Az elõvásárlásra jogosultak a pályázat leadásának ha-
táridejéig jelenthetik be elõvásárlási szándékukat a
Cstv.-ben meghatározott módon és feltételekkel, jogosult-
ságuk igazolásával együtt.

Információ: Hegegy Annamária felszámolótól kapható
a 252-3576-os telefonszámon.

A City Invest Üzleti Tanácsadó Kft. (Cg.:
[01 09 878806]; 1066 Budapest, Teréz krt. 6.) mint a LOS
Mezõgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság „f. a.” (Cg.: [08 09 003963]; 9163 Fehértó,
02/6. hrsz.; adószáma: [11133379-2-08]) felszámolója az
1991. évi IL. törvény 49/A. § (1) bekezdése alapján

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az alábbi vagyontárgyakat:
1. Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak:
– Rábatamási külterületén, 066/6. helyrajzi számú,

15,1633 ha területû „gyep (rét)” mûvelési ágú ingatlan
25056/805176 tulajdoni hányada.

– Fehértó külterületén, 02/8. helyrajzi számú, 1,0265
ha területû „kivett” mûvelési ágú, udvar és 3 épület ingat-
lan tulajdoni hányada.

– Fehértó külterületén, 02/10. helyrajzi számú,
8322 m2 területû „kivett” mûvelési ágú, udvar és 3 épület
ingatlan tulajdoni hányada.

– Osli külterületén, 025/43. helyrajzi számú, 1 ha
9167 m2 területû „szántó” mûvelési ágú ingatlan, osztatlan
közös tulajdonú, (1853/10078 tulajdoni hányada).

– Osli külterületén, 0205/7. helyrajzi számú, 9 ha
827 m2 területû „szántó” mûvelési ágú ingatlan, osztatlan
közös tulajdonú, (17180/101000 tulajdoni hányada).

2. Értékesítés feltételei:
A fizetés készpénzfizetéssel történhet, egy összegben,

vagy részletben. A pályázó a pályázat benyújtásával egy-
idejûleg 400 000 Ft-ot bánatpénzként köteles a felszá-
molónál letétbe helyezni, vagy átutalni a felszámoló
10102086-41248800-00000009 sz. számlájára „LOS-bá-
natpénz” megjelöléssel. A letétbe helyezés munkanapo-
kon 9 és 15 óra között, pénteki munkanpon 9 és 12 óra kö-
zött történhet. A bánatpénz után kamat nem jár, de kezelési
költséget sem számít fel a felszámoló. Az eredménytelenül
pályázóknak a bánatpénz visszajár, az elbírálási idõ utáni
8 napon belül. A visszautalással kapcsolatos bankköltsé-
get a felszámoló levonja a bánatpénzbõl.

A bánatpénz az eredménnyel pályázó szerzõdéskötése-
kor a vételárba beszámít. A felszámoló a fenti ingatlanokat
elsõdlegesen egyszerre kívánja értékesíteni, együttes véte-
li ajánlat esetén 3 000 000 Ft + áfa alatti árat nem fogad el.

Amennyiben az ajánlattevõ csak egyes ingatlanokra
tesz ajánlatot, az ingatlant helyrajzi szám szerint meg kell
jelölni a megajánlott vételár mellett.

3. Ajánlatok benyújtása és egyéb feltételek:
Az ajánlatot pályázat útján, írásban kell benyújtani,

ajánlott levélben, ,,Pályázat” megjelöléssel, a felszámoló
(1066 Budapest, Teréz krt. 6.) címére.

A pályázat benyújtásának kezdõ idõpontja a jelen hir-
detménynek a Cégközlönyben való megjelenését (2008.
december 11.) követõ 15. nap, a pályázatok beérkezésére
nyitva álló határidõ az e naptól számított 15 napon belüli
idõtartam. A pályázatnak ezen határidõ alatt be kell ér-
keznie.
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Amennyiben a pályázatra nyitva álló határidõ utolsó
napja pénteki munkanapra esik, úgy a pályázatnak legké-
sõbb e nap 12 órájáig be kell érkeznie az esetleges bánat-
pénzzel együtt.

A bánatpénz visszafizetésének költségei a pályázót ter-
helik.

Az ingatlanokon lévõ felépítmények elhanyagolt, le-
romlott állapotúak, teljes átvizsgálásra és felújításra szo-
rulnak.

A felszámoló az értékesített ingatlanok után semmilyen
szavatosi kötelezettséget nem vállal, az ilyen felelõsségét
kizárja.

A pályázatokat közjegyzõ jelenlétében a felszámoló ál-
tal – a felszámoló munkatársaiból álló – kijelölt bizottság
bontja fel és bírálja el, a pályázat beérkezésére nyitva álló
határidõ utolsó napjától számított 45 napon belül.

Érvénytelen az a pályázat, amely nem írásbeli, vagy a
pályázó a pályázattal egyidejûleg bánatpénzt nem helye-
zett letétbe, vagy beszámítást tartalmaz, vagy nem kész-
pénzfizetést ígér, vagy nem a határidõben érkezett, illetve
egyébként nem felel meg a pályázati kiírásnak. Meg kell
jelölni a pályázatban a fizetés határidejét, és az esetleges
biztosítékokat.

Nem természetes személy pályázónak igazolnia kell hi-
telt érdemlõ módon a nyilvántartásba vételét.

A felszámoló a legmagasabb árat kínáló pályázót része-
síti elõnyben. Az elõvásárlásra jogosultak jogaikat jelen
pályázat keretében gyakorolhatják.

A felszámoló fenntartja a jogot – megfelelõ pályázat hi-
ányában – a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Érdeklõdni dr. Kárpáti Péter felszámolóbiztosnál a
342-2371-es telefonszámon lehet, vagy személyesen, az
1066 Budapest, Teréz krt. 6. I. I/B alatti irodájában, mun-
kaidõben.

A Budapest Holding Elsõ Hazai Vagyonkezelõ Zrt.
(cégjegyzékszáma: [01 10 041192]; 6722 Szeged, Jósika
u. 41.) Csongrád Megyei Képviselete, 6722, Szeged,
Jósika u. 41.) mint a TO-SZI BAU Bt. „f. a.” (cégjegy-
zékszáma: [06 06 014301]; 6922 Földeák, Érmellék u. 9.),
Csongrád Megyei Bíróság 9. Fpk. 06-05-000615/8. számú
végzésében kijelölt felszámolója

nyilvános pályázaton

értékesítésre hirdeti meg a Tamási, külterület 011/82. hrsz.
szám alatt található kivett terület tulajdonjogát.

Irányár: 300 000 Ft + áfa
Az ingatlan nagysága: 1327 m2

Bánatpénz: 30 000 Ft.
A részletes információ Pusztai Dénes felszámolóbiz-

tostól [6722 Szeged, Jósika u. 41.; tel.: 06 (62) 543-260
vagy 06 (30) 983–1223] kérhetõ, munkanapokon 8–16 óra
között.

A pályázóknak a bánatpénzt, készpénzben a Budapest
Holding Elsõ Hazai Vagyonkezelõ Zrt. Csongrád Megyei
Képviselete pénztárában letétbe kell helyeznie, a befize-
tésnek meg kell érkeznie a pályázat beadási határidejéig.
A kiíró ezzel az összeggel a bánatpénz szabályai szerint
rendelkezik.

A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban, ,,TO-SZI
BAU” felirattal, kell benyújtani a Budapest Holding Elsõ
Hazai Vagyonkezelõ Zrt. Csongrád Megyei Képviseleté-
hez (6722 Szeged, Jósika u. 41.) postai úton vagy szemé-
lyesen.

A pályázat beadása legkésõbb a Cégközlönyben való
megjelenést (2008. december 11.) 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, aláírási
címpéldányát, a bánatpénz befizetését igazoló banki bi-
zonylatát. Magánszemély pályázó esetén szükséges még
személyiigazolvány-másolat és a pályázat két tanúval tör-
tént hitelesítése.

A pályázatban egyértelmûen meg kell határozni mind a
nettó, mind pedig a bruttó vételárat. Meg kell jelölni a pá-
lyázatban a fizetés határidejét és az esetleges biztosíté-
kokat.

A pályázati ajánlatban 60 napos ajánlattételi kötöttséget
kell vállalni. Az ajánlati árat készpénzben vagy banki át-
utalással kell megfizetni, beszámításra vonatkozó ajánla-
tokat nem fogadunk el.

A pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent el-
adási kötelezettséget. A felszámoló megfelelõ ajánlat hiá-
nyában dönthet úgy, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja.

Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános pá-
lyázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándék-
ról nyilatkozatot tesznek.

A Délprodukt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cg.:
[06 09 001253]; 6726 Szeged, Petrozsényi u. 16/4.; Sáf-
rány Mihály felszámolóbiztos) mint a LINKA Húsfeldol-
gozó Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: [06 09 011489];
6721 Szeged, Szilágyi u. 2. II. 10.) felszámolója az
1991. évi IL. tv. 49/A. § (1) bekezdése alapján

nyilvános pályázat

útján kívánja értékesíteni az adós cég vagyonát az alábbiak
szerint:

Az adásvétel tárgya:
A LINKA Húsfeldolgozó Kereskedelmi Kft. „f. a.” adós

gazdálkodószervezet, valamint a LINKA SONKA Kft.
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magántulajdonban lévõ, 6235 Bócsa, I. kerület 126/A cí-
men lévõ 1,6 ha nagyságú telket a rajta elhelyezkedõ
komplex sertésvágóhíd és feldolgozó üzem, valamint iro-
daépület felépítményekkel. A telek beépíthetõsége
4800 m2.

Megközelíthetõ az 54-es fõútról (direkt kapcsolattal a
fõúttal) lakóterülettõl mintegy 100 m-re, az M5-ös autópá-
lyától cca. 25 km-re. A telek nagy teljesítményû áramvéte-
lezési lehetõséggel, vezetékes ivóvízzel, tartályosgáz-ellá-
tással rendelkezik.

Az üzem élõállat-fogadóval, pihentetõvel, szúró, vágó,
bontó, daraboló helyiségekkel rendelkezik. Anyagmozga-
tás felsõ pályán történik. Vágókapacitás 200 db sertés/nap
(hûtõbõvítéssel mûszakonként). Csontozó, daraboló kapa-
citás 20 t/nap.

A telep az uniós állat-egészségügyi elõírásoknak meg-
felel. (Fekete-fehér rendszerû férfi-, nõi öltözõk, étkezõhe-
lyiség, mosóhelyiség, állatorvosi iroda kislaborral stb.)

Technológiai helyiségek: élõállat-fogadó, kitárolási he-
lyiség, elsõdleges bélfeldolgozó, kazánház. Állat-egész-
ségügyi engedélyek: EU, Távol-Kelet és Oroszország. Kü-
lönálló épület, mintegy 300 m2 irodablokk, húsbolt teljes
felszereléssel, berendezéssel, hozzá készítményraktár,
szociális blokk, csomagoló, ládamosó, ládatároló stb.

A komplexum értékesítési irányára: 210 000 000 Ft
+ áfa.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– 40 napos ajánlati kötöttség vállalása,
– az irányár 5%-ának bánatpénzként történõ befize-

tése a Délprodukt Kft. Erste Bank Rt. szegedi fiókjánál
vezetett 11606002-05654300-06000003 számú számlá-
jára LINKA Kft. „f. a.” megjelöléssel, legkésõbb a pá-
lyázat benyújtásának határidejéig.

– A páláyzatnak tartalmaznia kell a pályázó fõbb adata-
it, az ajánlott áfamentes vételárat, a fizetési feltételekre vo-
natkozó nyilatkozatot és fedezetigazolást.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy
– a megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról dönt-
sön,

– több megfelelõ, azonos értékû (10%-on belüli) ár-
ajánlat esetén a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart,
melynek idõpontját és helyét az érdekeltekkel az ártárgya-
lást megelõzõen írásban közli. A pályázatok elbírálása so-
rán elõnyben részesítjük azon pályázót, aki vállalja az
azonnali készpénzfizetést.

Az írásos pályázati ajánlatokat kettõ példányban, zárt
borítékban ,,LINKA Kft. Pályázat” jeligével, a Délpro-
dukt Kft. (6722 Szeged, Attila u. 11.) irodájában kell be-
nyújtani. Az ajánlatok benyújtási idõpontja: legkésõbb je-
len hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008.
december 11.) számított 15. nap 12 óra.

A pályázatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló a pályá-
zatokat értékeli, annak eredményérõl az érdekelteket érte-

síti. Az értékelésrõl jegyzõkönyv készül, melyet bármelyik
hitelezõ megtekinthet.

Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási szándékukat a
pályázat benyújtási határidejéig írásban nyújthatják be.
A meghirdetett vagyontárgyakkal kapcsolatos felvilágosí-
tás, helyszíni megtekintés lehetõsége kérhetõ, a pályázat-
tal kapcsolatos egyéb kérdések tekintetében rendelkezésre
áll: Jakab Árpád, a felszámoló megbízottja [tel.: 06 (62)
426-375].

Az YPLON Vagyonkezelõ, Felszámoló és Pénzügyi Ta-
nácsadó Kft. (Cg.: [01 09 461424]; 1025 Budapest, Csévi
u. 11/B) mint az INVESZTA Lízing Regionális Lízing-
és Befektetõ Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 689790]; 1037 Bu-
dapest, Farkastorki út 15.) a Fõvárosi Bíróság által kijelölt
felszámolója (a továbbiakban: felszámoló)

nyilvános pályázat

útján kívánja értékesíteni az adós vagyontárgyait az aláb-
biak szerint:

1. Szajol külterületén, kivett telephely beépített terület
megnevezésû 0150/6. hrsz. alatt található, összesen
20 000 m2 nagyságú 3/4 tulajdoni hányadú ingatlant.

Irányár: 15 000 000 Ft + áfa, bánatpénz: 1 500 000 Ft.
2. Szajol külterületén, szántó megnevezésû 0150/7.

hrsz. alatt található, összesen 30 000 m2 nagyságú 1/1 tu-
lajdoni hányadú ingatlant.

Irányár: 2 500 000 Ft, bánatpénz: 250 000 Ft.
A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 8 napon belül

készpénzben, vagy átutalással kell megfizetni.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó adatait (név, cím, gazdasági társaságok ese-

tében 1 hónapnál nem régebbi eredeti cégkivonat és ere-
deti aláírási címpéldány),

– a felajánlott vételárat, a fizetés módját,
– az ajánlat érvényességi idejét,
– a pályázó köteles a megjelölt bánatpénzt az INVESZ-

TA Kft. „f. a.” házipénztárába befizetni, legkésõbb a pá-
lyázat benyújtásának határidejéig.

A befizetés igazolását a pályázati anyaghoz mellékelni
kell.

A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért kelléksza-
vatosságot a felszámoló nem vállal.

A beszámítás lehetõségét a törvény kizárja.
A pályázatban 60 napos ajánlati kötöttséget kell vál-

lalni.
Az ajánlatot zárt borítékban, személyesen kérjük eljut-

tatni a felszámoló székhelyére (a postai úton való kézbesí-
tést, annak kockázata miatt kizárjuk).
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A pályázatra kérjük ráírni: FINVESZTA Kft. „f. a.” pá-
lyázat.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb a je-
len hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008.
december 11.) számított 15. nap 12 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.

A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a
nyilvános értékesítést megfelelõ ajánlat hiányában a pá-
lyázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ 8
napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

A benyújtási határidõt követõ 15 napon belül a felszá-
moló az ajánlatokat értékeli. Több megfelelõ, azonos érté-
kû ajánlat esetén a felszámoló a pályázók között nyilvános
ártárgyalást tart.

Az ajánlatok értékelésérõl a felszámoló a pályázókat
írásban értesíti.

További információk telefonon Varga Balázs felszámo-
lóbiztostól kérhetõk, a 200-5464-es telefonszámon.

MAROSHOLDING Felszámoló és Szakértõ Iroda Kft.
(Cg.: [01 09 870092]; 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7.)
mint a SZUPI-TÁP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(Cg.: [03 09 108667]; 6230 Soltvadkert, Szentháromság
u. 76.) felszámolója, nyilvános

pályázat útján

értékesíti a felszámolás alatt álló szervezet alábbi vagyon-
tárgyait:

1. vagyoncsoport
Kiskunfélegyháza 923/16. hrsz. alatti keverõtelep
Telek: 22 000 000 Ft
Épületek és beépített keverõtehnológiák: 96 000 000 Ft
Gépek, berendezések: 2 000 000 Ft
Használaton kívüli tárgyi eszközök: 1 200 000 Ft
Irányár összesen: 121 200 000 Ft
2. vagyoncsoport
Kiskunfélegyháza 0611/26. és 0613/8. hrsz. alatti ba-

romfinevelõ telep
Irányár: 25 000 000 Ft
3. Vagyoncsoport
Soltvadkert, Bem u. 18., belterület 1032. hrsz., kivett la-

kóház és udvar 611 m2

Irányár: 1 500 000 Ft.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak pályázati tájé-

koztatója a pályázati hirdetmény Cégközlönyben történõ
megjelenését követõen megtekinthetõ a MAROSHOL-
DING Kft. (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 41. I. 9.) irodájá-
ban a 06 (62) 484-690-es telefonszámán történõ elõzetes
egyeztetés után.

A pályázaton való részvétel feltételei:
– 1. Vagyoncsoportra 12 100 000 Ft. 2. vagyoncso-

portra 2 500 000 Ft. 3. vagyoncsoportra 150 000 Ft, bánat-
pénz megfizetése a pályázati tájékoztatóban szereplõ
számlaszámra.

– 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. december 11.) számított 15. na-
pig 1 példányban kell beérkezni, illetve 15. napon 12 óráig
leadni a Marosholding Kft. (6724 Szeged, Kossuth L.
sgt. 41. I. 9.) címére.

– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a boríté-
kon kérjük feltüntetni SZUPI-TÁP Kft. „f. a.” PÁLYÁ-
ZAT.

– 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, a vételár
fedezetének igazolását.

– Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.

– A pályázat bontására közjegyzõ jelenlétében, a pá-
lyázati leadási határidõ lejárta után 30 napon belül ke-
rül sor.

– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 30 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.

– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogo-
sultságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat
benyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a 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 XLIX. törvény
49/C. § (2) bekezdés alapján felhívja az esetleges érdekel-
teket elõvásárlási joguk gyakorlására és kéri, hogy a jog
gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtá-
si határidejéig írásban jelentsék be.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–12 óra között dr. Szabó Tibortól a
06 (62) 484-690-es telefonszámon.
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A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26.)
mint felszámoló a Marend Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 166659]; 1039 Budapest, Madzsar József u. 13.) tu-
lajdonában lévõ, az alábbiakban bemutatott ingatlanhá-
nyadot kínálja nyilvános

pályázat útján

megvásárlásra.
A Budapesti 1. Számú Körzeti Földhivatal által

65554/18. hrsz. alatt nyilvántartott, a természetben Buda-
pest III. ker., Madzsar József utcában található ingatlan
2/20 tulajdoni hányadának (területe 17,1 m2) irányára
2 500 000 Ft, a bánatpénz 250 000 Ft.

A bánatpénzt a Kossuth Holding Zrt. Szentgál és Vi-
déke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-10000070
számú számlára szíveskedjenek utalni „Marend Kft. f. a. –
bánatpénz” megjelöléssel.

A megvásárlásra felkínált ingatlanért kellékszavatossá-
got nem vállalunk. A vételárat egy összegben, a szerzõdés
megkötésétõl számított 15 napon belül, átutalással kell
megfizetni. A beszámítást a csõdtörvény kizárja.

A felszámolás az 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõ-
pontú felszámolásokra vonatkozó, többször módosított
1991. évi XLIX. törvény szerint folyik. A pályázaton való
részvétel feltétele a bánatpénz elõzetesen igazolt megfize-
tése. A bánatpénz akkor tekinthetõ megfizetettnek, ha azt a
megadott bankszámlaszámon az ajánlattételi határidõ elõtt
24 órával jóváírták. A pályázati eljárás részletes feltételeit
feltételfüzet állapítja meg, amely tartalmazza a megvásár-
lása felkínált ingatlan rövid bemutatását. A feltételfüzet a
felszámoló székhelyén, munkanapokon 9–12, pénteken
11 óráig megtekinthetõ, illetve megvásárolható. A pályá-
zati ajánlatban 75 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy ma-
gyar nyelvû példányban, zárt, a pályázóra való utalás nél-
küli, „Marend Kft. f. a. – pályázat” jeligével feliratozott
borítékban,

2009. január 9-én 10 és 11 óra között

a felszámoló székhelyén nyújtsák be. A pályázati ajánlato-
kat 2009. január 13-án a benyújtás helyszínén, 10 órakor,
közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályázatbontáson
azok az érdeklõdõk, akik a bánatpénzt a kiírás szerint meg-
fizették és határidõben ajánlatot nyújtottak be, részt ve-
hetnek.

A felszámoló 2009. január 20-án 10 órakor a felszámoló
székhelyén eredményhirdetést tart, amelyre az elõvásár-
lásra jogosultakat ezúton hívja meg. Felhívjuk az elõvásár-
lásra jogosultak figyelmét, hogy az elõvásárlási jognyilat-
kozatukat az értékesítésen kialakult végleges vételár isme-
retében, a pályázókra elõírttal azonos feltételek mellett, az
eredményhirdetés idõpontját követõ 15 napon belül a fel-

számolóhoz eljuttatott írásos nyilatkozat megtételével,
írásban tehetik meg.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik több
megfelelõ ajánlat, és a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati
ár a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a
pályázók között közjegyzõ jelenlétében köteles nyilvános
ártárgyalást tartani.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányá-
ban a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

További felvilágosítással Kissné Ágics Ilona felszámo-
lóbiztos (telefon: 321-4210) készséggel áll rendelkezésre.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlan elõzetesen egyezte-
tett idõpontban megtekinthetõ.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; 1061 Budapest, Paulay Ede u. 45)
mint felszámoló a „SZILPLAST” Ipari Szövetkezet
„f. a.” (Cg.: [17 02 001102]; 7200 Dombóvár, Kórház
u. 7.) tulajdonában lévõ, az alábbiakban bemutatott ingat-
lanokat kínálja együttesen

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.
Körzeti Földhivatal Dombóvár által Dombóvár belterü-

let 2925/1. hrsz. alatt nyilvántartott, 11 123 m2 alapterüle-
tû, ipartelep megnevezésû ingatlan 4787/33369 tulajdoni
hányada, Dombóvár belterület 2925/1/E. hrsz. alatt nyil-
vántartott, 887 m2 alapterületû, egyéb épület megnevezésû
ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. Az ingatlanok – áfa nélkül
értelmezett – együttes irányára 16 950 000 Ft, a bánatpénz
450 000 Ft.

A megvásárlásra felkínált ingatlanért kellékszavatossá-
got nem vállalunk. A vételárat egy összegben, a szerzõdés
megkötésétõl számított 15 napon belül átutalással kell
megfizetni. A beszámítást a csõdtörvény kizárja.

A felszámolás a többször módosított 1991. évi XLIX.
törvény szerint folyik. A pályázaton való részvétel feltéte-
le a bánatpénz elõzetesen igazolt megfizetése. A bánat-
pénz akkor tekinthetõ megfizetettnek, ha azt a megadott
bankszámlaszámon az ajánlattételi határidõ elõtt 24 órával
jóváírták, vagy az eladó pénztárába befizették. A pályázati
eljárás részletes feltételeit feltételfüzet állapítja meg,
amely tartalmazza a megvásárlása felkínált ingatlan rövid
bemutatását, valamint az ingatlan tulajdoni lapját. A felté-
telfüzet a felszámoló 7621 Pécs, Jókai M. tér 13/B szám
alatti fióktelepén munkanapokon 9–12 óra között megte-
kinthetõ, illetve megvásárolható. A pályázati ajánlatban
60 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy ma-
gyar nyelvû példányban, zárt, a pályázóra való utalás nél-
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küli, „SZILPLAST Ipari Szövetkezet f. a. – pályázat” jel-
igével feliratozott borítékban,

2009. január 5-én 12 óráig

a felszámoló (7621 Pécs, Jókai M. tér 13/B) címén nyújt-
sák be. A pályázati ajánlatokat 2009. január 6-án 10 órakor
közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályázatbontáson
azok az érdeklõdõk, akik a bánatpénzt a kiírás szerint meg-
fizették és határidõben ajánlatot nyújtottak be, részt ve-
hetnek.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik több
megfelelõ ajánlat, és a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati
ár a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a
pályázók között közjegyzõ jelenlétében köteles nyilvános
ártárgyalást tartani.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányá-
ban a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

További felvilágosítással Piti Zoltán felszámolóbiztos
[telefon: 06 (72) 532-209] készséggel áll rendelkezésre.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlan elõzetesen egyezte-
tett idõpontban megtekinthetõ.

A PECUNIAAGORA Kereskedelmi és Szolgáltató Ta-
nácsadó Zrt. (Cg.: [20 10 040179]; 8900 Zalaegerszeg,
Békeligeti u. 1.) mint a Hidroterra Környezet-, Talaj- és
Vízvédelmi Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [20 09 060728];
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 12. IV. em.), Zala Me-
gyei Bíróság 1. Fpk. 20-05-020189/11. számú végzésével
kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a Hidroterra Kft. „f. a.” tulajdo-
nát képezõ Zalaszentmihály, Arany János u. 2. szám alatti,
541/1. hrsz.-ú, 1,6296 ha területû gazdasági épület és ud-
var megnevezésû ingatlant.

Irányár: 8 000 000 Ft (nyolcmillió forint + áfa).
Bánatpénz: 400 000 Ft (négyszázezer forint).
A pályázónak (vevõnek) a bruttó vételár (nettó ár + Ft)

megfizetése mellett a vevõnek szerzõdéses formában át
kell vállalnia a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség 9333/12/2005. és
4993-1/2/2006. számú határozataiban elõírt részleges kör-
nyezeti állapotvizsgálathoz, a Vidra Környezetgazdálko-
dási Kft. (9025 Gyõr, Bálint M. u. 100.) által készített költ-
ségbecslés szerinti környezeti terheket is.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos
címét, a beígért, vételárat (nettó ár + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói iga-
zolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,

statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánat-
pénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást és
a pályázatban megjelölt (beígért) bruttó vételár (nettó
ár Ft + áfa) és a bánatpénz különbözetére vonatkozó banki
fedezetigazolást.

A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befi-
zetése legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig
a felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bank-
számlára.

A bánatpénz befizetését bizonyító banki bizonylat má-
solatát és a bánatpénz számlára történt beérkezésére vonat-
kozó banki igazolást a pályázathoz mellékelni kell.

A pályázónak (vevõnek) a bruttó vételár (nettó ár Ft
+ áfa) megfizetése mellett szerzõdéses formában át kell
vállalnia az adásvételi szerzõdés megkötésével együtt az
eladótól az ingatlanhoz fûzõdõ esetleges, jelenleg nem is-
mert környezeti terheket is.

A területen 3600 tonna mésziszap tárolása történik, an-
nak késõbbi elszállításához a pályázónak hozzá kell já-
rulnia.

A nyilvános pályázat ideje alatt az 541/1. hrsz.-ú ingat-
lan vázrajzi megosztása várható, amellyel a helyrajzi szám
módosulhat. Errõl az érdeklõdõket a pályázat kiírója külön
tájékoztatja.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt felszámoló kizárja.

A vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés létrejöt-
tének és a birtokba lépésnek is elõfeltétele.

Az értékesítésre kerülõ ingatlanért (ingatlanokért) és
annak egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot
nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált
állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásá-
val kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy vala-
mennyi más költség a pályázót (vevõt) terheli, továbbá az
esetleg késõbb felmerülõ (megismerendõ) és az adásvétel
idõpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevõ viseli.

A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és a fize-
tési mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjele-
néstõl (2008. december 11.) számított 15. napon (délelõtt)
10 óráig kérjük írásban, személyesen, vagy postai úton be-
nyújtani a felszámoló irodájába: PECUNIAAGORA Ke-
reskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 8900 Zalaeger-
szeg, Békeligeti u. 1. (postacím: 8901 Zalaegerszeg,
Pf. 19).

A zárt borítékra kérjük ráírni: „Hidroterra Kft. f. a. Pá-
lyázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 10 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló ezúton értesíti az elõvásárlásra jogosulta-
kat, hogy a törvény szerinti elõvásárlási jogukkal csak a
pályázat keretén és feltételein belül élhetnek.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlatte-
võk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
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melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõ-
zõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszá-
molóbiztostól a 06 (92) 510-466, 06 (92) 321-236-os tele-
fonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

Az ADÓAKTUÁL Kft. (Cg.: [15 09 060631]; székhelye:
Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20.), mint a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Bíróság 10. Fpk. 15-05-000136/3. szá-
mú végzésével kijelölt Vásárosnaményi Mezõgazdasági
Szövetkezet „f. a.” (Cg.: [15 02 050413]; 4800 Vásáros-
namény, Szõlõskert) gazdálkodószervezet felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az adós cég tulajdonát képezõ
alábbi vagyonát.

Ingatlan:
Ingatlan címe: 4800 Vásárosnamény, Szõlõskert u.,

hrsz.: 0565/5.
Ingatlan megnevezése: szemétlerakó telep
Területe: 54 948 m2

Az 1/1 tulajdoni illetõség irányára: 1 500 000 Ft.
A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy az értéke-

sítés során a hatályos áfatörvény 142. § (1) bekezdése
alapján az értékesítés során a „fordított adófizetés” sza-
bályait kell alkalmazni, amely szerint az adót a vevõ fi-
zeti meg.

Pályázati jelentkezés és információgyûjtés:
A vagyontárgyat elõzetes egyeztetés alapján az érdeklõ-

dõk a helyszínen tekinthetik meg (tel.: 06 (42) 421-137).
A pályázatokat zárt borítékban a felszámoló 4400 Nyír-

egyháza, Búza tér 9. szám alatti irodájába kell benyújtani a
jelen pályázat Cégközlönyben való közzétételét (2008. de-
cember 11.) követõ 15. napon 10 óra 30 perc–11 óra kö-
zötti idõpontban.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
A pályázatok elbírálásáról szóló döntésrõl a felszámoló a
döntés meghozatalától számított 10 napon belül írásban
fogja értesíteni a pályázókat. Nyilvános ártárgyalásra
– megfelelõ árajánlat esetén – az azonos értékû (árajánlat
tekintetében legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatot be-
nyújtók között kerül sor, melyrõl a jogosultakat a felszá-
moló írásban értesíti.

Az elõvásárlásra jogosultak ezen irányú szándékukat
– a pályázat benyújtásának határidejéig – írásban jelent-
hetik be a felszámolónak.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– a pályázó (név, képviselõ, cím, telefon-, bankszámla-

szám, gazdasági társaságok esetében képviseleti jogosult-
ságot igazoló hitelesített aláírási címpéldány és 30 napnál
nem régebbi cégkivonat csatolása szükséges), valamint a
megajánlott vételár, és a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozat egyértelmû meghatározása,

– a megajánlott vételár 10%-ának megfelelõ mértékû
bánatpénz befizetése a Vásárosnaményi Mezõgazdasági
Szövetkezet „f. a.” házipénztárába történõ befizetéssel
legkésõbb a pályázat benyújtására nyitva álló határidõig,

– 60 napos ajánlati kötöttség vállalása.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a

nyilvános pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – ered-
ménytelennek nyilvánítsa.

Érdeklõdni lehet: Hajdu Attila felszámolóbiztosnál
(Nyíregyháza, Búza tér 9.) telefon/fax: 06 (42) 421-137,
valamint a 06 (30) 958-3055-ös telefonszámon.

A MAROSHOLDING Felszámoló és Szakértõ Iroda Kft.
(Cg.: [01 09 870092]; 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7.)
mint a PRÍMA-REAL-CAR Kereskedelmi és Szolgálta-
tó Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: [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: 3 200 000 Ft.
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 egyez-
tetés után.

A pályázaton való részvétel feltételei:
– 320 000 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. december 11.) számított 15. na-
pig, 1 példányban kell beérkezni, illetve 15. napon
12 óráig lehet leadni a MAROSHOLDING Kft., 6720 Sze-
ged, 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.
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– A pályázat bontására közjegyzõ jelenlétében, a pá-
lyázati leadási határidõ lejárta után 30 napon belül ke-
rül sor.

– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 30 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.

– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogo-
sultságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat
benyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a 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 XLIX. törvény
49/C. § (2) bekezdés alapján felhívja az esetleges érdekel-
teket elõvásárlási joguk gyakorlására és kéri, hogy a jog
gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtá-
si határidejéig írásban jelentsék be.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–12 óra között dr. Szabó Tibortól a
06 (62) 484-690-es telefonszámon.

Az EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft. (cégjegyzék-
száma: [01 09 269955]; 1042 Budapest, Árpád út 57–59.)
mint a 3K INVEST TRADE Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. „f. a.” (Cg.: [05 09 011262]; 3525 Miskolc, Szé-
chenyi u. 29. II. 3.) kijelölt felszámolója nyilvános

pályázat útján

értékesíti a felszámolás alatt álló társaság maradék tár-
gyi eszközeit, vagyontárgyait:

– 1 db FIAT büfékocsi (1997.)
Irányár: 500 000 Ft
– 1 db emelõgép
Irányár: 250 000 Ft
Az eladóval szembeni hitelezõi követelések vételárba

történõ beszámítására nincs lehetõség. A felszámoló a va-
gyontárgyakhoz kapcsolódóan kellékszavatosságot nem
vállal.

A pályázatokat a felszámoló postacímére (3526 Mis-
kolc, Hatvanötösök útja 1. fszt. 2.), vagy személyesen az
EXEREM Kft. (3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 1.
fszt. 2.) irodájában kell benyújtani a Cégközlönyben való
közzétételtõl (2008. december 11.) számított 15. nap
12 óráig. A pályázati borítékra kérjük ráírni a „3K IN-
VEST TRADE Kft. f. a. pályázat” jeligét. A pályázat bon-
tására a pályázati határidõ lejártát követõen 15 napon

belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A pályázat elbírá-
lására és a pályázók értesítésére az ajánlati kötöttség idõ-
tartamán belül kerül sor.

A pályázaton az vehet részt:
– aki a „3K INVEST TRADE Kft. f. a. pályázat bánat-

pénz” közleménnyel a becsérték 10%-ának megfelelõ bá-
natpénzt a felszámoló 10800014-60000006-10175082
számú Citibank Rt.-nél vezetett számlára, a banki átutalási
napokat is figyelembe véve befizette úgy, hogy az legké-
sõbb a pályázati határidõ lejártakor minden kétséget kizá-
róan igazolva legyen, vagy személyesen a társaság házi-
pénztárába, a felszámoló irodájában (3526 Miskolc, Hat-
vanötösök útja 1. fszt. 2.) a pályázati határidõ lejártáig be-
fizet;

– aki legalább 60 napi ajánlati kötelezettséget vállal;
– aki a kialakult vételár megfizetésére 8 banki napon

belül teljesítést vállal;
– aki nyilatkozik arról, hogy a jelen pályázati felhívás-

ban foglalt tájékoztatást tudomásul vette.
A felszámoló felhívja a figyelmet, hogy a pályázóknak a

befizetett bánatpénzeket az ajánlati kötöttség lejártát kö-
vetõen fizeti vissza. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok
esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül
sor, amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését meg-
elõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti. A pályá-
zattal kapcsolatban további információk szerezhetõk Tóth
István felszámolóbiztostól a 06 (46) 321-015-ös telefon-
számon.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy megfelelõ ajánlat
hiányában érvénytelennek nyilvánítsa a pályázatot.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; székhely: 1055 Budapest, Szent István
krt. 1.) mint a Fabist 2000 Faipari Korlátolt Felelõsségû
Társaság „f. a.” (Cg.: [12 09 003952]; 2651 Rétság, Köz-
társaság u. 16.) Nógrád Megyei Bíróság által kijelölt fel-
számolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a társaság tulajdonában álló
alábbi vagyonelemet:

A Rétsági Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásá-
ban, Rétság belterület 266. hrsz. alatt szereplõ, kiett beépí-
tetlen terület megnevezésû ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.

A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy a ve-
võnek vállalnia kell az esetlegesen felmerülõ környezeti
károk elhárítását.

Pályázati irányár: 4 550 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 455 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése az ÁFI Fel-

számoló és Vayonkezelõ Zrt. UniCredit Bank Rt.-nél ve-
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zetett 10900035-00000002-96040018 számú bankszámlá-
jára legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig.

– A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, ered-
ménytelen pályázat esetén 15 napon belül a pályázó részére
visszafizetésre kerül.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.

– A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó fõbb ada-
tait (a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a
cégjegyzésre jogosult tisztségviselõ alárírási címpéldá-
nyát), az ajánlott vételárat, a bánatpénz befizetésének iga-
zolását, valamint a fizetési feltételekre vonatkozó nyilat-
kozatot.

– Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban „Fa-
bist 2000 Kft. – pályázat” jeligével a felszámolóbiztos
(1055 Budapest, Szent István körút 1. III. em.) titkárságán
kell személyesen benyújtani jelen közlemény Cégközlöny-
ben való megjelenését (2008. december 11.) követõ
15. nap legkésõbb 12 óráig.

– A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül
sor.

– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 15 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.

– Az ingatlan értékesítésére megtekintett állapotban
kerül sor, arra kellékszavatosságot nem vállalunk, beszá-
mítást a Cstv. kizárja.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ pályázat hiányá-
ban eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot hir-
dethet ki.

A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló nyilvános
értékesítési versenytárgyalást tart, amennyiben a megaján-
lott vételárak közötti eltérés 10%-on belül van. Ennek he-
lyérõl, idejérõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlat-
tevõket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló a hatályos 1991. évi IL. törvény alapján
felhívja az esetleges érdekelteket elõvásárlási joguk gya-
korlására és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló szándé-
kukat a pályázat benyújtási határidejéig írásban jelent-
sék be.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad dr. Molnár
István felszámolóbiztos munkanapokon 8-11 óra között a
06 (1) 302-3420-as telefonszámon.

A Pannon Felszámoló Kft. (Cg.: [01 09 063050]; 1025
Budapest, Szépvölgyi út 52.; felszámolóbiztos: Kallai Pál)
egyfordulós

nyilvános pályázatot

hirdet a Samira-Bau Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 878313];
1131 Budapest, József A. tér 1/B) tulajdonát képezõ Ve-

csésen található új építésû 4 db, egyenként 156 m2-es lakó-
ingatlanokra (hrsz.: 6073/5., 6073/6.):

lakásonként: 25 000 000 Ft
mindösszesen: 100 000 000 Ft
irányáron.
A felszámoló beszámítást nem fogad el.

A pályázat benyújtásának módja, helye:
A pályázatot zárt borítékban, 1 eredeti és 1 másolati pél-

dányban „Samira-Bau Kft. f. a. pályázat” megjelöléssel
kell benyújtani a Pannon-Felszámoló Kft. székhelyén
(1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.)

2008. december 30-án 12 óráig,

ügyvédi átvételi elismervény ellenében.

A pályázati kiírásban szereplõ ingatlanokat elõzetes
idõpont-egyeztetést követõen lehet megtekinteni, 2008.
december 30-ig. Idõpont-egyeztetés a 266-0749-es tele-
fonszámon lehetséges.

A pályázati eljárás részletes feltételeit a pályázati tájé-
koztató állapítja meg és tartalmazza az ingatlanok bemuta-
tását. A tájékozató a felszámoló Pannon-Felszámoló Kft.
székhelyén (1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.), a
266-0749-es számú telefonon történõ elõzetes egyeztetés
után – 2008. december 30-ig munkanapokon 9–15 óra kö-
zött – megtekinthetõ, vagy 5000 Ft + áfa – befizetése mel-
lett megvásárolható. A megvásárlásról a felszámoló bi-
zonylatot állít ki.

Az ajánlat érvényességének feltétele 10 000 000 Ft (tíz-
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, „Samira-Bau bánat-
pénz” megjelöléssel kell befizetni, vagy a felszámolóbiz-
tosnál letétbe helyezni.

A felszámoló a bánatpénz után a visszafizetésig terjedõ
idõre kamatot nem fizet. A bánatpénz összegének legké-
sõbb 2008. december 30-án 12 óráig a felszámoló bank-
számláján jóváírásra kell, hogy kerüljön.

A pályázati ajánlatok bontására a benyújtási határidõ le-
teltét követõen kerül sor, közjegyzõ jelenlétében.

A bontást követõen haladéktalanul megtörténik a pályá-
zatok elbírálása.

A bírálat eredményérõl tértivevényes levélben a felszá-
moló valamennyi pályázót 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 a Samira-Bau Kft. „f. a.” részére kártérí-
tési kötelezettséget nem keletkeztet.
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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 felszá-
moló (1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.) irodájában.

Az ADVOCO Vagyonkezelõ és Tanácsadó Kft. (Cg.:
[08 09 003091]; 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37.;
9001 Gyõr, Pf. 649) mint a Westcity-Bük Ingatlanforgal-
mazó Kft. „f. a.” (Cg.: [11 09 014052]; 2890 Tata, Agos-
tyáni u. 83. A ép.; adószáma: [13016366-2-11]) kijelölt
felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján érétkesíteni kívánja az „f. a.” adós gazdálkodószer-
vezet tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyait:

Ingatlan:
I. Hrsz.: 1337/59.
Ingatlan címe: Bük, Fenyves utca.
Megnevezése: kivett beépítetlen terület.
Alapterület: 8479 m2.
Tulajdoni hányad: 1/1.
II. Hrsz.: 1337/60.
Ingatlan címe: Bük, Fenyves utca.
Megnevezése: kivett beépítetlen terület.
Alapterület: 885 m2.
Tulajdoni hányad: 1/1.
Az ingatlanok együtt, jóváhagyott építési engedéllyel

kerülnek értékesítésre.
Irányár: 83 900 000 Ft + áfa.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vé-

teli ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az ADVOCO Kft.
9001 Gyõr, Pf. 649 szám alatti címre vár „Westcity-Bük
Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelöléssel.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell a megajánlott nettó
vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatokat
arról, hogy az ajánlattevõ 30 napos ajánlati kötöttséget
vállal.

A benyújtási határidõtõl számított 90 napos fizetési ha-
táridõ vállalása kötelezõ.

A 2007. évi CXXVII. törvény (áfa-tv.) 142. § (1) bekez-
dés g) pontja értelmében az általános forgalmi adót a vevõ
fizeti, az elfogadott ajánlat szerinti nettó vételáron felül.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerzõdéskö-
téshez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges
minden adatát.

A pályázó köteles az ajánlott vételár 5%-át az AD-
VOCO Kft. Pannon Takarékszövetkezetnél vezetett
63200157-11022798 számú számlájára átutalni, illetve
készpénzben bánatpénzként mellékelni. Az eredménytele-
nül pályázó részére, illetve érvénytelen pályázat esetén a

felszámoló a bánatpénzt a pályázatok értékelését követõen
8 napon belül visszautalja.

A vételárba hitelezõi követelés beszámítására nincs le-
hetõség.

Az ajánlatokat kettõs zárt borítékban (tértivevényes le-
vélben), magyar nyelven, postai úton kérjük eljuttatni a pá-
lyázatot kiíró címére (ADVOCO Kft. 9001 Gyõr, Pf. 649;
9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37.)

Az ajánlatok beérkezésének idõpontja:

2008. december 29. déli 12 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munka-
társától, Gáspár János felszámolóbiztostól a 06 (96)
550-920 vagy a 06 (30) 224-3712-es számon szerez-
hetõ be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A bon-
tást követõ 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat ér-
tékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv készül,
melyet bármely hitelezõ megtekinthet. Az ajánlatok elbí-
rálásának eredményérõl a felszámoló az érdekelteket írás-
ban 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.

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 DOROGA
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[19 09 501376]; 8500 Pápa, Pápakovácsi u. 3.) adós gaz-
dálkodószervezetnek a Veszprém Megyei Bíróság
4. Fpk. 19-07-000191/8. számú végzésével kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tu-
lajdonát képezõ:

Pápa 0826/20. hrsz. alatt nyilvántartott 3773 m2 alapte-
rületû, kivett udvar és két gazdasági épület megnevezésû
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ingatlant, bútorokkal, valamint berendezésekkel együtt
(részletezésük a tenderfüzetben).

Irányár: nettó 100 000 000 Ft (nettó egyszázmillió fo-
rint).

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatos írásos aján-
latokat kér benyújtani, melyeket a TM-LINE Zrt.,
7621 Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve 7603 Pécs,
Pf. 121 címekre vár „DOROGA Kft. f. a. vételi ajánlat”
megjelöléssel, kettõs, zárt borítékban, személyesen vagy
postai úton eljuttatni.

A pályázaton való részvétel feltétele az irányár
5%-ának bánatpénzként történõ befizetése a felszámoló
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 feltüntetni:
DOROGA Kft. „f. a.” bánatpénz.)

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,
székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megaján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatko-
zatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttsé-
get vállal, a vételár fedezetének igazolását.

A felszámoló a beszámítás lehetõségét az 1991. évi
IL. tv. 49. § (4) bekezdése alapján kizárja.

További információ a felszámoló szervezet munkatár-
sától, Csapó Gábor felszámolóbiztostól a 06 (30)
660-1647, valamint a 06 (72) 520-627-es telefonszámokon
kapható. A részletes pályázati feltételeket és a vagyontár-
gyak leírását tartalmazó feltételfüzet a felszámoló szer-
vezet budapesti és pécsi irodájában megtekinthetõ és
20 000 Ft bruttó áron megvásárolható.

Az ajánlatok benyújtási idõpontja: legkésõbb jelen hir-
detmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. de-
cembber 11.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap
12 óra. A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok
átvételérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt köve-
tõen 15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A benyújtási határidõt követõ 30 napon belül a felszá-
moló az ajánlatokat értékeli. Megfelelõ, azonos értékû
pályázatok esetén a felszámoló nyilvános értékesítési
versenytárgyalást tart, melynek idejérõl, helyérõl, sza-
bályairól és a befizetendõ bánatpénz összegérõl a fel-
számoló az ajánlattevõket írásban értesíti. Azonos érté-
kû ajánlatnak minõsül, ha a megadott vételárak közötti
eltérés 10%-nál nem nagyobb.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakért a felszámoló
kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett
és megvizsgált állapotban veszi meg. A meghirdetésre ke-
rült vagyontárgyak megtekintésére 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.

A KERSZI Zrt. (Cg.: [01 10 041640]; 1143 Budapest,
Besnyõi u. 13.) mint a Békés Megyei Bíróság által a Szar-
ka és Társai Kft. „f. a.” (Cg.: [04 09 004274]; 5510 Dé-
vaványa, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

keretében meghirdeti a Szarka és Társai Kft. „f. a.” Déva-
ványa, külterület, hrsz.: 01224. alatti ingatlanát.

A pályázat benyújtásának határideje: a jelen hirdetmény
Cégközlönyben történt közzétételét (2008. december 11.)
követõ 15. nap 9 óra.

A pályázat benyújtásának helye: KERSZI Zrt., 1143
Budapest, Besnyõi u. 13.

A pályázat bontásának ideje: a benyújtási határidõt kö-
vetõ elsõ munkanapon 10 órai kezdettel közjegyzõ jelenlé-
tében.

A ingatlan irányára: nettó 8 000 000 Ft, mely tartalmaz-
za az ingatlanon található felépítményt is.

A fordított adózás szabályai miatt az áfafizetési kötele-
zettség a vevõt terheli.

A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámo-
ló kellékszavatosságot nem vállal.

A pályázati bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a
Szarka és Társa Kft. „f. a.” Szeghalom és Vidéke Takarék-
szövetkezetnél vezetett 54000038-11021326 számú bank-
számlájára kell befizetni.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak megtekinthetõk
elõzetes egyeztetést követõen a helyszínen.

A pályázaton való részvétel feltételei:
– A pályázó adatait, az ajánlott vételárat és a fizetési

feltételeket tartalmazó írásbeli ajánlat benyújtása 2 pél-
dányban, zárt borítékban.

– A pályázaton részt vevõ jogi személynek (vállalkozó-
nak) 1 hónapnál nem régebbi cégkivonata, az eljárásra vo-
natkozó jogosultságát igazoló okirat bemutatása.

– A vevõnek igazolnia kell a vételár rendelkezésre állá-
sát, erre a célra elkülönített számlakivonat csatolásával.

– A bánatpénz megfizetésének igazolása.
– Az ajánlati kötöttség vállalásainak idõpontját tartal-

mazó nyilatkozat.
– Az eladó kellékszavatossága, illetve garanciájára tel-

jes körû kizárására vonatkozó tudomásulvételének írásbeli
nyilatkozata.

A pályázatot nyert vevõ köteles a teljes vételárat 30 na-
pon belül a készítésre került adásvételi szerzõdésben meg-
határozottak szerint megfizetni. Ha ezt elmulasztja, a bá-
natpénz összegét elveszíti. A bánatpénz összege a vételár-
ba beszámít. A vagyon átadása (birtokba és tulajdonba

9260 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/51. szám



adása) a teljes vételár szerzõdés szerinti megfizetése ese-
tén a szerzõdésben foglaltak szerint kerül sor.

A pályázaton részt vevõ, de nem nyertes pályázóknak a
bánatpénzt a felszámoló visszautalja.

A pályázat eredményének kihirdetésére, a pályázat be-
nyújtásának helyszínén a következõ munkanapon 11 órai
kezdettel kerül sor. Ha több megfelelõ, közel azonos érté-
kû pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyil-
vános ártárgyalást tart.

A felszámoló fenntartja jogát, hogy megfelelõ ajánlat
hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Az elõvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános pályá-
zat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a végle-
gesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról
nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása ér-
dekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét ar-
ra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályá-
zatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

További felvilágosítást ad: Schenker Tamás felszámoló,
a 231-0053-as telefonszámon.

Az ÁFI Zrt. (Cg.: [01 10 041854]; székhelye: 1055 Bu-
dapest, Szent István krt. 1. I. em.) mint a MIRAGE 55 Ke-
reskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 460505]; székhelye:
1037 Budapest, Tarhos u. 19.) bíróság által kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázat

keretében értékesíti az adós cég vagyonának részét képezõ
alábbi ingatlan: Budapest belterület, 28197/6/A/6. hrsz.
alatti 36 m2 területû lakás.

Az ingatlan becsült értéke: 13 200 000 Ft.
A tárgyi eszközök becsült értéke: 200 E Ft + áfa.
Bánatpénz: 1 320 000 Ft.
A vevõnek vállalnia kell az esetleges környezeti károk

elhárítását.
A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázati ajánlatot magyar nyelven kettõs, zárt borí-

tékban, ,,MIRAGE 55 Kft. – PÁLYÁZAT” megjelöléssel
a felszámoló irodájában kell átadni (1055 Budapest, Szent
István krt. 1.), jelen közlemény Cégközlönyben való meg-
jelenését (2008. december 11.) követõ 15. napon legké-
sõbb 12 óráig, vagy postai úton eljuttatni az 1399 Buda-
pest, Pf. 701/313 címre úgy, hogy a küldemény a megjelölt
határidõig a felszámoló 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 nyilvános ártárgyalást tart, amelynek fel-
tételeit írásban közli a pályázókkal. A bánatpénz a vételár-
ba beszámít, 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 ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ 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.) a Zalaegerszegi Jégcsarnok Fejlesztõ és Üze-
meltetõ Kft. „f. a.” (Cg.: [20 09 065943]; 8900 Zalaeger-
szeg, Fáy András u. 4. B em. 1.) Zala Megyei Bíróság
1. Fpk. 20-08-020259. számú végzésével kijelölt felszá-
molója nyilvános

pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tu-
lajdonát képezõ:

1. 2897/10/A/2. hrsz., természetben Zalaegerszeg,
Stadion u.-ban található jégcsarnokot, és kiszolgáló egy-
ségeit,

2. 2897/10/A/1. hrsz., természetben Zalaegerszeg, Sta-
dion u.-ban található üzletet,

3. Icecar Zomboni BBZ 46 and handedger (jégkarban-
tartó és jégélezõ gép),

4. A jégcsarnok kiszolgálását szolgáló konténer géphá-
zak, és a jégcsarnok kiszolgálását szolgáló egyéb berende-
zések, gépek.

Nettó irányár: 290 000 000 Ft (nettó kettõszázkilenc-
venmillió forint).

A Zalaegerszegi Jégcsarnok Kft. jelenleg is üzemelteti a
létesítményt. A földterület a Zalaegerszegi Önkormányzat
tulajdona. A felszámoló mûködõ üzemként kívánja a ve-
võnek átadni az üzemet. A fenti vagyontárgyakat kizáró-
lag egyben kívánja értékesíteni a felszámoló, ezért egy
irányárat kér megjelölni. A vételár megbontása a követke-
zõképpen történik:

1. pontban megjelölt ingatlan: vételár 59%-a
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2. pontban megjelölt ingatlan: vételár 5%-a
3. pontban megjelölt gép: vételára 3%-a
4. pontban megjelölt ingóságok: vételár 33%
A pályázó vállalhatja a munkavállalók munkáltatói jog-

utódlással való átvételét. A jégcsarnok birtokbaadására
legkésõbb 2009. január 15-ig sor kell, hogy kerüljön.

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 szám
alatti címekre vár „Zalaegerszeg Jégcsarnok Kft. f. a. vé-
teli ajánlat” megjelöléssel, kettõs zárt borítékban, szemé-
lyesen, vagy postai úton eljuttatni.

A pályázaton való részvétel feltétele a 20 000 000 Ft bá-
natpénzként történõ befizetése felszámoló Raiffeisen
Bank Zrt.-nél vezetett 12072507-01106056-00100002
számú bankszámlájára, legkésõbb a pályázat benyújtásá-
nak határidejéig és ennek igazolása a pályázati anyagban.
(A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: Zalaegerszegi
Jégcsarnok Kft. „f. a.” bánatpénz.)

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,
székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megaján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatko-
zatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttsé-
get vállal, a vételár fedezetének igazolását.

További információ a felszámoló szervezet munkatár-
sától, dr. Horváth Szilárd felszámolóbiztostól a 06 (30)
660-1662, valamint a 06 (72) 520-627-es telefonszámokon
kapható. A részletes pályázati feltételeket és a vagyon-
tárgy leírását tartalmazó feltételfüzet a felszámoló szerve-
zet pécsi és budapesti irodájában megtekinthetõ és
60 000 Ft bruttó áron megvásárolható.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. de-
cember 11.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap
12 óra. A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok
átvételérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõen
15 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A be-
nyújtási határidõt követõ 30 napon belül a végelszámoló
az ajánlatokat értékeli. Megfelelõ, azonos értékû pályáza-
tok esetén a felszámoló nyilvános értékesítési versenytár-
gyalást tart, melynek idejérõl, helyérõl, szabályairól és a
befizetendõ bánatpénz összegérõl a felszámoló az ajánlat-
tevõket írásban értesíti. Azonos értékû ajánlatnak minõsül,
ha a megadott vételárak közötti eltérés 10%-nál nem na-
gyobb.

Amennyiben a vételárak különbsége 10%-nál nagyobb
a felszámoló versenytárgyalást tarthat.

Az értékelésre kerülõ vagyontárgyért a felszámoló kel-
lékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekin-
tett és megvizsgált állapotban veszi meg.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki. A felszámoló a beszámítás lehetõségét az 1991. évi
IL. tv. 49. § (4) bekezdése alapján kizárja.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [01 10 045659]; székhely: 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40.) a NON-STOP Autósiskola, Kereskedelmi és
Szállítmányozási Kft. „f. a.” (Cg.: [17 09 001437]; 7090
Tamási, Szabadság u. 92.) Tolna Megyei Bíróság 11. Fpk.
17-08-000069. számú végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános

pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tu-
lajdonát képezõ alábbi ingatlant:

– Tamási 2573. hrsz. alatt felvett, 2000 m2 alapterületû
kivett autószalon megnevezésû ingatlan 1/1 tulajdoni há-
nyadban, amely természetben, 7090 Tamási, Szabadság
út 92. szám alatt található. Az ingatlan berendezései nem
tartoznak a felszámolói vagyonba.

Irányár: nettó 38 000 000 Ft (nettó harmincnyolcmillió
forint).

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-
latokat kér benyújtani, melyeket a TM-LINE Zrt., 1092
Budapest, Ferenc krt. 40., 1450 Budapest, Pf. 136, vala-
mint a 7621 Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve 7603 Pécs,
Pf. 121 címekre vár „NON-STOP Autósiskola Kft. f. a. vé-
teli ajánlat” megjelöléssel, kettõs zárt borítékban, szemé-
lyesen, vagy postai úton eljuttatni.

A pályázaton való részvétel feltétele az irányár
5%-ának bánatpénzként történõ befizetése adós társa-
ság UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000059-
40430005 számú bankszámlájára, legkésõbb a pályázat
benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a pályázati
anyagban. (A közlemény rovatban kérjük feltüntetni:
NON-STOP Kft. „f. a.” bánatpénz.)

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,
székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megaján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatko-
zatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttsé-
get vállal, a vételár fedezetének igazolását.

További információ a felszámoló szervezet munkatár-
sától, dr. Horváth Szilárd felszámolótól a 06 (30)
660-1662, valamint a 06 (72) 520-627-es telefonszámokon
kapható.

A részletes pályázati feltételeket és a vagyontárgy leírá-
sát tartalmazó feltételfüzet a felszámoló szervezet buda-
pesti és pécsi irodájában megtekinthetõ és 25 000 Ft bruttó
áron megvásárolható.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. de-
cember 11.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap

9262 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/51. szám



12 óra. A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok
átvételérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõen
15 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A be-
nyújtási határidõt követõ 30 napon belül a felszámoló az
ajánlatokat értékeli. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok
esetén a felszámoló nyilvános értékesítési versenytárgya-
lást tart, melynek idejérõl, helyérõl, szabályairól és a befi-
zetendõ bánatpénz összegérõl a felszámoló az ajánlattevõ-
ket írásban értesíti. Azonos értékû ajánlatnak minõsül, ha a
megadott vételárak közötti eltérés 10%-nál nem nagyobb.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki.

A felszámoló a beszámítás lehetõségét az 1991. évi
IL. tv. 49. § (4) bekezdése alapján kizárja.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

Az YPLON Vagyonkezelõ, Felszámoló és Pénzügyi Ta-
nácsadó Kft. (Cg.: [01 09 461424]; 1025 Budapest, Csévi
u. 11/B) mint a FESS ’90 Ipari és Kereskedelmi Kft.
„f. a.” (Cg.: [13 09 101371]; 2030 Érd, Bányász u. 29.)
felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós fürdõruha-készítésbõl maradt aláb-
bi eszközeit.

Elasztik kelme 1180 m.
Az eszköz irányára: 200 000 Ft + áfa.
A bánatpénz összege: 20 000 Ft.
Mellkosárszivacs (pár) 2170 db.
Az eszköz irányára: 100 000 Ft + áfa.
A bánatpénz összege: 10 000 Ft.
Mûszál cérna (kúp, 10 000 m) 1604 db.
Az eszköz irányára: 150 000 Ft + áfa.
A bánatpénz összege: 15 000 Ft.
A vételárat a szerzõdéskötéssel egy idõben, készpénz-

ben kell megfizetni.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a pályázó adatait (név, cím, cégkivonat, adószám),
a felajánlott vételárat,
az ajánlat érvényességi idejét.
A pályázó köteles a pályázati kiírásban meghatározott

összeget bánatpénzként a FESS ’90 Kft. „f. a.” házipénztá-
rába befizetni, az YPLON Kft. székhelyén.

A befizetés igazolását a pályázati anyaghoz mellé-
kelni kell.

Ajánlatot az eszközökre csak külön-külön lehet tenni.
Az eszközök megtekintésére a 200-5464-es telefonszá-

mon, elõzetesen egyeztetett idõpontban van lehetõség.

A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért kelléksza-
vatosságot a felszámoló nem vállal.

A beszámítás lehetõségét a törvény kizárja.
A pályázatban 60 napos ajánlati kötöttséget kell vál-

lalni.
Az ajánlatot zárt borítékban, személyesen kérjük eljut-

tatni a felszámoló székhelyére (a postai úton való kézbesí-
tést, annak kockázata miatt kizárjuk).

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb a je-
len hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008.
december 11.) számított 15. nap 12 óra (munkanapokon
10–14 óráig).

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.

A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy a nyilvános
értékesítést megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

A benyújtási határidõt követõ 15 napon belül a felszá-
moló az ajánlatokat értékeli. Több megfelelõ, azonos érté-
kû ajánlat esetén a felszámoló a pályázók között nyilvános
ártárgyalást tart.

Az esetleges elõvásárlásra jogosultak ezen jogukat a pá-
lyázat keretében gyakorolhatják.

Az ajánlatok értékelésérõl a felszámoló a pályázókat
írásban értesíti.

További információk telefonon, Varga Balázs felszá-
molóbiztostól kérhetõk, a 200-5464-es telefonszámon.

A BIS Csõdgondnok és Tanácsadó zRt. (Cg.:
[01 10 043489]; 1123 Budapest, Ráth Gyögy u. 1/C) mint
a SZEÉP GE 2004 Építõipari, Faipari és Szállítási Kor-
látolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [01 09 724507];
1139 Budapest, Tahi u. 46/B II. 4.) adós felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós tulajdonát képezõ alábbi vagyont:
Ford Tranzit típusú dízel, platós tehergépjármû (gyártá-

si év: 1991, 2496 cm3, 52 kW, sárga, 6 személyes),
500 000 Ft (nettó) irányáron.

A felszámoló a meghirdetett gépkocsit megtekintett ál-
lapotban adja el, annak mûködõképes állapotáért felelõs-
séget nem vállal, a kellékszavatosságot kizárja.

Tájékoztatást ad: Kecskeméti Tiborné a 06 (1)
202-5580-as, a 06 (1) 201-1357-es, illetve a 06 (70)
536-0343-as telefonszámokon, hétfõtõl péntekig 10–12
óra között.

A pályázaton történõ részvétel feltétele az 50 000 Ft
összegû bánatpénz befizetése a pályázat benyújtásának ha-
tárnapjáig a felszámoló BIS Zrt. 11600006-00000000-
25146336 számú számlájára, vagy az ennek megfelelõ
készpénz felszámoló pénztárába történõ befizetése.
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A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat
esetén 10 napon belül kamatmentesen visszafizetésre
kerül.

A pályázatokat tértivevényes levéllel a felszámoló cí-
mére – BIS Zrt. 1276 Budapest, Postafiók 27. – kérjük
megküldeni vagy személyesen az 1123 Budapest, Ráth
György u. 1/C fszt. 3. sz. alatti irodájába beadni munkana-
pokon 10 órától 12 óráig. A borítékra írják rá: „SZEÉP GE
2004 Kft. f. a. pályázat”.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2008. december 29. 12 óra.

A borítékon, amely a pályázatot tartalmazza, más felirat
nem lehet, ha beküldése postán történik, akkor a pályázati
borítékot egy másik borítékban kell elhelyezni.

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, cí-
mét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát másolatban, az ajánlati ár egyértelmû meg-
határozását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi ide-
jét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt
követõ 30 nap.

A felszámoló értesíti az elõvásárlási joggal rendelkezõ-
ket, hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázat ke-
retében gyakorolhatják.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik, a fenti benyújtási határidõt követõ 10 napon belül.
A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl a bontást
követõ idõponttól számított 10 napon belül értesítést kap-
nak. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló több megfelelõ ajánlat esetén a 10%-on
belüli árat ajánlók között nyilvános ártárgyalást tart, illet-
ve – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítja a pályázatot.

Az adásvételi szerzõdésnek a pályázat nyertesével tör-
ténõ megkötésének végsõ határideje: 2009. január 29.

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mû-
ködõ Részvénytársaság (Cg.: [01 10 044074]; székhely:
1051 Budapest, Mérleg u. 12.) a MÓRÓ Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 666093]; 1181 Buda-
pest, Wlasics Gy. u. 70.) a Fõvárosi Bíróság 24. Fpk.
01-2007-006004/7. számú végzésével kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tu-
lajdonát képezõ, 2005-ben gyártott TOYOTA AVENSIS
WAGON 2.2 D4–D gépjármûvét.

Irányár: nettó 2 600 000 Ft.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-
latokat kér benyújtani, melyeket a VECTIGALIS Általá-
nos Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12., il-
letve 1364 Budapest, Pf. 428 címekre kér „MÓRÓ Kft.
f. a. VÉTELI AJÁNLAT” megjelöléssel, kettõs, zárt borí-
tékban, személyesen vagy postai úton eljuttatni.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: magánszemély aján-
lattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, címét,
az azonosításra alkalmas további adatokat, az ajánlott net-
tó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, a bánatpénz befi-
zetésének, valamint a vételár fedezetének igazolását. Vál-
lalkozás, illetve társaság ajánlattevõ esetében a pályázó
nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adato-
kat, hatályos cégkivonatát, az ajánlott vételárat, a vállalt fi-
zetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötött-
ség vállalásáról, a vételár fedezetének igazolását, valamint
a bánatpénz befizetésének igazolását a pályázat benyújtá-
sáig.

Az ajánlatok beérkezésének idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. de-
cember 11.) számított 20. nap 12 óra.

A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a meghir-
detett nettó irányár 5%-ának megfelelõ bánatpénz meg-
fizetése a felszámoló CIB Banknál vezetett 10700055-
04225205-52000001 számú számlájára.

Az érétkesítésre kerülõ gépjármû elõre egyeztetett idõ-
pontban megtekinthetõ. További információ a felszámoló
szervezet munkatársától, dr. Magyarné Nádas Máriától a
06 (1) 484-0165-ös telefonszámon kapható.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló az ajánla-
tokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv ké-
szül.

Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.

A megfelelõ, azonos értékû pályázat esetén a felszámo-
ló nyilvános értékesítési versenytárgyalást tart, melynek
feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a részt-
vevõkkel ismerteti. Azonos értékû ajánlatnak minõsül, ha
az ajánlati ár a legmagasabb megajánlott vételár 90%-át
elérte.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvá-
níthatja, és új pályázatot írhat ki.

A CONDORDAT Felszámoló Kft. (Cg.: [01 09 562281];
1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fsz. 1.) mint a DÉL-
HÁZ Építõipari és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[02 09 067742]; 7625 Pécs, Hunyadi u. 59/1.) a Baranya
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Megyei Bíróság 3. Fpk. 02-07-000117/27. számú végzé-
sével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ

a) Pécs–Újhegy, Pipitér u. 3. szám alatti, 43589/1.
hrsz.-ú, 1395 m2 nagyságú beépítetlen területet.

Irányár: 6 000 000 Ft + áfa (hatmillió forint + áfa).
Bánatpénz: 800 000 Ft (nyolcszázezer forint).
A Pécsi Megyei Jogú Város Közgyûlésének címzetes

fõjegyzõje a 09-4293/2007/5. ügyszámú, jogerõs határo-
zatával engedélyt adott a Pécs, Pipitér u. 3. szám alatti
43589/1. hrsz.-ú ingatlanon 2 db kétlakásos lakóépület és
csapadékvíz-tároló építésére.

b) Kéthely belterület, Mayari utca 1031. hrsz.-ú,
6000 m2 nagyságú, kivett mûvelési ágú beépítetlen terü-
letet.

Irányár: 2 000 000 Ft + áfa (kettõmillió forint + áfa).
Bánatpénz: 200 000 Ft (kettõszázezer forint).
c) Szalánta belterület, Hunyadi utca 120. szám alatti,

173. hrsz-ú, 1371 m2 nagyságú, kivett mûvelési ágú, lakó-
ház, udvar, gazdasági épület megnevezésû ingatlant.

Irányár: 4 000 000 Ft + áfa (négymillió forint + áfa).
Bánatpénz: 400 000 Ft (négyszázezer forint).
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos

címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói iga-
zolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánat-
pénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást és
a pályázatban megjelölt (beígért) bruttó vételár (nettó
ár Ft + áfa) és a bánatpénz különbözetére vonatkozó banki
fedezetigazolást.

A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befi-
zetése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig
a felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bank-
számlára.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

Az értékesítésre kerülõ ingatlanokért és azok egyes ré-
szeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azt a
pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg
azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos va-
gyonátruházási illeték, vagy valamennyi más költség a pá-
lyázót (vevõt) terheli, továbbá az esetlegesen felmerülõ
környezeti terhet (az adásvétel idõpontjában nem ismertet
is) a vevõ viseli.

A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének, a tulajdonjog megszerzésének és a birtokba
lépésnek is elõfeltétele.

A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fizeté-
si mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjele-
néstõl (2008. december 11.) számított 30. napon délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen vagy postai úton be-
nyújtani a felszámoló budapesti irodájában: 1015 Buda-
pest, Hattyú u. 10/A fsz. 1. vagy a pécsi irodájába: 7624
Pécs, Budai Nay Antal u. 1. 1/104.

A zárt borítékra kérjük ráírni: „DÉLHÁZ Kft. f. a. pá-
lyázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20. munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló értesíti az esetlegesen elõvásárlásra jogo-
sultakat, hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályá-
zaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlatte-
võk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõ-
zõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Prekácka Judit felszá-
molóbiztosnál a 06 (72) 510-263, 06 (20) 952-9651-es te-
lefonszámokon vagy dr. Szabó Ernõ felszámolóbiztosnál
a 06 (1) 202-2208, 06 (92) 510-466-os telefonszámokon
[telefax: 92 (06) 510-426].
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
gondozásában megjelent a

BÛNÜGYI SZEMLE

– a jogalkalmazók folyóirata

Az utóbbi idõben megnövekedett az igény a büntetõ jogalkalmazási kérdések – nyomozati el-
járások, bírósági döntések – korrekt, szakszerû és idõszerû közvetítésére, esetleg kritikájára, új
jogintézmények bemutatására, a gyakorlat során felmerülõ problémái megoldására.

A negyedévente megjelenõ szakfolyóirat elsõsorban a büntetõ jogalkalmazás aktuális kérdései-
vel foglalkozik, így egyaránt érinti az anyagi büntetõjogot, a büntetõ eljárásjogot, a büntetés-
végrehajtási jogot, valamint az igazságügyi szakértõi tevékenységet is. Feltárja a mindennapi jog-
alkalmazás szempontjából jelentõséggel bíró problémákat aktuális események, bírósági dönté-
sek közlésével. Ezen túlmenõen a hazai jogalkalmazás szempontjából releváns nemzetközi és
európai jogi aktusok elemzésének is megjelenést kíván biztosítani. A folyóiratban helyet kapnak a
bûnügyi tudományokkal foglalkozó elméleti tanulmányok is.

Egy példány ára: 3255 Ft.

A 2009. évi éves elõfizetés díja: 12 600 Ft.

MEGRENDELÉS

Megrendelem a BÛNÜGYI SZEMLE címû szakfolyóirat 2009. évi számait ................. példányban.

Az elõfizetési díj: 12 600 Ft/év áfával.

A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357) lehet feladni. Fax: 338-4746 vagy 318-6668.

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................

Címe (város, község, irányítószám): ....................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycent-
rum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt inter-
netcímen. Ára: 3255 Ft áfával.

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

elõfizetõ neve és cégszerû aláírás
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl
a hivatalos lapok megjelentetése az alábbiak szerint változik

A Magyar Közlöny és a mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõ tartalma újabb rovatokkal bõvül

Magyar Közlöny

I. Az Alkotmány és annak módosításai

II. Törvények

III. Kormányrendeletek

IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének
rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei

VI. Az Alkotmánybíróság határozatai és
végzései

VII. Jogegységi határozatok

VIII. Az Országos Választási Bizottság
állásfoglalásai

IX. Határozatok Tára

Hivatalos Értesítõ

I. Egységes szerkezetû jogi aktusok

II. Statisztikai közlemények

III. Utasítások, jogi iránymutatások

IV. Állásfoglalások

V. Személyügyi hírek

VI. Alapító okiratok

VII. Pályázati felhívások

VIII. Közlemények

IX. Hirdetmények (a Cégközlöny, az Európai
Unió Hivatalos Lapja, a Közbeszerzési
Értesítõ és a Bírósági Határozatok figyelése,
illetve a tartalomjegyzékek közzététele)

Havonta a kiadó DVD-formátumban tematizált jogszabálygyûjteményeket biztosít az elõfizetõknek.

A jogszabálygyûjtemények árát az elõfizetési díj tartalmazza.

2009. január 1-jétõl

– a Belügyi Közlöny tartalmazza a jövõben a Sport Értesítõt, a Turisztikai Értesítõt és az Önkormányzati
Közlönyt,

– a Szociális Közlöny és a Munkaügyi Közlöny – összevonást követõen – januártól Szociális és Munka-
ügyi Közlöny néven, egy lapként jelenik meg,

– az Oktatási Közlöny és a Kulturális Közlöny elõfizetõi a jövõben az Oktatási és Kulturális Közlönyben
találhatják meg a számukra fontos információkat,

– az Egészségbiztosítási Közlöny az Egészségügyi Közlönybe integrálódik, az érdeklõdõk a jövõben az
Egészségügyi Közlönybõl tájékozódhatnak az ez idáig két lapban közölt információkról.

Budapest, 2008. október 15.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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A Hivatalos Értesítõt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztésért felelõs: dr. Latkóczy Antal, Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla utca 6. Telefon: 266-9290, www.mhk.hu.

Terjesztés, telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241-es mellék.
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket
folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2009. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példány-
számot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelölés-
sel). Értesítjük továbbá Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl – az Eitv. összevonásra vonatkozó rendelkezéseit figyelembe
véve – egyes lapoknál is változásokra kell számítani. Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás)
szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az
elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott
10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizes-
sék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 151 452 Ft/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 27 972 Ft/év

Belügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Földmûvelésügyi

és Vidékfejlesztési Értesítõ 27 468 Ft/év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Oktatási és Kulturális Közlöny 31 500 Ft/év

Pénzügyi Közlöny 45 108 Ft/év

Ügyészségi Közlöny 9 324 Ft/év

L'udové noviny 7 308 Ft/év

Neue Zeitung 7 056 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

FacsimileMagyarKözlöny.Ahivatalos lap2008-asévfolyamajelenikmegCD-nazeredetikülalakmegõrzésével,dekönnyenkezelhetõen.Ára:18480Ft+áfa.
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