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II. Tör vé nyek

2008. évi CXI.
tör vény

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól  szóló 

2004. évi CXL. tör vény módosításáról*

1. § 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 (a továb -
biak ban: Ket.) 8.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„8.  § (1) Tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban az ügy -
fél és az el já rás egyéb részt ve võ je nem kö te les a ha tó ság -
gal elekt ro ni kus úton kap cso la tot tar ta ni.

(2) Tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban az ügy fél a
ké rel mé re in du ló el já rás so rán és az el já rás egyéb részt ve -
võ je egy al ka lom mal in do ko lás nél kül, to váb bi ese tek ben
mél tá nyol ha tó in do ko lás sal meg vál toz tat hat ja a kap cso -
lat tar tás ál ta la ad dig al kal ma zott mód ját.

(3) Ha a köz igaz ga tá si ha tó sá gok szá má ra az egy más
kö zöt ti kap cso lat tar tás ban az elekt ro ni kus út vagy elekt ro -
ni kus le vél igény be vé te le kö te le zõ, nem al kal maz hat ják a
kap cso lat tar tás más mód ját.”

2. § A Ket. 9.  § (1)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a köz igaz ga tá si ha tó sá gi 
el já rás hi va ta los nyelv e a ma gyar. Ez azon ban nem aka dá -
lya a kon zu li tiszt vi se lõ és a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter el já rá sa, va la mint nem zet kö zi jog se gély so rán más
nyelv hasz ná la tá nak.

(2) A te le pü lé si, a te rü le ti és az or szá gos ki sebb sé gi ön -
kor mány zat tes tü le te ha tá ro za tá ban meg ha tá roz hat ja a ha -
tás kö ré be tar to zó ha tó sá gi el já rás ma gyar nyelv mel let ti
hi va ta los nyel vét.

(3) A ki sebb sé gi szer ve zet ne vé ben el já ró sze mély, va -
la mint az a ter mé sze tes sze mély, aki a nem ze ti és et ni kai
ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló tör vény ha tá lya alá tar to zik, a
köz igaz ga tá si ha tó ság nál hasz nál hat ja az adott ki sebb ség
nyel vét. A ki sebb ség nyel vén be nyúj tott ké re lem tár gyá -
ban ho zott ma gyar nyel vû dön tést az ügy fél ké ré sé re a ké -
re lem ben hasz nált nyelv re le kell for dí ta ni.”

3. § A Ket. 10.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Ha a köz igaz ga tá si ha tó ság nem ma gyar ál lam pol -
gár sá gú, a ma gyar nyel vet nem is me rõ sze mély ügyé ben
– ide ért ve a jogi sze mély, il let ve jogi sze mé lyi ség gel nem
ren del ke zõ szer ve zet meg bí zá sá ból el já ró ter mé sze tes sze -
mélyt is – ma gyar or szá gi tar tóz ko dá sá nak tar ta ma alatt hi -
va tal ból in dít azon na li in téz ke dés sel járó el já rást, vagy a

ter mé sze tes sze mély ügy fél azon na li jog vé de le mért for dul
a ma gyar köz igaz ga tá si ha tó ság hoz, a ha tó ság kö te les gon -
dos kod ni ar ról, hogy az ügy fe let jog hát rány ne érje a ma -
gyar nyelv is me re té nek hi á nya  miatt. Tör vény az e be kez -
dés ben fog lalt ren del ke zés al kal ma zá sát az itt nem sza bá -
lyo zott ese tek ben is kö te le zõ vé te he ti.”

4. § A Ket. 12.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) E tör vény al kal ma zá sa szem pont já ból közigazga -
tási ha tó ság (a továb biak ban: ha tó ság) a ha tó sá gi ügy in té -
zé sé re ha tás kör rel ren del ke zõ

a) ál lam igaz ga tá si szerv,
b) he lyi ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te, ide ért ve a

me gyei ön kor mány zat köz gyû lé sét is, va la mint a 19.  §
(2) be kez dé se sze rint át ru há zott ha tás kör ben an nak szer vei 
és tár su lá sa,

c) a pol gár mes ter, fõ pol gár mes ter, me gyei köz gyû lés
el nö ke, a me gyei jogú vá ros ke rü le ti hi va ta lá nak ve ze tõ je
(a továb biak ban együtt: pol gár mes ter),

d) fõ jegy zõ, jegy zõ, kör jegy zõ, a kép vi se lõ-tes tü let hi -
va ta lá nak ügy in té zõ je, a ha tó sá gi igaz ga tá si tár su lás,

e) egyéb szer ve zet, köz tes tü let vagy sze mély, ame lyet
(akit) tör vény vagy kor mány ren de let jo go sít fel köz igaz -
ga tá si ha tó sá gi jog kör gya kor lá sá ra.”

5. § (1) A Ket. 13.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) E tör vény ha tá lya nem ter jed ki:
a) a sza bály sér té si el já rás ra, a vá lasz tá si el já rás ra, a

nép sza va zás elõ ké szí té sé re és le bo nyo lí tá sá ra, a te rü let -
szer ve zé si el já rás ra és – az ál lam pol gár sá gi bi zo nyít vány
ki adá sá nak ki vé te lé vel – az ál lam pol gár sá gi el já rás ra,

b) a he lyi ön kor mány zat vagy an nak szer ve ál tal jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek kel ren del ke zõk szá -
má ra biz to sí tan dó tá mo ga tá sok el osz tá sá ra irá nyu ló el já -
rás ban a ren del ke zés re álló tá mo ga tá si ke ret össze gen fe lül
be nyúj tott tá mo ga tá si igé nyek re.”

(2) A Ket. 13.  § (2) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény ren del ke zé se it]
„a) az ipar jog vé del mi és a szer zõi jogi el já rá sok ban,”

[csak ak kor kell al kal maz ni, ha az ügy faj tá ra vo nat ko zó
tör vény el té rõ sza bá lyo kat nem ál la pít meg.]

(3) A Ket. 13.  § (2) be kez dés c)–e) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény ren del ke zé se it]
„c) a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ

sze mé lyek és a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok be uta -
zá sá val és tar tóz ko dá sá val kap cso la tos el já rá sok ban, va la -
mint a me ne dék jo gi el já rás ban,

d) a ter mé kek és a szol gál ta tá sok for gal ma zá sá ra, il let -
ve ér té ke sí té sé re, va la mint az ezek kel össze füg gõ ke res ke -
del mi gya kor la tok ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek el len õr zé -
sé vel, il let ve a pi ac sza bá lyo zás sal kap cso la tos el já rá sok -
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ban, ide ért ve a gyógy sze rek, gyó gyá sza ti se géd esz kö zök
tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tá sá val kap cso la tos eljá -
rást is,

e) a pénz- és tõ ke pi a ci, a biz to sí tá si, az ön kén tes köl -
csö nös biz to sí tó pénz tá ri és a ma gán-nyug díj pénz tá ri te vé -
keny ség fel ügye le té vel kap cso la tos el já rás ban, va la mint a
ver seny fel ügye le ti és be je len té si el já rás ban,”
[csak ak kor kell al kal maz ni, ha az ügy faj tá ra vo nat ko zó
tör vény el té rõ sza bá lyo kat nem ál la pít meg.]

(4) A Ket. 13.  § (3)–(5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az (1) és (2) be kez dés ben fel nem so rolt köz igaz ga -
tá si ha tó sá gi el já rá sok ra vo nat ko zó jog sza bá lyok e tör -
vény ren del ke zé se i tõl ki zá ró lag ak kor tér het nek el, ha azt
e tör vény ki fe je zet ten meg en ge di.

(4) Ha az Eu ró pai Unió ál ta lá nos ha tá lyú, köz vet le nül
al kal ma zan dó kö te le zõ jogi ak tu sa el já rá si sza bályt ál la pít
meg, e tör vény ren del ke zé sei az ott sza bá lyo zott kér dés -
ben nem al kal maz ha tók. E tör vény ren del ke zé se i tõl az Eu -
ró pai Unió ál ta lá nos ha tá lyú, köz vet le nül al kal ma zan dó
kö te le zõ jogi ak tu sá nak, va la mint az Eu ró pai Unió egyéb
kö te le zõ jogi ak tu sá nak vég re haj tá sa cél já ból – az ah hoz
szük sé ges mér ték ben és mó don – tör vény, kor mány ren de -
let vagy a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ké nek ren de le te el -
tér het.

(5) E tör vény ren del ke zé se i tõl a nem zet kö zi szer zõ dést
ki hir de tõ tör vény el tér het.”

(5) A Ket. 13.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül
ki:

„(6) Jog sza bály az e tör vény ben nem sza bá lyo zott, de e
tör vény sza bá lya i val össz hang ban álló ki egé szí tõ jel le gû
ren del ke zé se ket ál la pít hat meg.”

6. § (1) A Ket. 15.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Ügy fél az a ter mé sze tes vagy jogi sze mély, to váb bá 
jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet, aki nek jo -
gát vagy jo gos ér de két az ügy érin ti, akit ha tó sá gi el len õr -
zés alá von tak, il let ve aki re néz ve a ha tó sá gi nyil ván tar tás
ada tot tar tal maz.”

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

„(3) Tör vény vagy kor mány ren de let meg ha tá ro zott
ügy faj tá ban meg ál la pít hat ja azon sze mé lyek kö rét, akik az 
(1) be kez dés ben fog lal tak vizs gá la ta nél kül ügy fél nek mi -
nõ sül nek. Az (1) be kez dés ben fog lal tak vizs gá la ta nél kül
ügy fél nek mi nõ sül jog sza bály ren del ke zé se ese tén az ab -
ban meg ha tá ro zott ha tás te rü le ten lévõ in gat lan tu laj do no -
sa és az, aki nek az in gat lan ra vo nat ko zó jo gát az in gat -
lan-nyil ván tar tás ba be je gyez ték.”

(3) A Ket. 15.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(6) Az ügy fé li jo gok gya kor lá sát tör vény ah hoz a fel té -
tel hez köt he ti, hogy az ügy fél az elsõ fokú el já rás ban részt
vesz.”

(4) A Ket. 15.  §-a a kö vet ke zõ (7) és (8) be kez dés sel
egé szül ki:

„(7) A ter mé sze tes sze mély ügy fél nek ak kor van el já rá -
si ké pes sé ge, ha a pol gá ri jog sza bá lyai sze rint cse lek võ ké -
pes ség gel ren del ke zik. Jog sza bály ban meg ha tá ro zott eset -
ben a kor lá to zott cse lek võ ké pes ség gel ren del ke zõ sze -
mélyt is meg il le ti az el já rá si ké pes ség. Az el já ró ha tó ság
hi va tal ból vizs gál hat ja az el já rá si ké pes ség meg lé tét, és ha
an nak hi á nyát ál la pít ja meg, úgy az ügy fél he lyett tör -
vényes kép vi se lõ jét von ja be az el já rás ba, il let ve ügy gond -
nok ki ren de lé sét kéri.

(8) Az el já rás meg in dí tá sá ra irá nyu ló ké rel met be nyúj tó 
ügy fé len kí vü li ügy fé li jog ál lást meg ta ga dó vég zés el len
ön ál ló fel leb be zés nek van he lye.”

7. § A Ket. 16.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ 
al cím, egy ide jû leg a 16.  § he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„Jogutódlás

16.  § (1) Ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik, vagy
ha a ha tó sá gi ügy sze mé lyes jel le ge vagy a kö te le zett ség
tar tal ma nem zár ja ki, a pol gá ri jog sze rin ti jog utód ja lép

a) hi va tal ból in dí tott vagy foly ta tott el já rás ban a ki e sõ
ügy fél vagy

b) ké re lem re in dult el já rás ban – az el já rás meg in dí tá sá -
ra irá nyu ló ké rel met be nyúj tó ügy fe let ki vé ve – a ki e sõ
ügy fél

he lyé be.
(2) Ké re lem re in dult el já rás ban a ké rel me zõ ügy fél jog -

utód ja – az el já rás ról  való tu do más szer zés tõl szá mí tott tíz
mun ka na pon be lül, de leg ké sõbb a jog utód lás tól szá mí tott
hat hó na pon be lül – kér he ti a jog utód lás meg ál la pí tá sát.

(3) Jog sza bály le he tõ vé te he ti, hogy a jog erõs ha tá ro zat
alap ján jo go sí tott ügy fél he lyé be jog utód ja lép jen. A jog -
erõs ha tá ro zat tal meg ál la pí tott kö te le zett ség ese tén – in do -
kolt eset ben a tel je sí té si ha tár idõ egy al ka lom mal tör té nõ
meg hosszab bí tá sá val – le he tõ sé get kell adni a jog utód nak
a kö te le zett ség ön kén tes tel je sí té sé re.

(4) A ha tó ság nak a jog utód lás elõtt ho zott dön té se ha tá -
lyos a jog utód dal szem ben, ki vé ve

a) a jog elõd ter mé sze tes sze mély ügy fél lel szem ben az
el já rás aka dá lyo zá sa vagy az idé zés rõl  való tá vol ma ra dás
 miatt kö te le zett sé get meg ál la pí tó vég zést,

b) a jog elõd szá má ra fi ze té si ked vez ményt meg ál la pí tó
vég zést, ide ért ve a ké se del mi pót lék el en ge dé sé rõl vagy
mér sék lé sé rõl  szóló vég zést is és

c) a jog elõd ter mé sze tes sze mély ügy fél szá má ra költ -
ség men tes sé get en ge dé lye zõ vég zést.

(5) Jog utód hi á nyá ban a jog sza bály sér tõ, il let ve a köz -
ér de ket sér tõ vagy ve szé lyez te tõ ál la pot meg szün te té sé rõl
az el já ró ha tó ság hi va tal ból in téz ke dik.

(6) A jog utód lás kér dé sé ben ho zott vég zés el len ön ál ló
fel leb be zés nek van he lye.”
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8. § A Ket. 17.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ 
al cím, egy ide jû leg a 17.  § he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„Adatkezelés

17.  § (1) A ha tó sá gi el já rás tar ta ma alatt – kü lö nö sen az
ira tok ba  való be te kin tés en ge dé lye zé sé nél, a tár gya lás so -
rán, a dön tés szer kesz té sé nél és a dön tés nek hir det mé nyi
úton  való köz lé sé nél – a ha tó ság gon dos ko dik ar ról, hogy
a tör vény ál tal vé dett ti tok és a hi va tás gya kor lá sá hoz kö -
tött ti tok (a továb biak ban együtt: vé dett adat) ne ke rül jön
nyil vá nos ság ra, ne jut has son il le ték te len sze mély tu do má -
sá ra, és a sze mé lyes ada tok vé del me biz to sí tott le gyen.

(2) A ha tó ság az el já rá sa so rán jo go sult a ter mé sze tes
sze mély ügy fél és az el já rás egyéb részt ve võ je azo no sí tá sa 
cél já ból

a) ne vé nek,
b) szü le té si ne vé nek,
c) szü le té si ide jé nek,
d) szü le té si he lyé nek,
e) any ja ne vé nek,
f) lak cí mé nek, va la mint
g) kü lön tör vény ben vagy – tör vény fel ha tal ma zá sa

alap ján, az ab ban meg ha tá ro zott kör ben – he lyi ön kor -
mány zat ren de le té ben meg ha tá ro zott sze mé lyes ada tá nak
ke ze lé sé re.

(3) A ha tó ság tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban jo -
go sult az el já rás le foly ta tá sá hoz el en ged he tet le nül szük sé -
ges sze mé lyes ada tok meg is me ré sé re és ke ze lé sé re.

(4) A ha tó ság az el já rá sa so rán – jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott mó don és kör ben – jo go sult az el já rás le foly ta tá sá -
hoz szük sé ges vé dett adat meg is me ré sé re.

(5) A ha tó ság az el já rás so rán a sze mé lyes ada tot és a
vé dett ada tot – az ugyan azon ügy ben fo lyó, e tör vény ben
sza bá lyo zott el já rá sok ki vé te lé vel – csak ak kor to váb bít -
hat ja más szerv hez, ha azt tör vény meg en ge di, vagy ha az
érin tett eh hez hoz zá já rult.

(6) Az adat vé del mé re vo nat ko zó sza bá lyok meg tar tá sa
nem ve zet het a jog or vos lat hoz  való jog kor lá to zá sá hoz.”

9. § A Ket. 18.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„18.  § (1) Ma gyar ál lam pol gár, Ma gyar or szá gon nyil -

ván tar tás ba vett jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel
nem ren del ke zõ szer ve zet ügy fél ha tó sá gi ügyé ben – ha
tör vény el té rõ en nem ren del ke zik – a Ma gyar Köz tár sa ság
te rü le tén a ma gyar ha tó ság jár el.

(2) Ha az ügy fél nem ma gyar ál lam pol gár, il let ve kül -
föl dön nyil ván tar tás ba vett jogi sze mély vagy jogi sze mé -
lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet, ak kor ha tó sá gi ügyé -
ben – ha jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik – a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén ma gyar ha tó ság jár el, fel té ve, hogy
az el já rás ban az Eu ró pai Unió ál ta lá nos ha tá lyú, köz vet le -
nül al kal ma zan dó kö te le zõ jogi ak tu sát vagy ma gyar jog -
sza bályt kell al kal maz ni.

(3) Tör vény vagy kor mány ren de let alap ján az ügy fél
ha tó sá gi ügyé ben kül föl dön a kül po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter vagy a kon zu li tiszt vi se lõ jár el.”

10. § A Ket. 19.  § (1)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ha tó ság ha tás kö rét – a ha tó sá gi el já rás kö ré be
tar to zó ügy faj ta meg ha tá ro zá sá val – jog sza bály ál la pít ja
meg. Jog sza bály a ha tó ság szer ve ze ti egy sé gé re ha tás kört
nem te le pít het. Jog sza bály ban kell meg je löl ni az el sõ fo kú, 
to váb bá ha az nem a 106. és 107.  §-ban meg je lölt ha tó ság,
a fel leb be zés el bí rá lá sá ra jo go sult ha tó sá got.

(2) Ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben elsõ fo kon a kép vi -
se lõ-tes tü let, tör vény ren del ke zé se alap ján a pol gár mes ter
jár el. A kép vi se lõ-tes tü let ezt a ha tás kö rét ön kor mány za ti
ren de let ben a pol gár mes ter re, a rész ön kor mány zat testü -
letére, a kép vi se lõ-tes tü let bi zott sá gá ra vagy tör vény ben
meg határozottak sze rint lét re ho zott tár su lás ra ruház -
hatja át.

(3) A ha tó ság a ha tás kö rét vagy an nak gya kor lá sát más
ha tó ság ra nem ru ház hat ja át, ki vé ve, ha tör vény a ha tás kör
tör vény ben meg ha tá ro zott eset ben, az ott meg ha tá ro zott
má sik ha tó ság ra  való át ru há zá sát ki vé te le sen le he tõ vé te -
szi. Nem mi nõ sül a ha tás kör át ru há zá sá nak, ha a ha tás kör
gya kor ló ja ki ad má nyo zá si jo gát jog sze rû en át en ged te.

(4) A ha tó ság tól a ha tás kö ré be tar to zó ügy nem von ha tó
el. Nem mi nõ sül a ha tás kör el vo ná sá nak, ha az ügy ben ha -
tás kör rel ren del ke zõ, e tör vény sze rint ki je lölt más ha tó ság 
jár el, vagy tör vény vagy kor mány ren de let alap ján több
ha tó ság a ha tás kö rét meg oszt va gya ko rol ja.”

11. § (1) A Ket. 20.  § (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ha tó ság a ha tás kö ré be tar to zó ügy ben ille té -
kességi te rü le tén, va la mint ki je lö lés alap ján kö te les el -
járni.

(2) Ha a ha tó ság el já rá si kö te les sé gé nek a rá irány adó
ügy in té zé si ha tár idõn be lül nem tesz ele get, a fel ügye le ti
szerv az erre irá nyu ló ké re lem meg ér ke zé sé tõl vagy a hi -
va ta los tu do más szer zés tõl szá mí tott öt mun ka na pon be lül
ki vizs gál ja a mu lasz tás okát, és – az ügy faj tá ra irány adó
ügy in té zé si ha tár idõ és a dön tés-elõ ké szí tés fo ká nak
figye lembe véte lével meg ál la pí tott – ha tár idõ tû zé sé vel a
mu lasz tó ha tó sá got az el já rás le foly ta tá sá ra uta sít ja. Nincs
he lye az el já rás le foly ta tá sá ra tör té nõ uta sí tás nak, ha a
71.  § (2) be kez dés al kal ma zá sá nak van he lye.”

(2) A Ket. 20.  § (4)–(8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az is mé tel ten mu lasz tó ha tó ság tól az ügy nem von -
ha tó el, és az el já rás ra más ha tó ság nem je löl he tõ ki, ha a
ha tó ság ha tás kö re ha tó sá gi iga zol vány vagy ha tó sá gi bi zo -
nyít vány ki adá sá ra, ha tó sá gi nyil ván tar tás ve ze té sé re ter -
jed ki, ha jog sza bály alap ján ha tás kö re ki zá ró la gos, vagy
ha bel föl di jog se gély irán ti meg ke re sés alap ján kell el jár -
nia. A ha tó ság leg ké sõbb a fel hí vás tól szá mí tott tíz mun -
ka na pon be lül kö te les ele get ten ni el mu lasz tott kö te le zett -
sé gé nek.

(5) Ha a kép vi se lõ-tes tü let, a pol gár mes ter, a bi zott ság,
a rész ön kor mány zat tes tü le te, a tár su lás (a továb biak ban
együtt: ön kor mány za ti ha tó ság) ön kor mány za ti ha tó sá gi
ügy ben el já rá si kö te le zett sé gét el mu lasz tot ta, az ügy fél
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ké rel mé re vagy hi va tal ból a köz igaz ga tá si hi va tal fel hív ja
a mu lasz tó tiszt ség vi se lõt vagy tes tü le tet, hogy so ron kí -
vül, il let ve a tes tü let leg kö ze leb bi ülé sén, de leg ké sõbb hu -
szon két mun ka na pon be lül foly tas sa le az el já rást.

(6) Az (5) be kez dés alap ján az ön kor mány za ti ha tó ság -
hoz in té zett fel hí vás ered mény te len sé ge ese tén az ügy fél
vagy a köz igaz ga tá si hi va tal, to váb bá ha az adott ügy ben
nincs fel ügye le ti szerv, vagy a fel ügye le ti szerv az in téz ke -
dé si, el já rá si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, az ügy fél
ké rel mé re a köz igaz ga tá si ügyek ben el já ró bí ró ság kö te le -
zi a ha tó sá got az el já rás le foly ta tá sá ra.

(7) Az (1)–(4) be kez dés ben fog lal ta kat a szak ha tó sá gi
el já rás ra és a fel leb be zé si el já rás ra is al kal maz ni kell. E
ren del ke zé sek ak kor is irány adók, ha – a ha tá ro zat meg -
sem mi sí té se vagy ha tá lyon kí vül he lye zé se foly tán – a ha -
tó ság az ügy in té zé si ha tár idõn be lül nem tesz ele get az új
el já rás le foly ta tá sá ra irá nyu ló kö te le zett sé gé nek.

(8) A fel ügye le ti szerv a (2) be kez dés sze rin ti in téz ke -
dés rõl, va la mint az el já ró ha tó ság (3) be kez dés sze rint tör -
té nõ ki je lö lé sé rõl az ügy fe let ér te sí ti, to váb bá el len õr zi,
hogy a ha tó ság a mu lasz tást köve tõen, il let ve a ki je lölt ha -
tó ság ha tár idõn be lül ele get tesz-e el já rá si kö te le zett sé gé -
nek. A köz igaz ga tá si hi va tal ér te sí ti az ügy fe let az (5) be -
kez dés sze rin ti fel hí vá sá ról, egy ide jû leg fel hív ja az ügy fél
fi gyel mét arra, hogy a fel hí vás ered mény te len sé ge ese tén a 
(6) be kez dés sze rint a köz igaz ga tá si ügyek ben el já ró bí ró -
ság hoz for dul hat.”

12. § (1) A Ket. 21.  § (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik, az azo nos 
ha tás kö rû ha tó sá gok kö zül az a ha tó ság jár el, amely nek
ille té kességi te rü le tén

a) az ügy fél la kó- vagy tar tóz ko dá si he lye, en nek hi á -
nyá ban szál lás he lye (a továb biak ban együtt: lak cím), il let -
ve szék he lye, te lep he lye, fi ók te le pe (a továb biak ban
együtt: szék hely) van,

b) az ügy tár gyát ké pe zõ in gat lan fek szik,
c) az en ge dély hez vagy be je len tés hez kö tött te vé keny -

sé get gya ko rol ják vagy gya ko rol ni kí ván ják, vagy
d) a jog el le nes ma ga tar tást el kö vet ték.
(2) Ha tör vény vagy kor mány ren de let ha tó sá gi ügy ben

több ha tó sá got jo go sít fel va la mely ha tás kör gya kor lá sá ra,
jog sza bály a ha tó sá gok ille té kességére csak azo nos okot
ál la pít hat meg.”

(2) A Ket. 21.  § (4)–(6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Ha az ügy fél lak cí me is me ret len, az (1) be kez dés
a) pont já ra ala pí tott ille té kességet az ügy fél utol só is mert
ha zai lak cí me alap ján kell meg ál la pí ta ni. En nek hi á nyá -
ban – ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik – az el já rás -
ra az adott ügy faj tá ban a fõ vá ros ban el já rás ra jo go sult ha -
tó ság, jegy zõ ha tás kö ré be tar to zó ügy ben a fõ vá ro si fõ -
jegy zõ az ille té kes.

(5) Az ügy ben ille té kességgel ren del ke zõ azo nos ha tás -
kö rû ha tó sá gok kö zül az ügy fél ké rel mé nek hi á nyá ban az

jár el, amely nél az el já rás elõbb in dult meg (a továb biak -
ban: meg elõ zés).

(6) Ha a ha tó ság meg ál la pít ja, hogy az ügy ben más ha -
tó ság a meg elõ zés alap ján már el járt, vagy más ha tó ság
elõtt el já rás van fo lya mat ban, sa ját el já rá sát meg szün te ti,
il let ve szük ség ese tén a dön tést vissza von ja, és er rõl  szóló
dön té sét a ko ráb ban el járt, il let ve a fo lya mat ban lévõ ügy -
ben el já ró ha tó ság gal és az ügy fél lel köz li. Az el já rást
meg szün te tõ és a dön tést vissza vo nó dön tés el len jog or -
vos lat nak nincs he lye.”

13. § A Ket. 22.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A ha tó ság az ide ig le nes in téz ke dé sé rõl  szóló vég -
zé sét köz li az ügy fél lel, va la mint a jog ha tó ság gal és ha tás -
kör rel ren del ke zõ ille té kes ha tó ság gal, amely az ide ig le -
nes in téz ke dés szük sé ges sé gét fe lül vizs gál ja, és szük ség
ese tén meg te szi a ha tás kö ré be tar to zó in téz ke dést.”

14. § (1) A Ket. 23.  § (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha ugyan ab ban az ügy ben
a) több ha tó ság ál la pí tot ta meg ha tás kö rét és ille té -

kességét,
b) több ha tó ság ál la pí tot ta meg ha tás kö ré nek és ille té -

kességének hi á nyát, és e miatt az el já rás nem in dul hat meg
vagy nincs fo lya mat ban,

c) több ille té kes ha tó ság elõtt in dult az el já rás, és a
meg elõ zés alap ján nem le het el dön te ni, hogy me lyik ha tó -
ság jo go sult az el já rás ra,
az ér de kelt ha tó sá gok kö te le sek egy más kö zött hi va tal ból
vagy ké re lem re meg kí sé rel ni a vita el dön té sét.

(2) Az egyez te tést an nak a ha tó ság nak kell kez de mé -
nyez nie, ame lyik nél az el já rás ké sõbb in dult meg, ame lyik
ha tás kö ré nek és ille té kességének hi á nyát ké sõbb ál la pí tot -
ta meg, vagy ame lyik ha tó ság nál az ügy fél az egyez te tés
le foly ta tá sa irán ti ké rel mét be nyúj tot ta.”

(2) A Ket. 23.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) Az egyez te tést kez de mé nye zõ ha tó ság ké rel mé re a
(3) be kez dés a) pont já ban fog lalt eset ben tíz mun ka na pon
be lül kell ki je löl ni az el já ró ha tó sá got.

(5) Ha az egyez te tés si ker rel járt, az (1) be kez dés a) és
c) pont ja ese té ben az a ha tó ság, amely a továb biak ban nem 
jár el, az elõt te fo lya mat ban lévõ el já rást meg szün te ti, az
el já rás so rán ho zott dön té sét vissza von ja, egy út tal az ügy
ira ta it és bi zo nyí té ka it át te szi az el já rást le foly ta tó ha tó -
ság hoz. Az el já rást meg szün te tõ vég zés el len jog or vos lat -
nak nincs he lye.

(6) Az ille té kességi vi tá ban ho zott vég zés el len jog or -
vos lat nak nincs he lye.”

15. § A Ket. 26.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„26.  § (1) Jog se gélyt ak kor le het kér ni, ha
a) az ügy ben a meg ke re sõ ha tó ság ille té kességi te rü le -

tén kí vül kell va la mely el já rá si cse lek ményt el vé gez ni,
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b) azt az ügy fél jo gos ér de ke vagy a költ ség ta ka ré kos -
ság in do kol ja, vagy

c) az ügy el bí rá lá sá hoz olyan adat vagy irat szük sé ges,
amellyel más ha tó ság, egyéb ál la mi, ön kor mány za ti szerv
vagy – ha tör vény meg ha tá ro zott ügy faj tá ban le he tõ vé te -
szi – egyéb szerv vagy sze mély ren del ke zik.

(2) Az (1) be kez dés a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott
meg ke re sést az ügy jel le gé tõl füg gõ en a meg ke re sõ ha tó -
ság gal azo nos ha tás kö rû ille té kes ha tó ság hoz, en nek hi á -
nyá ban az ille té kes te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jé hez
kell in téz ni.

(3) Ké re lem re in dult el já rás ban az ügy fél nek az el já rás -
ban szük sé ges sze mé lyes ada ta i nak ke ze lé sé hez  való hoz -
zá já ru lá sát vé lel mez ni kell a jog se gély tel je sí té se cél já ból,
az ah hoz szük sé ges mér ték ben to váb bí tott sze mé lyes ada -
tok te kin te té ben is. Hi va tal ból in dult vagy foly ta tott el já -
rás ban a ha tó ság a jog sza bály alap ján ke zel he tõ ada tok kö -
zül a jog se gély tel je sí té se cél já ból szük sé ges sze mé lyes
ada to kat to váb bít hat ja a meg ke re sett szerv hez.

(4) A meg ke re sett szerv vagy sze mély csak ak kor ta gad -
hat ja meg a meg ke re sés ben fog lal tak tel je sí té sét, ha az
jog sza bály ba üt kö zik. Ha a jog se gély nyúj tá sá ra más szerv 
jo go sult, a meg ke re sett szerv vagy sze mély a meg ke re sést
ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb a meg ke re sés meg ér ke zé sé -
tõl szá mí tott há rom mun ka na pon be lül e szerv hez to váb -
bít ja, és er rõl egy ide jû leg tá jé koz tat ja a meg ke re sõ ha tó sá -
got.

(5) A meg ke re sést az (1) be kez dés a) és b) pont já ban
sza bá lyo zott eset ben tíz mun ka na pon be lül, az (1) be kez -
dés c) pont já ban sza bá lyo zott eset ben pe dig öt mun ka na -
pon be lül kell tel je sí te ni; a meg ke re sett szerv ve ze tõ je ezt
a ha tár idõt an nak le tel te elõtt in do kolt eset ben egy al ka -
lom mal, leg fel jebb tíz mun ka nap pal meg hosszab bít hat ja.
Ha az adat elekt ro ni ku san rög zí tett nyil ván tar tás ban áll
ren del ke zés re, a meg ke re sést há rom mun ka na pon be lül
kell tel je sí te ni.

(6) A meg ke re sett szerv az el já rá si ha tár idõ meg -
hosszab bí tá sá ról  szóló vég zé sét a meg ke re sõ ha tó ság gal
köz li. A meg ke re sõ ha tó ság köz li az ügy fél lel a jog se gély
ha tár ide jé nek meg hosszab bí tá sá ról  szóló vég zést.”

16. § A Ket. 28.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A ha tó ság meg ta gad ja a kül föl di meg ke re sés tel je -
sí té sét, ha az

a) sér te né a Ma gyar Köz tár sa ság nem zet biz ton sá gi ér -
de ke it vagy a köz biz ton sá got,

b) sér te né az ügy ben érin tett sze mély alap ve tõ jo gát,
vagy

c) jog sza bály ba üt köz ne.”

17. § (1) A Ket. a 28.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ II/A. Fe -
je zet tel és 28/A–28/C.  §-sal egé szül ki:

„II/A. Fejezet

A kapcsolattartás általános szabályai

28/A.  § (1) A ha tó ság
a) írás ban

aa) pos tai úton,

ab) te le fa xon,

ac) sze mé lye sen át adott irat út ján,

ad) kéz be sí té si meg ha tal ma zott út ján,

ae) a ha tó ság kéz be sí tõ je út ján,

af)  kéz be sí té si ügy gond nok út ján,

ag) hir det mé nyi úton vagy

ah) az e tör vény ben meg ha tá ro zott mó don elekt ro ni kus 
úton vagy

b) szó ban

az e tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel tart kap cso la -
tot az ügy fél lel.

(2) Az (1) be kez dést meg fele lõen al kal maz ni kell az
ügy fél és a ha tó ság, va la mint a ha tó sá gok egy más sal tör té -
nõ kap cso lat tar tá sá ra.

(3) Több igény be ve he tõ kap cso lat tar tá si for ma kö zül a
ha tó ság a költ ség ta ka ré kos ság és a ha té kony ság szem pont -
jai alap ján vá laszt. Az elsõ kap cso lat fel vé tel al kal má val a
ha tó ság fel hív ja az ügy fél fi gyel mét a kap cso lat tar tás le -
het sé ges for má i ra, és tá jé koz ta tást ad a kap cso lat tar tás ra
szol gá ló el ér he tõ sé gé rõl, va la mint a ha tó ság ál tal nyúj tott
elekt ro ni kus tá jé koz ta tás el ér he tõ sé gé rõl.

(4) Rö vid szö ve ges üze net út ján, elekt ro ni kus le vél ben
és te le fo non is le het tá jé koz ta tást kér ni és tel je sí te ni vagy
jog sza bály ban meg ha tá ro zott egyéb ese tek ben kap cso la tot 
tar ta ni. A ha tó ság te le fo non és elekt ro ni kus le vél ben elõ -
ze tesen egyez tet he ti az ügy fél lel az egyes el já rá si cse lek -
mé nyek el vég zé sé nek idõ pont ját.

(5) Ha a ha tó sá gok kö zöt ti kap cso lat tar tás irat to váb bí -
tást nem igé nyel, a ha tó sá gok elekt ro ni kus le vél ben vagy
te le fo non kö te le sek egy más sal kap cso la tot tar ta ni.

(6) Élet ve széllyel vagy sú lyos kár ral fe nye ge tõ hely zet
ese tén, va la mint tör vény ren del ke zé se alap ján bár mi lyen
mó don tart hat kap cso la tot a ha tó ság és az ügy fél; a kap -
cso lat tar tás idõ pont ját és mód ját az irat ra fel kell je gyez ni.

(7) Az ügy fél re vo nat ko zó kap cso lat tar tá si sza bá lyo kat
az el já rás egyéb részt ve võ jé re is al kal maz ni kell.

Kap cso lat tar tás elekt ro ni kus úton

28/B.  § (1) Írás be li a kap cso lat tar tás, ha

a) az ügy fél az ira tot ügy fél kap un ke resz tül kül di meg a 
ha tó ság nak,

b) a ha tó ság az ira tot a köz pon ti elekt ro ni kus szol gál ta -
tó rend sze ren (a továb biak ban: köz pon ti rend szer) ke resz -
tül kül di meg az ügy fél nek vagy a ha tó ság nak.

(2) Ha tör vény, ere de ti jog al ko tói ha tás kör ben ki adott
kor mány ren de let vagy ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben
ön kor mány za ti ren de let el té rõ en nem ren del ke zik, az el já -
rás meg in dí tá sá ra irá nyu ló ké rel met be nyúj tó ügy fél jo go -
sult elekt ro ni kus úton kap cso la tot tar ta ni a ha tó ság gal, ki -
vé ve, ha az az adott kap cso lat tar tás te kin te té ben nem ér tel -
mez he tõ.

(3) Az ügy fél kö te les elekt ro ni kus úton kap cso la tot tar -
ta ni a ha tó ság gal, ha azt tör vény az adott ügy ben vagy el já -
rá si cse lek mény vo nat ko zá sá ban elõ ír ja.
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(4) Tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban nem al kal -
maz ha tó elekt ro ni kus út a 20.  § (6) be kez dé se és a 24.  §
(1) be kez dé se sze rin ti ké re lem vo nat ko zá sá ban, va la mint a 
ha tó ság dön té sé nek bí ró sá gi fe lül vizs gá la tá val kap cso la -
tos el já rás ban.

(5) A ha tó ság elekt ro ni kus úton tart ja a kap cso la tot az
ügy fél lel, ha az ügy fél azt igény li, to váb bá ha az ügy fél a
ké rel met elekt ro ni kus úton nyúj tot ta be, és az al kal ma zan -
dó kap cso lat tar tá si for má ról más ként nem ren del ke zett.

(6) Tör vény vagy kor mány ren de let el té rõ ren del ke zé se
hi á nyá ban, ha az ügy fél a szá má ra elekt ro ni kus úton el kül -
dött irat át vé te lét öt mun ka na pon be lül nem iga zol ja
vissza, a ha tó ság a továb biak ban más írás be li for má ban
tart az ügy fél lel kap cso la tot.

Tá jé koz ta tás

28/C.  § (1) Ha jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik, az
ügy fél az e fe je zet ben meg ha tá ro zott va la mennyi kap cso -
lat tar tá si for mát hasz nál hat ja tá jé koz ta tás ké rés cél já ból.

(2) A ha tó ság ugyan olyan for má ban kö te les tá jé koz tat ni 
az ügy fe let, mint ami lyen for má ban az ügy fél a tá jé koz ta -
tást kér te.

(3) Ha a tá jé koz ta tás az ügy ira ta i ban lévõ adat ra vo nat -
ko zik, és az ügy fél az ügy jel le ge sze rin ti és az el já ró ha tó -
ság ál tal jog sza bály alap ján ke zel he tõ ada tok kal ma gát a
tá jé koz ta tás irán ti ké rel mé ben azo no sí tot ta, a tá jé koz ta tást 
nem le het meg ta gad ni.

(4) A ha tó ság a tá jé koz ta tást nem kö te les tel je sí te ni, ha
az ügy fél a tá jé koz ta tás ké rés hez  való jo gát vissza élés sze -
rû en gya ko rol ja. Vissza élés sze rû a jog gya kor lás kü lö nö -
sen, ha a tá jé koz ta tás ké rést meg elõ zõ öt mun ka na pon be -
lül az ügy fél lel a ha tó ság dön tést kö zölt, vagy olyan el já rá -
si cse lek mény re ke rült sor, amely ben az ügy fél részt vett.”

(2) A Ket. a 28/C.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel és
28/D.  §-sal egé szül ki:

„Hatóságok közötti kapcsolattartás

28/D.  § (1) A ha tó sá gok egy más sal elekt ro ni kus úton
tar ta nak kap cso la tot, ki vé ve, ha tör vény az elekt ro ni kus
úton  való kap cso lat tar tást azért kor lá toz za, mert az adott
el já rás ban vagy el já rá si cse lek mé nyek ese tén az ér tel mez -
he tet len, vagy arány ta la nul ma gas költ ség gel jár na.

(2) Ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben az ön kor mány za ti
ha tó sá gok ak kor kö te le sek egy más sal elekt ro ni kus úton
kap cso la tot tar ta ni, ha ön kor mány za ti ren de le te ik így ren -
del kez nek.

(3) Ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben az ön kor mány za ti
ha tó ság gal más ha tó ság elekt ro ni kus úton tart kap cso la tot,
ha a kap cso lat tar tást az ön kor mány za ti ha tó ság elekt ro ni -
kus úton kez de mé nyez te.

(4) A ha tó sá gok nem kö te le sek egy más sal elekt ro ni kus
úton kap cso la tot tar ta ni, ha az ira tok nagy mennyi sé ge
 miatt vagy az adat hor do zó jel le gé bõl adó dó an az elekt ro -
ni kus úton to váb bít ha tó irat tá  való át ala kí tás arány ta lan
ne héz ség gel jár na, és ez az el já rás el hú zó dá sát ered mé -
nyez né.”

18. § (1) A Ket. 29.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(1) A ha tó sá gi el já rás az ügy fél ké rel mé re vagy hi va -
tal ból in dul meg.”

(2) A Ket. 29.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) Ha tör vény vagy kor mány ren de let el té rõ en nem
ren del ke zik, az el já rás meg in dí tá sá ról

a) a hi va tal ból in dult el já rás ban az is mert ügy fe let az
elsõ el já rá si cse lek mény el vég zé sé tõl,

b) a ké re lem re in dult el já rás ban – az el já rás meg in dí tá -
sá ra irá nyu ló ké rel met be nyúj tó ügy fe let ki vé ve – az is -
mert ügy fe let a ké re lem be ér ke zé sé tõl
szá mí tott öt mun ka na pon be lül ér te sí te ni kell.”

(3) A Ket. 29.  § (4) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Az ér te sí tés csak ak kor mel lõz he tõ, ha]
„b) az el já rás meg in dí tá sa után a ha tó ság öt mun ka na -

pon be lül ér dem ben dönt, vagy a ké rel met ér de mi vizs gá lat 
nél kül el uta sít ja, vagy az el já rást meg szün te ti,”

(4) A Ket. 29.  § (5) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Az ér te sí tés nek tar tal maz nia kell:]
„a) az ügy tár gyát, ik ta tá si szá mát, az el já rás meg in dí tá -

sá nak nap ját és az adott ügy faj tá ra irány adó ügy in té zé si
ha tár idõt, az ügy in té zé si ha tár idõ be nem szá mí tó idõ tar ta -
mo kat, az ügy in té zõ ne vét és hi va ta li el ér he tõ sé gét,”

(5) A Ket. 29.  § (6)–(9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) Ha tör vény vagy kor mány ren de let to váb bi ér te sí té -
si for mát nem ál la pít meg, a ha tás te rü le ten élõ ügy fe le ket
és a 15.  § (5) be kez dés alap ján ügy fél nek mi nõ sü lõ szer ve -
ze te ket az el já rás meg in dí tá sá ról hir det mé nyi úton kell ér -
te sí te ni. Az ér te sí tés köz hír ré te he tõ.

(7) A hir det mény és köz hír ré té tel út ján kö zölt ér te sí tés
tar tal maz za:

a) az ügy tár gyát és rö vid is mer te té sét,
b) a vé lel me zett ha tás te rü let ki ter je dé sét,
c) a tá jé koz ta tást ar ról, hogy az érin tet tek hol és mi kor

te kint het nek be az ügy ira ta i ba.
(8) A ha tó ság a hi va tal bó li el já rást kez de mé nye zõ sze -

mélyt vagy szer vet ké rel mé re tá jé koz tat ja az el já rás meg -
in dí tá sá ról.

(9) Ha az el já rás meg in dí tá sá ra irá nyu ló ké rel met be -
nyúj tó ügy fél kéri, a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott öt
mun ka na pon be lül a ha tó ság a 28/C.  § (1) és (2) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint ér te sí ti

a) az ügy ik ta tá si szá má ról, az ügy in té zõ ne vé rõl és hi -
va ta li el ér he tõ sé gé rõl,

b) az el já rás meg in dí tá sá nak nap já ról, az ügy in té zé si
ha tár idõ rõl, az ügy in té zé si ha tár idõ be nem szá mí tó idõ tar -
ta mok ról, a ha tó ság el já rá si kö te le zett sé gé nek el mu lasz tá -
sa ese tén kö ve ten dõ el já rás ról,

c) az ira tok ba  való be te kin tés és nyi lat ko zat té tel le he -
tõ sé gé rõl, va la mint
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d) ar ról, hogy ké rel me a szük sé ges ada ta i nak ke ze lé sé -
hez és bel föl di jog se gély, va la mint szak ha tó sá gi el já rás le -
foly ta tá sa cél já ból tör té nõ to váb bí tá sá hoz  való hoz zá já ru -
lás nak mi nõ sül.”

(6) A Ket. 29.  §-a a kö vet ke zõ (10) és (11) be kez dés sel
egé szül ki:

„(10) A 15.  § (5) be kez dés alap ján ügy fél nek mi nõ sü lõ
szer ve ze tek kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott adat bá zis
alap ján tör té nõ ér te sí té se az (5) és a (7) be kez dés sze rin ti
ada to kat együt te sen tar tal maz za.

(11) A ha tó ság kü lön ké re lem nél kül is az ügy fél anya -
nyel vé re le for dí tott vég zés ben ér te sí ti az el já rás meg in dí -
tá sá ról azt a ma gyar nyel vet nem be szé lõ ügy fe let, aki vel
szem ben az el já rást foly tat ja. Az ér te sí tés az (5) be kez dés -
ben fog lal ta kon túl tar tal maz za a nyelv hasz ná la ti és az ez -
zel járó költ ség vi se lé si sza bá lyok ról  szóló tá jé koz ta tást.”

19. § A Ket. a 29.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel és
29/A.  §-sal egé szül ki:

„Ideiglenes biztosítási intézkedés

29/A.  § (1) Ha az el já rás tár gyát ké pe zõ kö te le zett ség
ké sõb bi tel je sí té se ve szély ben van, a ha tó ság a pénz kö ve -
te lés biz to sí tá sát vagy meg ha tá ro zott do log zár la tát ide ig -
le nes biz to sí tá si in téz ke dés ként e tör vény biz to sí tá si in téz -
ke dés re vo nat ko zó sza bá lya i nak al kal ma zá sá val az ügy ér -
de mé ben  való dön tés ho za talt meg elõ zõ en is el ren del he ti.

(2) Az ide ig le nes biz to sí tá si in téz ke dést a ha tó ság
vissza von ja, ha az el ren de lé sé nek oka meg szûnt, vagy ha
az ide ig le nes biz to sí tá si in téz ke dést meg ha tá ro zott összeg
biz to sí tá sá ra ren del ték el, és ezt az össze get a ha tó ság nál
le tét be he lyez ték.

(3) Az ide ig le nes biz to sí tá si in téz ke dés ha tá lyát vesz ti a
ha tá ro zat vagy az el já rást meg szün te tõ vég zés jog erõ re
emel ke dé sé vel.”

20. § A Ket. 30.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„30.  § A ha tó ság a ké rel met ér de mi vizs gá lat nél kül, öt
mun ka na pon be lül el uta sít ja, ha

a) az el já rás ra ma gyar ha tó ság nak nincs jog ha tó sá ga,
b) a ha tó ság nak nincs ha tás kö re vagy nem ille té kes, és

a ké re lem át té te lé nek nincs he lye,
c) a ké re lem nyilván valóan le he tet len cél ra irá nyul,
d) jog sza bály a ké re lem elõ ter jesz tésére ha tár idõt vagy

ha tár na pot ál la pít meg, és a ké re lem idõ elõt ti vagy el ké -
sett,

e) a ha tó ság a ké rel met ér dem ben már el bí rál ta, és vál -
to zat lan tény ál lás és jogi sza bá lyo zás mel lett ugyan azon
jog ér vé nye sí té sé re irá nyu ló újabb ké rel met nyúj tot tak be,
és új ra fel vé tel nek nincs he lye, fel té ve, hogy a ké re lem ér -
de mi vizs gá lat nél kü li el uta sí tá sát jog sza bály nem zár ja ki,

f) a ké re lem nyilván valóan nem az elõ ter jesz tésére jo -
go sult tól szár ma zik, vagy

g) a ké re lem tar tal má ból meg ál la pít ha tó, hogy az ügy
nem ha tó sá gi ügy.”

21. § (1) A Ket. 31.  § (1) be kez dés f) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ha tó ság az el já rást vég zés sel meg szün te ti, ha]
„f) az ügy fél a ké rel mé re in dult el já rás ban a kép vi se lõ

vissza uta sí tá sa ese tén a ha tó ság fel hí vá sa el le né re nem
gon dos ko dik a kép vi se let-el lá tás ra al kal mas sze mély meg -
ha tal ma zá sá ról vagy nem jár el sze mé lye sen, ki vé ve, ha az
el já rás hi va tal ból is meg in dít ha tó, és a ha tó ság az el já rást
hi va tal ból foly tat ja, vagy ha az el já rás ban több ké rel me zõ
vesz részt, és õk sze mé lye sen jár nak el vagy kép vi se lõ jü -
ket a ha tó ság nem uta sí tot ta vissza,”

(2) A Ket. 31.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ h) pont tal
egé szül ki:

[A ha tó ság az el já rást vég zés sel meg szün te ti, ha]
„h) a ha tó sá gi el já rá sért il le té ket vagy igaz ga tá si szol -

gál ta tá si dí jat (a továb biak ban: díj) kell fi zet ni és az ügy fél
a fi ze té si kö te le zett sé gé nek a ha tó ság erre irá nyu ló fel hí -
vá sa el le né re az erre tû zött ha tár idõ alatt nem tesz ele get és 
költ ség men tes ség ben sem ré sze sül.”

(3) A Ket. 31.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) Ha az ügy fél az el já rást meg in dí tó ké rel mét a ha tá -
ro zat jog erõ re emel ke dé sét meg elõ zõ en az (1) be kez dés
c) pont ja sze rint vissza von ja, a ha tó ság a ha tá ro za tát
vissza von ja.”

22. § A Ket. 32.  § (6) és (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Ha tó sá gi köz ve tí tõ ki ren de lé se ese tén a ha tó ság az
ügy fe lek szá má ra és a ha tó sá gi köz ve tí tés vár ha tó idõ tar ta -
má ra te kin tet tel egy al ka lom mal leg fel jebb hat hó nap ra el -
ren del he ti az el já rás fel füg gesz té sét.

(7) Ha a ha tó ság az el já rást a (3) be kez dés alap ján füg -
gesz tet te fel, és az ügy fél az el já rás foly ta tá sát hat hó na pon 
be lül nem kéri, a ha tó ság a csak ké re lem re foly tat ha tó el já -
rás meg szün te té sé rõl dönt.”

23. § A Ket. 33.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„33.  § (1) A ha tá ro za tot, az el já rást meg szün te tõ vég -
zést, va la mint a má sod fo kú dön tést hozó ha tó ság nak az
elsõ fokú dön tést meg sem mi sí tõ és új el já rás ra uta sí tó vég -
zé sét az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pont tól szá mí -
tott hu szon két mun ka na pon be lül kell meg hoz ni és gon -
dos kod ni a dön tés köz lé sé rõl. En nél rö vi debb ha tár idõt
bár mely jog sza bály, hosszab bat pe dig tör vény vagy kor -
mány ren de let ál la pít hat meg. Ha e tör vény va la mely el já -
rá si cse lek mény tel je sí té sé nek ha tár ide jé rõl nem ren del ke -
zik, a ha tó ság ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb öt mun ka na -
pon be lül gon dos ko dik ar ról, hogy az el já rá si cse lek ményt
tel je sít se.

(2) Kis ko rú ügy fél ér de ke i nek ve szé lyez te tett sé ge ese -
té ben, to váb bá ha élet ve széllyel vagy sú lyos kár ral fe nye -
ge tõ hely zet el há rí tá sa in do kol ja, vagy ha a ha tó ság ide ig -
le nes biz to sí tá si in téz ke dést ren delt el, vagy ha a köz biz -
ton ság ér de ké ben egyéb ként szük sé ges, a ha tá ro za tot vagy 
az el já rást meg szün te tõ vég zést so ron kí vül kell meg hoz ni.
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(3) Az ügy in té zé si ha tár idõ be nem szá mít be:
a) a ha tás kö ri vagy ille té kességi vita egyez te té sé nek,

va la mint az el já ró ha tó ság ki je lö lé sé nek idõ tar ta ma,
b) a jog se gély el já rás idõ tar ta ma, to váb bá a 36.  § (2) be -

kez dé se alap ján adat nak a nyil ván tar tás ból tör té nõ be szer -
zé sé hez szük sé ges idõ,

c) a hi ány pót lás ra, il let ve a tény ál lás tisz tá zá sá hoz
szük sé ges ada tok köz lé sé re irá nyu ló fel hí vás tól az an nak
tel je sí té sé ig ter je dõ idõ,

d) a szak ha tó ság el já rá sá nak idõ tar ta ma,
e) az el já rás fel füg gesz té sé nek idõ tar ta ma,
f) a 70.  § (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott el já rás idõ tar -

ta ma,
g) a ha tó ság mû kö dé sét leg alább egy tel jes nap ra el le -

he tet le ní tõ üzem za var vagy más el há rít ha tat lan ese mény
idõ tar ta ma,

h) a ké re lem, a dön tés és egyéb irat for dí tá sá hoz szük -
sé ges idõ,

i) az ügy gond nok ki ren de lé sé re irá nyu ló el já rás idõ tar -
ta ma,

j) a szak ér tõi vé le mény el ké szí té sé nek idõ tar ta ma,
k) a ha tó sá gi meg ke re sés vagy a dön tés pos tá ra adá sá -

nak nap já tól an nak kéz be sí té sé ig ter je dõ idõ tar tam, va la -
mint a hir det mé nyi, to váb bá a kéz be sí té si meg ha tal ma zott
és a kéz be sí té si ügy gond nok út ján tör té nõ köz lés idõtar -
tama.

(4) Ha a ha tó ság tes tü le ti szerv, a ha tás kö ré be tar to zó
ügy ben az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül, 
vagy ha ez nem le het sé ges, a ha tár idõ le tel te utá ni elsõ tes -
tü le ti ülé sen, leg ké sõbb azon ban negy ven öt mun ka na pon
be lül ha tá roz.

(5) Az ügy in té zé si ha tár idõ a ké re lem nek az el já rás ra
ha tás kör rel és ille té kességgel ren del ke zõ ha tó ság hoz tör -
té nõ meg ér ke zé se nap ján, il let ve az el já rás hi va tal ból tör -
té nõ meg in dí tá sá nak nap ján kez dõ dik. Ezt a sza bályt kell
al kal maz ni azok ban az ese tek ben is, ami kor a ma gyar ha -
tó ság el já rá sá nak meg in dí tá sá hoz szük sé ges ké rel met nem 
ma gyar ha tó ság nál le het be nyúj ta ni.

(6) A fel leb be zés el bí rá lá sá ra jo go sult ha tó ság és a fel -
ügye le ti szerv el já rá sa ese tén az ügy in té zé si ha tár idõ az
ügy összes ira tá nak a fel leb be zés el bí rá lá sá ra jo go sult ha -
tó ság hoz, il let ve a fel ügye le ti szerv hez ér ke zé se kor kez -
dõ dik. A ha tó ság a fel ügye le ti szerv erre irá nyu ló fel hí vá -
sá ra kö te les az ira to kat fel ter jesz te ni.

(7) Az el já ró ha tó ság ve ze tõ je – ha azt tör vény vagy kor -
mány ren de let nem zár ja ki – az ügy in té zé si ha tár idõt an -
nak le tel te elõtt in do kolt eset ben egy al ka lom mal, leg fel -
jebb hu szon két, a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek -
ben leg fel jebb tíz mun ka nap pal meg hosszab bít hat ja.

(8) A szak ha tó ság el já rá sá ra irány adó ügy in té zé si ha tár -
idõ – ha tör vény vagy kor mány ren de let más ként nem ren -
del ke zik – tíz mun ka nap. In do kolt eset ben a szak ha tó ság
ve ze tõ je a szak ha tó sá gi el já rás ra irány adó ha tár idõt egy al -
ka lom mal tíz mun ka nap pal meg hosszab bít hat ja, és er rõl
az ügy fe let és a meg ke re sõ ha tó sá got ér te sí ti.

(9) A (7) és (8) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ nél
rö vi debb ha tár idõt bár mely jog sza bály, hosszab bat pe dig
tör vény vagy kor mány ren de let ál la pít hat meg.”

24. § A Ket. a 33.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
33/A–33/B.  §-sal egé szül ki:

„33/A.  § (1) Ha a ha tó ság a rá irány adó ügy in té zé si ha -
tár idõt az ügy fél nek és az el já rás egyéb részt ve võ jé nek fel
nem ró ha tó ok ból túl lé pi, kö te les az ügy fél ál tal az el já rás
le foly ta tá sá ért meg fi ze tett il le ték nek vagy díj nak meg fe le -
lõ össze get, ha pe dig az ügy in té zés idõ tar ta ma meg ha lad ja
az irány adó ügy in té zé si ha tár idõ két sze re sét, az elsõ fokú
el já rás meg in dí tá sá ra irá nyu ló ké rel met be nyúj tó ügy fél
ál tal meg fi ze tett il le ték nek vagy díj nak meg fe le lõ összeg
két sze re sét az ügy fél ré szé re vissza fi zet ni.

(2) A ha tó ság (1) be kez dés sze rin ti fi ze té si kö te le zett sé -
gét nem érin ti, ha az ügy fél az il le ték vagy díj meg fi ze té se
alól rész ben vagy egé szen men te sült; ilyen eset ben a ha tó -
ság az össze get az ügy fél ál tal meg nem fi ze tett rész ará -
nyá ban a köz pon ti költ ség ve tés nek fi ze ti meg. Ha az el já -
rás le foly ta tá sá ért az elsõ fokú el já rás meg in dí tá sá ra irá -
nyu ló ké rel met be nyúj tó ügy fél jog sza bály alap ján nem
kö te les il le ték vagy díj fi ze té sé re, úgy a ha tó ság az il le té -
kek rõl  szóló tör vény sze rin ti ál ta lá nos té te lû el já rá si il le -
ték nek meg fe le lõ össze get, il let ve en nek két sze re sét fi ze ti
meg a köz pon ti költ ség ve tés nek.

(3) Az (1), il let ve a (2) be kez dés sze rin ti össze get a ha -
tó ság sa ját költ ség ve té se ter hé re a fi ze té si kö te le zett sé get
meg ál la pí tó dön tés jog erõs sé vá lá sá tól szá mí tott öt mun -
ka na pon be lül fi ze ti vissza az elsõ fokú el já rás meg in dí tá -
sá ra irá nyu ló ké rel met be nyúj tó ügy fél szá má ra, il let ve fi -
ze ti meg a köz pon ti költ ség ve tés nek.

(4) Ha a fel leb be zés el bí rá lá sá ra jo go sult ha tó ság vagy a 
fel ügye le ti szerv meg ál la pít ja, hogy a ha tó ság in do ko lat la -
nul hosszab bí tot ta meg az ügy in té zé si ha tár idõt, vagy az
(1) be kez dés ben fog lalt fel té te lek tel je sü lé se el le né re fi ze -
té si kö te le zett sé gét nem tel je sí tet te, a ha tó sá got az (1), il -
let ve a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott összeg vissza fi ze -
té sé re, il let ve meg fi ze té sé re kö te le zi.

33/B.  § (1) A ha tó ság együt tes el dön tés cél já ból el ren -
del he ti az elõt te fo lya mat ban lévõ olyan el já rá sok egye sí -
té sét, ame lyek tár gya egy más sal össze függ. A ha tó ság a
dön té se it egy be fog lal hat ja.

(2) Az ügy fe lek kö zö sen elõ ter jesz tett ké rel mé re a ha tó -
ság – ha an nak az (1) be kez dés ben fog lalt fel té te lei fenn -
áll nak – az el já rá so kat egye sí ti, és dön té se it egy be fog lal -
hat ja.

(3) Az el já rá sok egye sí té se ese tén a ha tó ság az egyes el -
já rá sok ra irány adó leg ko ráb ban le já ró ügy in té zé si ha tár -
idõn be lül jár el.”

25. § (1) A Ket. 34.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(1) Ha jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik, a ké rel -
met a ha tó ság hoz írás ban vagy szó ban le het elõ ter jesz te ni.
Tör vény a ké re lem sze mé lyes elõ ter jesz tését ak kor ír hat ja
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elõ, ha sze mé lyes meg je le nés hi á nyá ban az ügy el dön té sé -
hez szük sé ges tény, in for má ció vagy adat nem sze rez he tõ
meg.”

(2) A Ket. 34.  § (3)–(5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Jog sza bály elõ ír hat ja, hogy az ügy fél a ké rel mét az
e cél ra rend sze re sí tett nyom tat vá nyon vagy elekt ro ni kus
kap cso lat tar tás ese tén elekt ro ni kus ûr la pon nyújt sa be. Ha
tör vény az elekt ro ni kus kap cso lat tar tást kö te le zõ vé te szi,
és a ké rel met elekt ro ni kus for ma nyom tat vá nyon vagy
szoft ver hasz ná la tá val kell be nyúj ta ni, az elekt ro ni kus for -
ma nyom tat vány ki tölt he tõ és le tölt he tõ, va la mint a szoft -
ver le tölt he tõ vál to za tát a ha tó ság az elekt ro ni kus tá jé koz -
ta tás sza bá lyai sze rint köz zé te szi.

(4) Az ügy fél az el já rás meg in dí tá sá ra irá nyu ló ké rel mét 
a ha tá ro zat vagy az el já rást meg szün te tõ vég zés jog erõ re
emel ke dé sé ig vissza von hat ja.

(5) Az el já rás meg in dí tá sá ra irá nyu ló ké re lem re vo nat -
ko zó sza bá lyo kat kell meg fele lõen al kal maz ni az ügy fél
ál tal be nyúj tott más ké re lem re is az zal, hogy az a tárgy ban
ho zott dön tés jog erõ re emel ke dé sé ig von ha tó vissza.”

26. § A Ket. 35. és 36.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„35.  § (1) Ha jog sza bály to váb bi kö ve tel ményt nem ál -
la pít meg, a ké re lem tar tal maz za az ügy fél nek és kép vi se -
lõ jé nek a ne vét, lak cí mét vagy szék he lyét, az ügy fél nek a
ha tó ság dön té sé re  való ki fe je zett ké rel mét, to váb bá meg
le het adni az elekt ro ni kus le vél cí met, a te le fax szá mát
vagy a te le fo nos el ér he tõ sé get.

(2) Ha jog sza bály elõ ír ja, a ké re lem ben az ügy fél azo -
no sít ha tó sá ga ér de ké ben fel kell tün tet ni az ügy fél nek az
ügy jel le ge sze rin ti és az el já ró ha tó ság ál tal tör vény alap -
ján ke zel he tõ azo no sí tó ját.

36.  § (1) A ké re lem hez csa tol ni kell a jog sza bály ban
elõ írt mel lék le te ket. Mel lék let ként nem le het az ügy fél tõl
szak ha tó sá gi ál lás fog la lás vagy elõ ze tes szak ha tó sá gi hoz -
zá já ru lás csa to lá sát kér ni.

(2) Az ügy fél azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada tok ki vé te -
lé vel az ügy fél tõl nem kér he tõ olyan adat iga zo lá sa, amely
nyil vá nos, vagy ame lyet va la mely ha tó ság, bí ró ság vagy a
Ma gyar Or szá gos Köz jegy zõi Ka ma ra jog sza bállyal rend -
sze re sí tett nyil ván tar tá sá nak tar tal maz nia kell. Az adat -
szol gál ta tás irán ti ké rel met öt mun ka nap alatt kell tel je sí -
te ni.

(3) Kü lön le ges ada tok ese tén az ügy fél kér he ti, hogy az
adat tal ren del ke zõ szerv az ada tot az ál ta la meg je lölt ha tó -
ság nak to váb bít sa. A ké re lem alap ján a ha tó ság a (2) be -
kez dés sze rint jár el.

(4) Az ügy fél a (2) be kez dés sze rin ti adat szol gál ta tá sért
fi ze ten dõ dí jat az el já ró ha tó ság nál kö te les meg fi zet ni. A
díj a meg ke re sett ha tó ság be vé te le. Az el já ró ha tó ság a bí -
ró ság vagy a Ma gyar Or szá gos Köz jegy zõi Ka ma ra adat -
köz lé sé vel fel me rü lõ il le té ké rõl vagy díj ár ól és a be fi ze tés
mód já ról az ügy fe let tá jé koz tat ja.”

27. § A Ket. 37.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„37.  § (1) A ké rel met tar tal ma sze rint kell el bí rál ni ak -
kor is, ha az nem egye zik az ügy fél ál tal hasz nált el ne ve -
zés sel.

(2) Az el já ró ha tó ság a ké re lem meg ér ke zé sét köve tõen
ha la dék ta la nul el len õr zi, hogy

a) a ha tó ság nak van-e jog ha tó sá ga, ha tás kö re és ille té -
kessége az ügy el bí rá lá sá ra,

b) ide ig le nes in téz ke dés vagy ide ig le nes biz to sí tá si in -
téz ke dés al kal ma zá sá nak van-e he lye,

c) a ké re lem meg fe lel-e a 35.  §-ban, to váb bá a 36.  §
(1) be kez dé sé ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.

(3) Ha a ké re lem nem fe le l meg a 35.  §-ban, to váb bá a
36.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek, az el já -
ró ha tó ság a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott öt mun ka na -
pon be lül – meg fe le lõ ha tár idõ meg je lö lé se és a mu lasz tás
jog kö vet kez mé nye i re tör té nõ fi gyel mez te tés mel lett –
 hiánypótlásra hív ja fel az ügy fe let. Nem bo csát ha tó ki
 hiánypótlási fel hí vás olyan adat iga zo lá sá ra vagy mel lék -
let csa to lá sá ra, ame lyet a 36.  § (2) be kez dé se alap ján a ha -
tó ság nak kell be sze rez nie, to váb bá ak kor sem, ha az ügy fél 
a ké rel met azért nem for ma nyom tat vá nyon nyújt ja be,
mert a for ma nyom tat vány ki tölt he tõ és le tölt he tõ vál to za -
tát a ha tó ság az elekt ro ni kus tá jé koz ta tás sza bá lyai sze rint
nem tet te köz zé.

(4) Tör vény vagy kor mány ren de let a hi ány pót lá si fel hí -
vás ki bo csá tá sá ra öt mun ka nap nál hosszabb ha tár idõt is
meg ál la pít hat.

(5) Hi ány pót lá si fel hí vás az el já rás so rán ak kor is ki bo -
csát ha tó, ha a ké re lem meg fe lelt a 35.  §-ban, to váb bá a
36.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek, de a
tény ál lás tisz tá zá sa so rán fel me rült új adat ra te kin tet tel az
szük sé ges.”

28. § A Ket. 38.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Ha az ügy fél az (1) vagy a (2) be kez dés alap ján nem 
az el já rás ra ha tás kör rel ren del ke zõ ille té kes ha tó ság nál
vagy szerv nél nyúj tot ta be ké rel mét, az el já ró ha tó ság a
29.  § (9) be kez dé sé nek meg fele lõen ér te sí ti az ügy fe let az
el já rás meg in dí tá sá ról.”

29. § A Ket. a 38.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
38/A–38/C.  §-sal egé szül ki:

„38/A.  § (1) Tör vény vagy kor mány ren de let ren del ke -
zé se ese tén va la mely jog gya kor lá sá hoz szük sé ges ké rel -
mek a tör vény ben vagy kor mány ren de let ben ki je lölt ha tó -
ság nál (a továb biak ban: köz re mû kö dõ ha tó ság) együt te sen 
nyújt ha tó ak be, amely nyolc mun ka na pon be lül to váb bít ja
a ké rel me ket a dön tés meg ho za ta lá ra ha tás kör rel és ille té -
kességgel ren del ke zõ ha tó sá gok hoz.

(2) Az ügy in té zé si ha tár idõ a ké rel mek nek a ha tás kör rel
és ille té kességgel ren del ke zõ ha tó ság hoz tör té nõ meg ér -
ke zé se nap ján kez dõ dik.
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(3) Ha tör vény vagy kor mány ren de let el té rõ en nem ren -
del ke zik,

a) az ügy fél az il le té ket és a dí jat a köz re mû kö dõ ha tó -
ság nál kö te les meg fi zet ni,

b) a köz re mû kö dõ ha tó ság a ké rel met meg vizs gál ja, és
az ügy fe let hi ány pót lás ra szó lít ja fel, ez azon ban a ha tás -
kör rel és ille té kességgel ren del ke zõ ha tó ság hi ány pót lás ra
 való fel hí vá si jo gát nem érin ti,

c) a köz re mû kö dõ ha tó ság jo go sult a ké rel met ér de mi
vizs gá lat nél kül el uta sí ta ni a 30.  § a), c) és g) pont já ban
fog lalt ese tek ben,

d) a köz re mû kö dõ ha tó ság jo go sult az el já rást a 31.  §
(1) be kez dés h) pont ban fog lalt eset ben meg szün tet ni.

(4) Tör vény vagy kor mány ren de let a köz re mû kö dõ ha -
tó ság szá má ra egyéb el já rá si fel ada to kat is meg ha tá roz hat.

38/B.  § (1) Ha a köz re mû kö dõ ha tó ság a 38/A.  § (3) be -
kez dés b) pont ja alap ján az ügy fe let hi ány pót lás ra hív ta
fel, és a hi ány pót lás ha tár ide je még nem telt el, az el já ró
ha tó ság a hi ány pót lás ha tár ide jé nek meg hosszab bí tá sa
mel lett a hi ány pót lá si fel hí vást ki egé szít he ti.

(2) Ha a köz re mû kö dõ ha tó ság a hi ány pót lá si fel hí vást
ki bo csá tot ta, és an nak az ügy fél ha tár idõ ben ele get tett, az
el já ró ha tó ság a ké re lem tar tal má ra és mel lék le te i re vo nat -
ko zó újabb hi ány pót lá si fel hí vást nem bo csát hat ki.

38/C.  § Tör vény vagy kor mány ren de let ren del ke zé se
vagy az el já rás meg in dí tá sá ra irá nyu ló ké rel met be nyúj tó
ügy fél hoz zá já ru lá sa alap ján tör vény ben meg ha tá ro zott ta -
nú sí tó szer ve zet köz re mû köd het a tény ál lás tisz tá zá sá ban.
A ta nú sí tó szer ve zet ál tal jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak
sze rint ki bo csá tott ta nú sít ványt a ha tó ság kö te les el fo gad -
ni a té nyek iga zo lá sá ra, a ta nú sí tott té nyek te kin te té ben a
ha tó ság to váb bi el já rá si cse lek mé nye ket nem vé gez.”

30. § A Ket. 39.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„39.  § (1) A tár gya lás ról, a le fog la lás ról és a jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott el já rá si cse lek mé nyek rõl, va la mint ha
az ügy fél kéri vagy az el já rás ér de ké ben egyéb ként szük sé -
ges, a szó be li ké re lem rõl, az ügy fél, a tanú, a szak ér tõ
meg hall ga tá sá ról, a szem le le foly ta tá sá ról és más bi zo nyí -
tá si cse lek mé nyek rõl jegy zõ köny vet kell ké szí te ni. Ha a
ha tó ság va la mely el já rá si cse lek mény so rán ha tó sá gi ta nút
al kal maz, jegy zõ köny vet ké szít az el já rá si cse lek mény rõl.

(2) A jegy zõ könyv tar tal maz za

a) a ha tó ság meg ne ve zé sét, az ügy in té zõ ne vét, az ügy
tár gyát és az ügy irat szá mot,

b) a meg hall ga tott ne vét és lak cí mét, el já rás jo gi hely -
ze tét és – ha azt a ha tó ság tu do má sá ra hoz ta – egyéb el éré si 
le he tõ sé gét,

c) az al kal ma zott ha tó sá gi tanú ne vét,

d) a meg hall ga tott sze mély jo ga i ra és kö te les sé ge i re
 való fi gyel mez te tés meg tör tén tét,

e) az ügy re vo nat ko zó lé nye ges nyi lat ko za to kat és
meg ál la pí tá so kat, az (1) be kez dés ben fel so rolt el já rá si cse -
lek mé nyek so rán ta pasz talt, az ügy el dön té se szem pont já -

ból lé nye ges kö rül mé nye ket és meg ál la pí tá so kat, ide ért ve
a ha tó sá gi tanú ész re vé te le it is,

f) a jegy zõ könyv ké szí té sé nek he lyét és idõ pont ját és
g) a meg hall ga tott sze mély, az el já rá si ké pes ség gel

nem ren del ke zõ sze mély kép vi se lõ je, a ha tó sá gi tanú, az
el já ró ügy in té zõ és a jegy zõ könyv ve ze tõ ol da lan kén ti alá -
írá sát.

(3) A meg hall ga tott sze mély in do kolt ké rel mé re nyi lat -
ko za tát, val lo má sát, szak ér tõi vé le mé nyét vagy azok
egyes ré szét a jegy zõ könyv szó sze rint tar tal maz za.

(4) A hang fel vé tel re, va la mint a kép- és hang fel vé tel re a 
jegy zõ könyv re vo nat ko zó sza bá lyo kat az zal kell al kal -
maz ni, hogy azok a (2) be kez dés a)–f) pont já ban fel so rol -
ta kat tar tal maz zák. A hang fel vé telt, va la mint a kép- és
hang fel vé telt hor do zó esz közt az ira tok hoz kell csa tol ni,
vagy ar ról az el já rás be fe je zé sé ig a (2) be kez dés nek meg -
fe le lõ tar tal mú jegy zõ köny vet kell ké szí te ni.

(5) A ha tó ság a költ ség ta ka ré kos ság és ha té kony ság kö -
ve tel mé nyé nek meg fele lõen vá laszt ja ki a jegy zõ könyv
ké szí té sé nek for má ját. Az ügy fél vagy az el já rás egyéb
részt ve võ je az ez zel járó költ sé gek meg té rí té se mel lett
kér he ti az ál ta la meg je lölt jegy zõ köny ve zé si for ma al kal -
ma zá sát.

(6) Az (1) be kez dés ben fel so rolt el já rá si cse lek mé nyek -
rõl hi va ta los fel jegy zést kell ké szí te ni, ha jegy zõ könyv
– az ügy fél erre irá nyu ló ké rel me vagy a jegy zõ könyv ké -
szí tést in do kolt tá tévõ kö rül mé nyek hi á nyá ban – nem ké -
szül. A hi va ta los fel jegy zés tar tal maz za fel vé te lé nek he -
lyét és idõ pont ját, az ügy tár gyát és szá mát, a jo gok ra és
kö te le zett sé gek re  való fi gyel mez te tés meg tör tén tét, az el -
já rá si cse lek mény meg ne ve zé sét és rö vid össze fog la lá sát,
az el já ró ügy in té zõ ne vét és alá írá sát, a szó be li ké re lem rõl
ké szült hi va ta los fel jegy zés ezen kí vül tar tal maz za az ügy -
fél ne vét és lak cí mét, va la mint a ké re lem tar tal mát.”

31. § A Ket. a 39.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel és
39/A.  §-sal egé szül ki:

„Adatok zárt kezelése

39/A.  § (1) Erre irá nyu ló in do kolt ké re lem ese tén a ha -
tó ság el ren del he ti a tanú, a tol mács, a szem le tárgy bir to ko -
sa ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada ta i nak és lak cí mé nek
zárt ke ze lé sét, ha az ada tok zárt ke ze lé se irán ti ké rel met
elõ ter jesz tõ  valószínûsíti, hogy õt az el já rás ban  való köz -
re mû kö dé se  miatt sú lyo san hát rá nyos kö vet kez mény ér -
heti.

(2) A szak ér tõ az (1) be kez dés ben fog lal tak sze rint az
igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy zék nyil vá nos ada ta in kí vü li 
ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada tai és lak cí me zárt ke ze -
lé sét kér he ti.

(3) A ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada to kat és a lak cí -
met a ha tó ság az ügy ira tai kö zött el kü lö nít ve, zár tan ke ze -
li. A ha tó ság biz to sít ja, hogy a zár tan ke zelt ada tok az el já -
rá si cse lek mé nyek so rán ne vál ja nak meg is mer he tõ vé.

(4) A zár tan ke zelt ada tok meg is me ré sé re csak az ügy in -
té zõ, a jegy zõ könyv ve ze tõ és a le író, a ha tó ság ve ze tõ je, a
fel ügye le ti szerv, va la mint a fel leb be zés el bí rá lá sá ra jo go -
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sult ha tó ság erre fel ha tal ma zott ügy in té zõ je és ve ze tõ je, az 
ille té kes ügyész és a bí ró sá gi fe lül vizs gá lat so rán el já ró
bíró jo go sult.

(5) Az irat be te kin té si jog biz to sí tá sa ér de ké ben a ha tó -
ság – a jog sza bály ban meg ha tá ro zott tar tal mi és for mai kö -
ve tel mé nyek nek egye bek ben meg fe le lõ – ki vo na tot ké szít
az el já rás so rán ke let ke zett irat ról ak ként, hogy ab ból az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély ki lé té re vo nat ko -
zó an kö vet kez te tés ne le gyen le von ha tó.”

32. § (1) A Ket. 40.  § (1)–(4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha tör vény nem írja elõ az ügy fél sze mé lyes el já rá -
sát, he lyet te tör vényes kép vi se lõ je vagy az ál ta la vagy tör -
vényes kép vi se lõ je ál tal meg ha tal ma zott sze mély, to váb bá 
az ügy fél és kép vi se lõ je együtt is el jár hat. Az el len ér de kû
ügy fe lek kép vi se le tét nem lát hat ja el ugyan az a sze mély.

(2) Ha az ügy fél nem sze mé lye sen jár el, a ha tó ság az el -
já ró sze mély kép vi se le ti jo go sult sá gát meg vizs gál ja. A
meg ha tal ma zott a kép vi se le ti jo go sult sá gát a 40/A.  §-ban
meg ha tá ro zott mó don kö te les iga zol ni.

(3) Ha tör vény vagy kor mány ren de let más ként nem ren -
del ke zik, az el já rás elekt ro ni kus úton  való foly ta tá sa so rán
a kép vi se le ti jo go sult ság iga zo lá sa tör tén het

a) az el já ró ha tó ság nál elõ re be je len tett meg ha tal ma zás 
alap ján vagy

b) jog sza bály ál tal rend sze re sí tett és az ott meg ha tá ro -
zot tak sze rint hi te le sí tett elekt ro ni kus for ma nyom tat vány
ki töl té sé vel és meg kül dé sé vel.

(4) A ha tó ság vissza uta sít ja a meg ha tal ma zott el já rá sát,
ha az nem al kal mas az ügy ben a kép vi se let el lá tá sá ra, vagy 
ha kép vi se le ti jo go sult sá gát az erre irá nyu ló hi ány pót lá si
fel hí vás el le né re sem iga zol ja. A meg ha tal ma zott vissza -
uta sí tá sa ese tén a ha tó ság fel hív ja az ügy fe let, hogy jár jon
el sze mé lye sen, vagy gon dos kod jék a kép vi se let el lá tá sá ra 
al kal mas kép vi se lõ rõl.”

(2) A Ket. 40.  § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(7) Ha az ügy fél nek kép vi se lõ je van, az ira to kat a ha tó -
ság a kép vi se lõ ré szé re kül di meg; a sze mé lyes meg je le -
nés re  szóló idé zés kéz be sí té se azon ban a meg idé zett ré szé -
re tör té nik, kép vi se lõ jé nek egy ide jû ér te sí té sé vel. Az el já -
rá si ké pes ség gel ren del ke zõ ügy fél kér he ti, hogy a ha tó ság 
ak kor is a szá má ra kéz be sít se az ira to kat, ha az ügy ben
kép vi se lõ je van.”

(3) A Ket. 40.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(8) A ha tó ság ha tár idõ tû zé sé vel nyi lat ko zat té tel re hív -
ja fel az ügy fe let, ha az el já rás so rán az ügy fél és a meg ha -
tal ma zott vagy a meg ha tal ma zot tak nyi lat ko za ta el tér egy -
más tól, vagy egyéb el já rá si cse lek mé nye ik el len té te sek.
Ha az ügy fél ha tár idõ ben nem nyi lat ko zik, a ha tó ság úgy
te kin ti, mint ha ma gá nak az ügy fél nek a nyi lat ko za tai és
 eljárási cse lek mé nyei len né nek el té rõ ek.”

33. § A Ket. a 40.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 40/A.  §-sal
egé szül ki:

„40/A.  § (1) A meg ha tal ma zást írás ba kell fog lal ni vagy
jegy zõ könyv be kell mon da ni. Írás be li meg ha tal ma zás ese -
té ben a meg ha tal ma zott kö te les ere de ti meg ha tal ma zá sát
vagy an nak hi te le sí tett má so la tát az elsõ kap cso lat fel vé tel
al kal má val az ira tok hoz csa tol ni.

(2) Az írás be li meg ha tal ma zást köz ok irat ba vagy tel jes
bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ba kell fog lal ni. Az ügy véd -
nek adott meg ha tal ma zás hoz, ha azt az ügy fél sa ját ke zû -
leg írta alá, ta núk al kal ma zá sa nem szük sé ges; az ügy vé di
meg ha tal ma zás ra egye bek ben az erre vo nat ko zó kü lön
jog sza bá lyok irány adók.

(3) A kül föl dön ki ál lí tott meg ha tal ma zást köz ok irat ba
vagy hi te le sí tett ma gán ok irat ba kell fog lal ni, és fe lül hi te -
le sí tés sel kell el lát ni.

(4) A meg ha tal ma zás a tel jes ha tó sá gi el já rás ra vagy
egyes el já rá si cse lek mé nyek re szól hat.

(5) A tel jes ha tó sá gi el já rás ra  szóló meg ha tal ma zás ki -
ter jed az el já rás sal kap cso la tos min den nyi lat ko zat ra és
cse lek mény re, ide ért ve a biz to sí tá si in téz ke dést és a vég re -
haj tá si el já rást.

(6) A meg ha tal ma zás kor lá to zá sa csak annyi ban ha tá -
lyos, amennyi ben az ma gá ból a meg ha tal ma zás ból ki tû -
nik.

(7) A meg ha tal ma zás nak vissza vo nás, fel mon dás vagy
az ügy fél ha lá la foly tán  való meg szû né se a ha tó ság gal
szem ben a ha tó ság nak  való be je len tés tõl, a töb bi ügy fél lel
szem ben pe dig a vele  való köz lés tõl ha tá lyos.”

34. § A Ket. 41.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A ha tó ság és az ügy fél, va la mint az el len ér de kû
ügy fe lek kö zöt ti vita ren de zé se ér de ké ben a ha tó ság ha tó -
sá gi köz ve tí tõt ve het igény be.”

35. § A Ket. 42.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„42.  § (1) Az ügy el in té zé sé ben nem ve het részt az a sze -
mély, aki nek jo gát vagy jo gos ér de két az ügy köz vet le nül
érin ti.

(2) Az ügy má sod fo kú el in té zé sé ben nem ve het részt az, 
aki az ügy el in té zés ben elsõ fo kon részt vett, to váb bá az,
aki az ügy ben ta nú val lo mást tett, il let ve ha tó sá gi köz ve tí -
tõ ként, az ügy fél kép vi se lõ je ként, ha tó sá gi ta nú ként vagy
szak ér tõ ként járt el.

(3) Az ügy el in té zé sé ben nem ve het részt az a sze mély,
aki tõl nem vár ha tó el az ügy tár gyi la gos meg íté lé se.

(4) Az ügy el in té zé sé ben nem ve het részt az a ha tó ság,
amely nek jo gát vagy jo gos ér de két az ügy köz vet le nül
érin ti. A ha tó ság nem vá lik ki zárt tá a miatt, mert a ha tá ro -
zat ban meg ál la pí tott fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té se az ál -
ta la meg je lölt szám lá ra tör té nik.

(5) A jegy zõ mint ha tó ság nem ve het részt an nak a ha tó -
sá gi ügy nek az el in té zé sé ben, amely ben az õt fog lal koz ta -
tó ön kor mány zat, a fog lal koz ta tó ön kor mány zat tár su lá sa
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vagy az egyéb mun kál ta tói jo go kat gya kor ló pol gár mes ter
el len ér de kû ügy fél, il let ve a ha tá ro zat tal az ön kor mány zat, 
a tár su lás vagy a pol gár mes ter jo go sult tá vagy kö te le zet té
vál hat, vagy az el já rás tár gyá val össze füg gõ kö te le zett sé -
get vál lal.

(6) Az ügy el in té zé sé ben nem ve het részt az a ha tó ság,
ame lyik ha tó ság ve ze tõ jé vel szem ben ki zá rá si ok me rül
fel.”

36. § A Ket. 43.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„43.  § (1) Az ügy in té zõ a ha tó ság ve ze tõ jé nek ha la dék -
ta la nul, de leg ké sõbb az ok fel me rü lé sé tõl szá mí tott há rom 
mun ka na pon be lül kö te les be je len te ni, ha vele szem ben
ki zá rá si ok áll fenn. A ki zá rá si okot a ki zá rá si ok ról  való
tu do más szer zés tõl szá mí tott öt mun ka na pon be lül az ügy -
fél is be je lent he ti. Ha az ügy fél nyilván valóan alap ta la nul
tesz ki zá rás ra irá nyu ló be je len tést, vagy ugyan ab ban az el -
já rás ban ugyan azon ügy in té zõ el len is mé tel ten alap ta lan
be je len tést tesz, õt a ki zá rást meg ta ga dó vég zés ben el já rá -
si bír ság gal le het súj ta ni.

(2) A ki zá rás tár gyá ban a ha tó ság ve ze tõ je dönt, szük -
ség ese tén más ügy in té zõt je löl ki, to váb bá ar ról is dönt,
hogy meg kell-e is mé tel ni azo kat az el já rá si cse lek mé nye -
ket, ame lyek ben a ki zárt ügy in té zõ járt el.

(3) Ha a ha tó ság nál nincs má sik, meg fe le lõ szak kép zett -
ség gel ren del ke zõ ügy in té zõ, a fel ügye le ti szerv ve ze tõ je
má sik azo nos ha tás kö rû ha tó sá got je löl ki.

(4) Ha a ki zá rá si ok a ha tás kör gya kor ló já val vagy a ha -
tó ság gal szem ben me rül fel, a ki zá rá si okot a fel ügye le ti
szerv ve ze tõ jé nek kell be je len te ni.

(5) Ha a ki zá rá si ok a ha tás kör gya kor ló já val vagy a ha -
tó ság gal szem ben me rül fel, az ügy ben – jog sza bály el té rõ
ren del ke zé se hi á nyá ban – a fel ügye le ti szerv ve ze tõ je ál tal 
ki je lölt má sik azo nos ha tás kö rû ha tó ság jár el.

(6) Ha nincs ki je löl he tõ má sik, azo nos ha tás kö rû ha tó -
ság, az a ha tó ság jár el, ame lyik kel szem ben ki zá rá si ok áll
fenn, az zal, hogy ha tá ro za tát és ön ál ló jog or vos lat tal meg -
tá mad ha tó vég zé sét a fel ügye le ti szerv ve ze tõ jé vel is
 közli.

(7) A ha tó sá gi ügy ben el já ró tes tü let tag já val és ve ze tõ -
jé vel, to váb bá az el já ró ha tó ság ki ad má nyo zá si jog kör rel
ren del ke zõ ve ze tõ jé vel szem ben meg fele lõen al kal maz ni
kell a ki zá rás sza bá lya it az zal, hogy ha a ha tó ság nál nincs
má sik ki ad má nyo zá si jog kör rel ren del ke zõ vagy az zal fel -
ru ház ha tó sze mély, a ha tás kör gya kor ló ja jár el.

(8) Ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben a ki zá rás ra vo nat -
ko zó dön tés re a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott, sze mé -
lyes érin tett ség gel kap cso la tos el já rás az irány adó.”

37. § A Ket. 44.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„44.  § (1) Tör vény vagy kor mány ren de let az ügy ben ér -
de mi dön tés re jo go sult ha tó ság szá má ra elõ ír hat ja, hogy az 
ott meg ha tá ro zott szak kér dés ben más ha tó ság (a továb -
biak ban: szak ha tó ság) kö te le zõ ál lás fog la lá sát kell be sze -

rez nie. A szak ha tó ság olyan szak kér dés ben ad ki ál lás fog -
la lást, amely nek meg íté lé se ha tó sá gi ügy ként a ha tás kö ré -
be tar to zik, en nek hi á nyá ban tör vény vagy kor mány ren de -
let an nak vizs gá la tát szak ha tó sá gi ügy ként a ha tás kö ré be
utal ja.

(2) Tör vény vagy kor mány ren de let meg ha tá ro zott szak -
kér dés ben tu do má nyos vagy szak mai tes tü le tet, il let ve
szak ér tõi szer vet je löl het ki szak ha tó ság ként.

(3) Ha e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, a szak ha tó -
ság ra a ha tó ság ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket meg fele lõen
al kal maz ni kell.

(4) Ha az ügy fél az alap el já rás il le té ké vel vagy dí já val
egy ide jû leg nem vagy csak rész ben fi ze ti meg a szak ha tó -
sá gi el já rá sért fi ze ten dõ il le té ket vagy dí jat, a ha tó ság ha -
la dék ta la nul – va la mennyi szak ha tó ság te kin te té ben –
 hiánypótlásra szó lít ja fel. A ha tó ság ak kor ke re si meg a
szak ha tó sá got, ha az ügy fél a hi ány pót lást tel je sí tet te.

(5) Nem kell a szak ha tó sá got meg ke res ni, ha a ha tó ság
nyolc mun ka na pon be lül meg ál la pít ja, hogy a ké rel met a
szak ha tó sá gi ál lás fog la lás tól füg get le nül el kell uta sí ta ni.

(6) A szak ha tó sá gi ál lás fog la lás tar tal má ra a ha tá ro zat
tar tal má ra vo nat ko zó sza bá lyo kat kell meg fele lõen al kal -
maz ni az zal, hogy az ál lás fog la lás

a) tar tal maz za a szak ha tó ság meg ne ve zé sét és a szak -
ha tó ság ügy in té zõ jé nek ne vét is,

b) ren del ke zõ ré sze tar tal maz za a szak ha tó sá gi hoz zá -
já ru lást, az egye di szak ha tó sá gi elõ írást, fel té telt vagy a
hoz zá já ru lás meg ta ga dá sát,

c) nem tar tal maz za az el já rá si költ sé gek vi se lé sé rõl
 szóló dön tést.

(7) Ha a szak ha tó ság meg ál la pít ja, hogy ál lás fog la lá sa
jog sza bályt sért, ál lás fog la lá sát a ha tó ság ha tá ro za tá nak
vagy el já rást meg szün te tõ vég zé sé nek jog erõ re emel ke dé -
sé ig egy al ka lom mal mó do sít hat ja.

(8) Ha tör vény vagy kor mány ren de let azt le he tõ vé te szi, 
az ügy fél nek az el já rás meg in dí tá sa elõtt – a szak ha tó sá gi
el já rá sért fi ze ten dõ il le ték vagy díj meg fi ze té se mel lett –
be nyúj tott ké rel mé re a szak ha tó ság a szak ha tó sá gi ál lás -
fog la lás ra vo nat ko zó sza bá lyok meg fe le lõ al kal ma zá sá val 
– az ügy fél meg ha tá ro zott joga ér vé nye sí té sé re irá nyu ló
el já rás ban, tör vény ben vagy kor mány ren de let ben meg ha -
tá ro zott idõ pon tig fel hasz nál ha tó – elõ ze tes szak ha tó sá gi
ál lás fog la lást (a továb biak ban: elõ ze tes szak ha tó sá gi hoz -
zá já ru lás) ad ki. A ha tó ság a ké re lem hez be nyúj tott elõ ze -
tes szak ha tó sá gi hoz zá já ru lást szak ha tó sá gi ál lás fog la lás -
ként hasz nál ja fel az zal, hogy a 44.  § (7) be kez dé se nem al -
kal maz ha tó.

(9) A szak ha tó ság elõ ze tes szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sa,
ál lás fog la lá sa és vég zé sei el len ön ál ló jog or vos lat nak
nincs he lye, az a ha tá ro zat, il let ve az el já rást meg szün te tõ
vég zés el le ni jog or vos lat ke re té ben tá mad ha tó meg.”

38. § (1) A Ket. 45.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„(1) Tör vény vagy kor mány ren de let egyes ügy faj ták -
ban kö te lez he ti a ha tó sá got és a szak ha tó sá got az en ge dé -
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lye zé si fel té te lek egyez te tés út ján  való meg ál la pí tá sá ra; az
egyez te tés mód já ról és ha tár ide jé rõl a szak ha tó sá go kat a
szak ha tó sá gi meg ke re sés meg kül dé sé vel kell ér te sí te ni.

(2) Ha a ha tó ság és a szak ha tó ság vagy a szak ha tó sá gok
egy más sal – egész ben vagy rész ben – el len té tes egye di
elõ írást ál la pí ta nak meg vagy fel té telt ír nak elõ, a ha tó ság
és az érin tett szak ha tó sá gok ál lás pont juk ról – ha tör vény
vagy kor mány ren de let más ként nem ren del ke zik – a ha tó -
ság erre irá nyu ló fel hí vá sá tól szá mí tott öt mun ka na pon be -
lül egyez tet nek, és a szak ha tó sá gok az egyez te tés ered mé -
nye ként fe lül vizs gált ál lás fog la lá su kat ha la dék ta la nul
köz lik a ha tó ság gal.

(3) Ha a ha tó ság meg íté lé se sze rint a szak ha tó ság a ha -
tás kö rét túl lép te, vagy ál lás fog la lá sa el len té tes a 44.  §
(6) be kez dé sé ben fog lalt kö ve tel mé nyek kel, a ha tó ság a
szak ha tó sá gi ál lás fog la lás be ér ke zé sé tõl szá mí tott öt mun -
ka na pon be lül egyez tet a szak ha tó ság gal. Az egyez te tés
ered mény te len sé ge ese tén a ha tó ság az el já rás egy ide jû
fel füg gesz té se mel lett a szak ha tó ság fel ügye le ti szer vé nél
fel ügye le ti el já rást kez de mé nyez. A fel ügye le ti szerv tíz
mun ka na pon be lül dönt.

(4) A szak ha tó ság a szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sá nak fi -
gyel men kí vül ha gyá sa vagy tör vény ben vagy kor mány -
ren de let ben elõ írt el já rá sá nak mel lõ zé se ese tén az er rõl
 való tu do más szer zés tõl szá mí tott öt mun ka na pon be lül
egyez tet a ha tó ság gal, en nek ered mény te len sé ge ese tén a
ha tó ság fel ügye le ti szer vé nél fel ügye le ti el já rást kez de mé -
nyez. A fel ügye le ti szerv tíz mun ka na pon be lül dönt.

(5) Ha a köz igaz ga tá si ügyek ben el já ró bí ró ság a szak -
ha tó ság jog sza bály sér tõ ál lás fog la lá sa  miatt he lyez te ha tá -
lyon kí vül vagy vál toz tat ta meg a ha tá ro za tot, a szak ha tó -
ság meg té rí ti a ha tó ság nak a jog sza bály sér tõ ál lás fog la lás -
sal oko zott költ sé ge ket.

(6) Ha a köz igaz ga tá si ügyek ben el já ró bí ró ság azért he -
lyez te ha tá lyon kí vül vagy vál toz tat ta meg a ha tá ro za tot,
mert a ha tó ság fi gyel men kí vül hagy ta a szak ha tó sá gi ál -
lás fog la lást, a ha tó ság meg té rí ti a szak ha tó ság nak az ez zel
oko zott költ sé ge ket.”

(2) A Ket. a 45.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 45/A.  §-sal
egé szül ki:

„45/A.  § (1) Ha a szak ha tó ság nak olyan tény vagy kö -
rül mény jut a tu do má sá ra, amely

a) ide ig le nes biz to sí tá si in téz ke dést,
b) a ké re lem ér de mi vizs gá lat nél kü li el uta sí tá sát,
c) az el já rás meg szün te té sét,
d) az el já rás fel füg gesz té sét vagy
e) az el já rás aka dá lyo zá sa jog kö vet kez mé nye i nek al -

kal ma zá sát
te szi szük sé ges sé, er rõl ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a ha tó -
sá got.

(2) A szak ha tó ság a meg ke re sés meg ér ke zé sét köve tõen 
ha la dék ta la nul el len õr zi, hogy van-e ha tás kö re és ille té -
kessége az ügy el bí rá lá sá ra.

(3) Ha a szak ha tó ság meg ál la pít ja ha tás kö re hi á nyát, er -
rõl a meg ke re sés meg ér ke zé sé tõl szá mí tott öt mun ka na pon 
be lül tá jé koz tat ja a ha tó sá got, és meg szün te ti a szak ha tó -
sá gi el já rást.

(4) Ha a szak ha tó ság meg ál la pít ja ille té kessége hi á nyát, 
a meg ke re sést a meg ér ke zé sé tõl szá mí tott öt mun ka na pon
be lül az ügy összes ira tá val együtt az ille té kességgel ren -
del ke zõ ha tó ság hoz – a ha tó ság egy ide jû tá jé koz ta tá sa
mel lett – át te szi, és meg szün te ti a szak ha tó sá gi el já rást.

(5) Ha a szak ha tó ság meg ál la pít ja, hogy vál to zat lan
tény ál lás és jogi sza bá lyo zás mel lett a meg ke re sés sze rin ti
ugyan azon jog ér vé nye sí té sé re irá nyu ló ké re lem rõl – az
elõ ze tes szak ha tó sá gi hoz zá já ru lás ki vé te lé vel – ko ráb ban
szak ha tó sá gi ál lás fog la lást adott ki, ha la dék ta la nul meg -
kül di a ha tó ság nak a ko ráb bi szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sát,
és meg szün te ti a szak ha tó sá gi el já rást. Nincs le he tõ ség a
meg ke re sés nek a ko ráb bi szak ha tó sá gi ál lás fog la lás meg -
kül dé sé vel tör té nõ tel je sí té sé re új ra fel vé te li el já rás ban.

(6) A szak ha tó ság szük ség ese tén a 37.  §-nak meg fele -
lõen hi ány pót lás ra hív hat ja fel az ügy fe let, ami rõl a ha tó -
sá got ha la dék ta la nul ér te sí ti. Ha az ügy fél a ké re lem re in -
dult el já rás ban a hi ány pót lás ra  való fel hí vás nak nem tesz
ele get, a szak ha tó ság a hi ány pót lás el mu lasz tá sá ról ér te sí ti 
a ha tó sá got, amely – ha az el já rás hi va tal bó li foly ta tá sá nak 
nincs he lye – az el já rást meg szün te ti.”

39. § (1) A Ket. 46.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(2) Az ügy fél a ké rel mé re in dult el já rás ban nem kö te -
lez he tõ a meg je le nés re, ki vé ve, ha

a) a ha tó ság a ké re lem re in dult el já rást hi va tal ból foly -
tat ja,

b) jog sza bály az adott ügy faj tá ban elõ ír ja tár gya lás,
köz meg hall ga tás vagy egyez sé gi kí sér let tar tá sát.”

(2) A Ket. 46.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) Az idé zés rõl  szóló vég zés szó ban is kö zöl he tõ.”

40. § A Ket. 48.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Ha az idé zett sze mély az idé zés nek nem tesz ele get, 
vagy meg hall ga tá sa elõtt az el já rás he lyé rõl en ge dély nél -
kül el tá vo zik, és tá vol ma ra dá sát elõ ze tesen ala pos ok kal
nem men ti ki vagy öt mun ka na pon be lül meg fele lõen nem
iga zol ja, to váb bá ha az idé zés re meg hall ga tás ra nem al kal -
mas ál la pot ban je le nik meg, és ezt a kö rül ményt nem men ti 
ki, el já rá si bír ság gal sújt ha tó, to váb bá az el já rá si cse lek -
mény meg is mét lé se  miatti több let költ ség meg fi ze té sé re
kö te lez he tõ. Nem sújt ha tó bír ság gal és nem kö te lez he tõ a
több let költ ség vi se lé sé re az idé zett sze mély, ha az idé zés
nem volt sza bály sze rû.”

41. § A Ket. 49.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„49.  § (1) Ha a ha tó ság nem tart ja szük sé ges nek az ügy -
fél idé zé sét, kö te les az ügy fe let a tanú és a szak ér tõ meg -
hall ga tá sá ról, a szem lé rõl és a tár gya lás ról ér te sí te ni az zal
a tá jé koz ta tás sal, hogy a meg hall ga tá son részt ve het, de
meg je le né se nem kö te le zõ. Az ér te sí tést – ha az ügy kö rül -
mé nye i bõl más nem kö vet ke zik – úgy kell kö zöl ni, hogy
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azt az ügy fél leg alább há rom mun ka nap pal ko ráb ban meg -
kap ja.

(2) Nincs he lye az ügy fél ér te sí té sé nek és zárt meg hall -
ga tást vagy szem lét kell tar ta ni, ha a meg hall ga tan dó tanú,
szak ér tõ vagy a szem le tárgy bir to ko sa ter mé sze tes sze -
mély azo no sí tó ada ta i nak és lak cí mé nek zárt ke ze lé sét ren -
del ték el, és a meg hall ga tás vagy szem le so rán a zár tan ke -
zelt ada tok vé del me nem biz to sít ha tó.

(3) A szak ha tó sá got – ha az a fel adat- és ha tás kö rét érin -
ti – a tanú és a szak ér tõ meg hall ga tá sá ról, a szem lé rõl, a
tár gya lás ról és a köz meg hall ga tás ról leg alább há rom mun -
ka nap pal ko ráb ban ér te sí te ni kell.”

42. § A Ket. az 50.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
50/A–50/D.  §-sal egé szül ki:

„50/A.  § (1) Az ügy ben ér de mi dön tés re jo go sult ha tó -
ság a tény ál lás tisz tá zá sa ér de ké ben jo go sult va la mely do -
log bir to ká nak a bir to kos ren del ke zé se aló li el vo ná sá ra
(a továb biak ban: le fog la lás), ha a tény ál lás más ként nem
tisz táz ha tó vagy az je len tõs ké se de lem mel jár na, vagy a le -
fog la lás mel lõ zé se a tény ál lás tisz tá zá sá nak si ke rét ve szé -
lyez tet né.

(2) A le fog la lás ér de ké ben a do log bir to ko sát fel kell
szó lí ta ni, hogy a dol got adja át. Nem kö te les a do log át adá -
sá ra az, aki ta nú ként nem hall gat ha tó meg.

(3) Ha a do log át adá sá ra kö te les sze mély nem adja át a
dol got, a ha tó ság a le fog la lást a rend õrség köz re mû kö dé -
sé vel fo ga na to sít ja, és a do log át adá sá ra kö te les sze mélyt
el já rá si bír ság gal sújt hat ja.

(4) A le fog la lás fo ga na to sí tá sá ra a szem le sza bá lyai
irány adó ak az zal, hogy a szem le tárgy bir to ko sá ra vo nat -
ko zó sza bá lyo kat a le fog lalt do log bir to ko sá ra kell al kal -
maz ni.

50/B.  § (1) A ha tó ság a le fog lalt dol got el szál lít ja és
meg õr zi, vagy ha az el szál lí tás le he tet len vagy arány ta la -
nul ma gas költ ség gel jár na, a dol got a bir to kos õri ze té ben
hagy ja a hasz ná lat és az el ide ge ní tés jo gá nak meg til tá sá -
val.

(2) A le fog la lás ról ké szí tett jegy zõ könyv a le fog lalt dol -
got egye di azo no sí tás ra al kal mas mó don írja le.

(3) A le fog lalt dol got úgy kell õriz ni, hogy az vál to zat -
lan ma rad jon, a le fog lalt dol got ne le hes sen ki cse rél ni, és
az azo nos sá ga könnyen meg ál la pít ha tó le gyen.

(4) Az irat bir to ko sá nak ké rel mé re és költ sé gé re – ha ez
az el já rás ér de két nem ve szé lyez te ti – a le fog lalt irat ról hi -
te les má so la tot kell ki ad ni.

50/C.  § (1) A le fog la lást a ha tó ság meg szün te ti, ha

a) az el ren de lé sé nek oka meg szûnt,

b) a ha tó ság az el já rást meg szün tet te, vagy

c) az ügy ér de mé ben dön tést ho zott.

(2) Ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik, a tény ál lás
tisz tá zá sá hoz a továb biak ban már nem szük sé ges le fog lalt
dol got öt mun ka na pon be lül ki kell adni an nak, aki tõl azt
le fog lal ták. Ha a ha tó ság más szerv ha tás kö ré be tar to zó el -
já rást kez de mé nyez, az el já rás le foly ta tá sá hoz szük sé ges

le fog lalt ira to kat és tár gyi bi zo nyí té ko kat át kell adni a
meg ke re sett szerv nek.

(3) Ha a kö rül mé nyek alap ján nyilván való, hogy az, aki -
tõl a dol got le fog lal ták, a do log bir tok lá sá ra nem jo go sult,
a ha tó ság a dol got az arra jo gos igényt be je len tõ sze mély -
nek adja ki.

(4) Ha a le fog lalt do log bir tok lá sa jog sza bály ba üt kö zik, 
a do log ki adá sa he lyett a ha tó ság jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott mó don jár el.

(5) Ha a do log ter mé szet ben már nem ad ha tó ki, a do log
elõ ze tes ér té ke sí té sé bõl be folyt el len ér té ket ala pul véve, a
ke ze lé sé bõl, tá ro lá sá ból ere dõ költ ség gel csök ken tett, a
meg té rí tés idõ pont já ig el telt idõ re szá mí tott jegy ban ki
alap ka mat tal nö velt össze gét kell meg té rí te ni. A jo go sult
az ezt meg ha la dó igé nyét a pol gá ri jog sza bá lyai sze rint ér -
vé nye sít he ti. Ha a le fog la lás alap ta lan volt, a do log elõ ze -
tes ér té ke sí té sé bõl be folyt el len ér ték a do log ke ze lé sé bõl,
tá ro lá sá ból ere dõ költ ség gel nem csök kent he tõ.

(6) Ha a le fog lalt do log ér ték te len, és arra sen ki sem tart
igényt, a le fog la lás meg szün te té se után azt meg kell sem -
mi sí te ni. A meg sem mi sí tés költ sé gei a le fog lalt do log tu -
laj do no sát és bir to ko sát egye tem le ge sen ter he lik.

(7) Az ügy fél nek ki adan dó dol got a vele szem ben meg -
ál la pí tott pénz fi ze té si kö te le zett ség biz to sí tá sá ra vissza le -
het tar ta ni.

50/D.  § (1) A ha tó ság a le fog lalt do log elõ ze tes ér té ke sí -
té sé rõl dönt, ha a le fog lalt do log gyors rom lás nak van ki té -
ve, vagy hu za mos tá ro lás ra al kal mat lan.

(2) A ha tó ság a le fog lalt do log elõ ze tes ér té ke sí té sé rõl
ak kor is dönt het, ha a le fog lalt do log

a) ke ze lé se, tá ro lá sa, il let ve õr zé se – kü lö nö sen a do log 
ér té ké re vagy az elõ re lát ha tó lag hosszú ide ig tar tó tá ro lá -
sá ra te kin tet tel – arány ta lan és je len tõs költ ség gel jár na,

b) ér té ke az elõ re lát ha tó lag hosszú ide ig tar tó tá ro lás
 miatt je len tõ sen csök ken ne.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ese tén a le fog lalt do log ak kor
ér té ke sít he tõ, ha a ha tó ság fel hí vá sá tól szá mí tott há rom
mun ka na pon be lül a le fog lalt do log ki adá sa iránt sen ki
nem je len tett be jo gos igényt.

(4) A le fog lalt do log ér té ke sí té sé bõl be folyt el len ér ték a 
le fog lalt do log he lyé be lép.”

43. § A Ket. 51.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke -
zõ al cím, egy ide jû leg az 51.  § he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„Az ügyfél nyilatkozata, adatszolgáltatási kötelezettsége

51.  § (1) Az ügy fél nek joga van ah hoz, hogy az el já rás
so rán nyi lat ko za tot te gyen, vagy a nyi lat ko zat té telt meg ta -
gad ja.

(2) Ha a tény ál lás tisz tá zá sa azt szük sé ges sé te szi, a ha -
tó ság az ügy fe let a ké rel mé re in dult el já rás ban nyi lat ko -
zat té tel re hív hat ja fel. Ha az ügy fél a ké rel mé re in dult el já -
rás ban a ha tó ság fel hí vá sá ra nem nyi lat ko zik, a ha tó ság a
ren del ke zés re álló ada tok alap ján dönt, vagy a 31.  § (2) be -
kez dé se alap ján meg szün te ti az el já rást.
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(3) Tör vény vagy kor mány ren de let kö te le zõ vé te he ti,
hogy a hi va tal ból foly ta tott el já rás ban az ügy fél, a ké re -
lem re in dult el já rás ban az el len ér de kû ügy fél a ha tó ság
erre irá nyu ló fel hí vá sá ra kö zöl je az ér de mi dön tés hez
szük sé ges ada to kat, és jog kö vet kez mé nye ket ál la pít hat
meg az adat szol gál ta tá si kö te le zett ség el mu lasz tá sa vagy
 valótlan ada tok köz lé se ese té re.

(4) A tör vényen vagy kor mány ren de le ten ala pu ló adat -
szol gál ta tást az ügy fél, il let ve ké re lem re in dult el já rás ban
az el len ér de kû ügy fél ak kor ta gad hat ja meg, ha

a) nem ka pott fel men tést az ál lam ti tok nak vagy szol gá -
la ti ti tok nak mi nõ sí tett adat ra vo nat ko zó ti tok tar tá si kö te -
le zett ség alól,

b) nyi lat ko za tá val sa ját ma gát vagy hoz zá tar to zó ját
bûn cse lek mény el kö ve té sé vel vá dol ná.

(5) Az ügy fél vagy kép vi se lõ je, ha más tu do má sa el le -
né re az ügy szem pont já ból je len tõs  valótlan tényt ál lít, il -
let ve ha a (3) be kez dés sze rin ti kö te le zõ adat szol gál ta tás
kö ré ben a (4) be kez dés ben fog lalt ok hi á nyá ban adat szol -
gál ta tá si kö te le zett sé gét nem tel je sí ti, az ügy el dön té se
szem pont já ból je len tõs tényt el hall gat, vagy  valótlan ada -
tot szol gál tat, el já rá si bír ság gal sújt ha tó.

(6) A ha tó ság kö te les az ügy fe let a nyi lat ko zat té tel lel,
il let ve adat szol gál ta tá si kö te le zett ség gel kap cso la tos jo -
gairól tá jé koz tat ni és kö te les sé ge i re, va la mint a kö te le zett -
sé gek el mu lasz tá sá nak jog kö vet kez mé nye i re figyelmez -
tetni.”

44. § A Ket. 52.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A nem ma gyar nyel ven ki ál lí tott irat – ha az ügy faj -
tá ra vo nat ko zó jog sza bály más ként nem ren del ke zik –
csak hi te les ma gyar for dí tás sal el lát va fo gad ha tó el, de az
arány ta la nul ne he zen be sze rez he tõ irat he lyett az ügy fél a
bi zo nyí ta ni kí vánt tény rõl nyi lat ko za tot te het. Ilyen eset -
ben az ügy fe let tá jé koz tat ni kell a  valótlan tar tal mú nyi lat -
ko zat té te lé nek jog kö vet kez mé nyé rõl.”

45. § A Ket. 55.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„55.  § (1) A ha tó ság a biz to sí tá si in téz ke dés al kal ma zá -
sa so rán, szem lé nél, le fog la lás nál, ha tó sá gi el len õr zés nél
ha tó sá gi ta nút ve het igény be.

(2) Nem al kal maz ha tó ha tó sá gi tanú, ha az el já rá si cse -
lek mény rõl hang fel vé tel vagy kép- és hang fel vé tel ké szül.

(3) A ha tó sá gi tanú az el já rá si cse lek mény so rán tör tént
ese mé nye ket és az ál ta la ta pasz talt té nye ket a jegy zõ könyv 
alá írá sá val iga zol ja.

(4) Nem le het ha tó sá gi tanú az ügy fél hoz zá tar to zó ja, az 
el já ró ha tó ság gal köz szol gá la ti, il let ve egyéb mun ka vég -
zés re irá nyu ló jog vi szony ban álló sze mély és az el já rá si
ké pes ség gel nem ren del ke zõ sze mély.

(5) Ha tó sá gi ta nú ként  való köz re mû kö dés re sen ki nem
kö te lez he tõ.

(6) Az el já rá si cse lek mény elõtt a ha tó sá gi ta nút a jo ga i -
ról és kö te les sé ge i rõl fel kell vi lá go sí ta ni. A ha tó sá gi tanú
az el já rá si cse lek mény re ész re vé telt te het, és a tanú költ sé -

ge i nek meg té rí té sé re vo nat ko zó ren del ke zé sek sze rint jo -
go sult költ ség té rí tés re.

(7) A ha tó sá gi ta nút a tu do má sá ra ju tott té nyek re, ada -
tok ra néz ve ti tok tar tá si kö te le zett ség ter he li, amely alól az
el já ró ha tó ság, a fel leb be zés el bí rá lá sá ra jo go sult ha tó ság
vagy bí ró ság az ügy tár gyát érin tõ té nyek re, ada tok ra, kö -
rül mé nyek re néz ve fel ment he ti.”

46. § (1) A Ket. 56. és 57.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„56.  § (1) Ha a tény ál lás tisz tá zá sá ra ingó, in gat lan
(a továb biak ban együtt: szem le tárgy) vagy sze mély meg -
te kin té se vagy meg fi gye lé se szük sé ges, a ha tó ság szem lét
ren del het el.

(2) Szem lét a ha tó ság ügy in té zõ je, a ha tó ság ál tal ki ren -
delt szak ér tõ, il let ve jog sza bály alap ján erre fel ha tal ma -
zott más sze mély vé gez het, aki jo go sult sá gát a szem le so -
rán – az 57.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt ki vé tel lel – kö te les
iga zol ni. Jog sza bály a szem le le foly ta tá sá hoz a szem lét
vég zõ sze mély ré szé re meg bí zó le vél kö te le zõ hasz ná la tát
ren del he ti el.

(3) Tör vény vagy kor mány ren de let ren del kez het úgy,
hogy az ügy ben el já ró szak ha tó ság ál lás fog la lá sát hely szí -
ni szem le ke re té ben adja meg. A hely szí ni szem le idõ pont -
já ról a ha tó ság a szak ha tó sá got leg alább tíz mun ka nap pal
ko ráb ban a szak ha tó sá gi meg ke re sés meg kül dé sé vel ér te -
sí ti.

(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben a 33.  §
(3) be kez dés d) pont ja és a 33.  § (8) be kez dé se nem al kal -
maz ha tó.

57.  § (1) A szem le tárgy bir to ko sát és az 56.  § (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott sze mélyt (a továb biak ban együtt:
szem le tárgy bir to ko sa) a szem lé rõl – a (2) és (3) be kez dés -
ben fog lalt ki vé tel lel – elõ ze tesen ér te sí te ni kell.

(2) Ha az elõ ze tes ér te sí tés a szem le ered mé nyes sé gét
ve szé lyez tet né, a szem le tárgy bir to ko sát a szem lé rõl an -
nak meg kez dé se kor szó ban kell tá jé koz tat ni.

(3) Ha a szem le meg kez dé se elõt ti tá jé koz ta tás ve szé -
lyez tet né an nak ered mé nyes sé gét, a ha tó ság a szem le be fe -
je zé se kor át ad ja vagy ha la dék ta la nul meg kül di a szem le -
tárgy bir to ko sá nak a jegy zõ könyv egy pél dá nyát. Mel lõz -
he tõ a tá jé koz ta tás, ha a szem le a szem le tárgy bir to ko sá -
nak köz re mû kö dé se nél kül, kül sõ vizs gá lat tal elvégez -
hetõ.

(4) A szem le tárgy bir to ko sá nak tá vol lé te nem aka dá lya
a szem le meg tar tá sá nak. Jog sza bály meg ha tá ro zott ügyek -
ben elõ ír hat ja, hogy a szem le csak ak kor kezd he tõ meg, ha
a szem le tárgy bir to ko sa vagy al kal ma zott ja, meg ha tal ma -
zott ja, ezek hi á nyá ban ha tó sá gi tanú je len van.

(5) A szem lén az ügy fél je len le het, ki vé ve, ha a szem le -
tárgy bir to ko sa ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada ta i nak és 
lak cí mé nek zárt ke ze lé sét ren del ték el.”

(2) A Ket. az 57.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 57/A. és
57/B.  §-sal egé szül ki:

„57/A.  § (1) Szem lét a meg fi gyel ni kí vánt te vé keny ség
foly ta tá sa ide jén, nem szék hely ként be je len tett ma gán la -
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kás ban pe dig – ki vé ve, ha a szem le si ke res le foly ta tá sa
más idõ pont vá lasz tá sát te szi szük sé ges sé – mun ka na pon
8 és 20 óra kö zött le het vé gez ni. A szem lét úgy kell vé gez -
ni, hogy az a szem le tárgy bir to ko sá nak mun ká ját, a ren del -
te tés sze rû te vé keny sé get le he tõ leg ne aka dá lyoz za.

(2) Élet ve széllyel vagy sú lyos kár ral fe nye ge tõ hely zet
ve szé lye  miatt, to váb bá köz rend vé del mi, köz biz ton sá gi,
il let ve tör vény ben meg ha tá ro zott más fon tos ok ból a
szem le ha la dék ta la nul meg tart ha tó.

(3) A szem le meg tar tá sa so rán – a tu laj do nos ér te sí té sé -
vel egy ide jû leg – a szem le tárgy bir to ko sa kö te lez he tõ a
szem le tárgy fel mu ta tá sá ra, il let ve arra, hogy az ügy fe let a
szem le hely szí né re be en ged je.

(4) A szem le so rán a szem lét vég zõ sze mély a ha tás kö re
gya kor lá sá nak ke re tei kö zött a meg fi gyel ni kí vánt te rü let -
re, épít mény be és egyéb lé te sít mény be be lép het, ott a
szem le tár gyá val össze füg gõ bár mely ira tot, tár gyat vagy
mun ka fo lya ma tot meg vizs gál hat, a szem le tárgy bir to ko sá -
tól és a szem le hely szí nén tar tóz ko dó bár mely más sze -
mély tõl fel vi lá go sí tást kér het, a hely szín rõl, a szem le -
tárgy ról, fo lya ma tok ról fény ké pet vagy kép- és hang fel vé -
telt ké szít het, min ta vé telt esz kö zöl het, to váb bá egyéb bi -
zo nyí tást foly tat hat le.

(5) Ha a szem lét a ha tó ság in for ma ti kai esz köz út ján
vég zi, a szem le el vég zé sé re  való jo go sult ság iga zo lá sát
köve tõen jog sza bály, sze mé lyes ada tok te kin te té ben tör -
vény ál tal meg ha tá ro zott kör ben a szem le tárgy bir to ko sá -
nak a ha tó ság ré szé re – szük ség sze rint az in for ma ti kai
rend szer hez tör té nõ hoz zá fé rés tech ni kai és jo go sult sá gi
fel té te le i nek biz to sí tá sá val – hoz zá fé rést kell biz to sí ta nia
az ada tok hoz.

(6) A szem le tárgy bir to ko sa az ál lam tit kot, a szol gá la ti
tit kot tar tal ma zó szem le tárgy fel mu ta tá sá ra nem kö te lez -
he tõ, ha nem ka pott fel men tést a szem le tárgy ra vo nat ko zó
ti tok tar tá si kö te le zett ség alól.

57/B.  § (1) A szem le ered mé nyes és biz ton sá gos le foly -
ta tá sa ér de ké ben, ha an nak jel le ge in do kolt tá te szi, a ha tó -
ság a rend õrség köz re mû kö dé sét kér he ti.

(2) Ha a szem le tárgy bir to ko sa a szem le tár gyat a ha tó -
ság fel hí vá sá ra – a jog kö vet kez mény re  való fi gyel mez te -
tés el le né re – nem mu tat ja fel, il let ve an nak hely szí ni át -
vizs gá lá sát jog el le ne sen meg aka dá lyoz za, a ha tó ság a
szem le tár gyat le fog lal hat ja.

(3) A szem le meg tar tá sát vagy ered mé nyes le foly ta tá sát 
aka dá lyo zó sze mély el já rá si bír ság gal sújt ha tó.

(4) Ha a hely szí ni szem lé re élet ve széllyel vagy sú lyos
kár ral fe nye ge tõ hely zet ben, azon na li in téz ke dés ér de ké -
ben van szük ség, il let ve, ha ezt tör vény más fon tos ok ból
meg en ge di, a hely szí ni szem lét a ha tó ság a le zárt te rü let,
épü let, he lyi ség fel nyi tá sá val, az ott tar tóz ko dó sze mé lyek
aka ra ta el le né re is meg tart hat ja.

(5) A (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott mó don tör té nõ
szem le meg tar tá sá hoz az ügyész elõ ze tes jó vá ha gyá sa
szük sé ges, to váb bá ah hoz a rend õrség és ha tó sá gi tanú
köz re mû kö dé sét kell kér ni. Ha az ügyész elõ ze tes jó vá ha -
gyá sá nak be szer zé se a ké se de lem ve szé lyé vel jár na, a

szem le az ügyész jó vá ha gyá sa nél kül is meg tart ha tó, ilyen
eset ben a hely szí ni szem lé rõl ké szült jegy zõ köny vet – ami
az azon na li in téz ke dé si okot és a meg tett in téz ke dé se ket
rész le te sen tar tal maz za – az ügyész nek há rom mun ka na -
pon be lül meg kell kül de ni.”

47. § A Ket. 58. és 59.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„58.  § (1) Szak ér tõt kell meg hall gat ni vagy szak ér tõi
vé le ményt kell kér ni, ha az el já ró ha tó ság nem ren del ke zik 
meg fe le lõ szak ér te lem mel, és

a) az ügy ben je len tõs tény vagy egyéb kö rül mény meg -
ál la pí tá sá hoz kü lön le ges szak ér te lem szük sé ges, vagy

b) jog sza bály írja elõ a szak ér tõ igény be vé te lét.
(2) Nincs he lye szak ér tõ ki ren de lé sé nek, ha tör vény

vagy kor mány ren de let ugyan ab ban a szak kér dés ben szak -
ha tó ság ál lás fog la lá sá nak be szer zé sét írja elõ.

(3) Ha jog sza bály meg ha tá ro zott szak ér tõ igény be vé te -
lét írja elõ, úgy ezt a szer ve ze tet, in téz ményt, tes tü le tet
vagy sze mélyt kell szak ér tõ ként ki ren del ni. A ha tó ság
egyéb eset ben az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl
 szóló tör vény sze rint igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség
vég zé sé re jo go sult szak ér tõt ren del het ki.

(4) Az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló tör -
vény ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel a ki ren delt szak ér tõ a
ha tó ság ki ren de lé se alap ján kö te les el jár ni. A ki ren delt
szak ér tõ el já rá si bír ság gal sújt ha tó és díja a ha tár idõ le jár -
tát kö ve tõ nap tól kez dõ dõ en na pon ta egy szá za lék kal
csök kent he tõ, ha anél kül, hogy a ha tár idõ meg hosszab bí -
tá sa irán ti igé nyét vagy aka dá lyoz ta tá sát elõ ze tesen be je -
len tet te vol na, fel ada ta it ha tár idõ re nem tel je sí ti.

(5) A szak ér tõ sze mé lyé re az ügy fél is te het ja vas la tot.
Az ügy fél ké rel mé re az ez zel járó költ sé gek meg elõ le ge -
zé se ese tén a ha tó ság a ki ren delt szak ér tõn kí vül in do kolt
eset ben – akár a szak ér tõi vé le mény elõ ter jesz tése elõtt,
akár az után – igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség vég zé sé -
re jo go sult más szak ér tõt is ki ren del het. Az ügy fél ál tal fel -
kért szak ér tõ vé le mé nye bi zo nyí ték ként hasz nál ha tó fel
ak kor is, ha a szak ér tõt a ha tó ság nem ren de li ki.

(6) Szak ér tõ ként nem jár hat el az, aki vel szem ben az
ügy in té zõ re vo nat ko zó ki zá rá si ok áll fenn, aki ta nú ként
nem hall gat ha tó meg, vagy aki a ta nú val lo mást meg ta gad -
hat ja.

59.  § (1) A ha tó ság a szak ér tõ vel köz li mind azo kat az
ada to kat, ame lyek re fel ada tá nak tel je sí té sé hez szük sé ge
van. A szak ér tõ az ügy ira ta it az el já rá si fel ada ta i nak el lá -
tá sá hoz szük sé ges mér ték ben meg te kint he ti, az ügy fél és a 
tanú meg hall ga tá sá nál, a tár gya lá son és a szem lén je len le -
het, az ügy fél hez, a ta nú hoz, a szem le tárgy bir to ko sá hoz
kér dé se ket in téz het.

(2) Tör vény ren del ke zé se ese tén az ügy fél a szak ér tõi
vizs gá lat ban  való köz re mû kö dés re kö te lez he tõ; a szak ér tõ
a vizs gá lat meg ál la pí tá sát köz li a ha tó ság gal.

(3) A szak ér tõt a vé le mény adás elõtt fi gyel mez tet ni kell
a ha mis vé le mény adás jog kö vet kez mé nyé re.
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(4) Ha a szak vé le mény nem egy ér tel mû, hi á nyos, ön ma -
gá val vagy más szak ér tõ vé le mé nyé vel, il let ve a bi zo nyí -
tott té nyek kel el len tét ben ál ló nak lát szik, vagy he lyes sé -
gé hez egyéb ként nyo ma té kos két ség fér, a szak ér tõ kö te les 
a ha tó ság fel hí vá sá ra a szük sé ges fel vi lá go sí tást meg ad ni.

(5) Ha ugyan azon bi zo nyí tan dó tény re ké szí tett szak vé -
le mé nyek kö zött az ügy el dön té se szem pont já ból lé nye ges 
szak kér dés ben olyan el té rés van, amely a szak ér tõk tõl kért 
fel vi lá go sí tás sal nem tisz táz ha tó, a ha tó ság má sik szak ér -
tõt rend el ki, aki ab ban a kér dés ben fog lal ál lást, hogy a
szak vé le mé nyek kö zöt ti el té rés mire ve zet he tõ vissza,
szük sé ges-e bár me lyik szak vé le mény ki egé szí té se.

(6) Ha a ha tó ság a szak ér tõt tár gya lá son kí vül hall gat ja
meg, a meg hall ga tás ra a tár gya lás sza bá lya it kell meg fele -
lõen al kal maz ni.

(7) Az itt nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a szak ér tõk re
az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló tör vény
ren del ke zé sei irány adók. Ha jog sza bály el té rõ en nem ren -
del ke zik, a szak ér tõi el já rás idõ tar ta má ra a szak ha tó ság ra
irány adó ren del ke zé sek irány adók.”

48. § A Ket. 62.  § (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) be kez dés -
sel egé szül ki:

„(4) A tár gya lá son a (2) be kez dés ben fog lal ta kon kí vül
bár ki részt ve het, aki nek a rész vé te lét az ügy fe lek nem ki -
fo gá sol ják. A ha tó ság vé dett adat és zár tan ke zelt ada tok
vé del me ér de ké ben is ki zár hat ja a tár gya lás ról a nyil vá -
nos sá got.

(5) Azt, aki a tár gya lás rend jét za var ja, a tár gya lás ve ze -
tõ je rend re uta sít hat ja, is mé telt vagy sú lyo sabb rend za va -
rás ese tén ki uta sít hat ja, to váb bá el já rá si bír ság gal sújt -
hatja.”

49. § A Ket. 63.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„63.  § (1) A ha tó ság köz meg hall ga tást tart, ha
a) ezt jog sza bály elõ ír ja,
b) az el já rás ban több mint öt ven ügy fél vagy több mint

öt, a 15.  § (5) be kez dés alap ján ügy fél nek mi nõ sü lõ szer -
ve zet vesz részt, vagy

c) a ha tó ság a nyil vá nos ság vé le mé nyé nek meg is me ré -
se ér de ké ben ezt szük sé ges nek tart ja.

(2) A köz meg hall ga tás he lyé rõl és ide jé rõl a ha tó ság
– ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik – öt mun ka nap -
pal ko ráb ban hir det mé nyi úton, to váb bá köz hír ré té tel út -
ján ér te sí ti az érin tet te ket.

(3) A köz meg hall ga tá son el hang zot tak ról a ha tó ság
jegy zõ köny vet ké szít, amely tar tal maz za

a) a ha tó ság meg ne ve zé sét, az ügy in té zõ ne vét, az ügy
tár gyát és az ügy irat szá mot,

b) a köz meg hall ga tás he lyét és idõ pont ját,
c) a köz meg hall ga tá son el hang zot tak össze fog la lá sát,

va la mint
d) a jegy zõ könyv ké szí té sé nek idõ pont ját, az el já ró

ügy in té zõ és a jegy zõ könyv ve ze tõ ol da lan kén ti alá írá sát.

(4) A köz meg hall ga tás le foly ta tá sá ról ké szí tett hang fel -
vé tel, va la mint a kép- és hang fel vé tel a (3) be kez dés
a)–b) pont já ban fel so rol ta kat tar tal maz za. A hang fel vé telt, 
va la mint a kép- és hang fel vé telt hor do zó esz közt az ira tok -
hoz kell csa tol ni, vagy ar ról az el já rás be fe je zé sé ig a
(3) be kez dés nek meg fe le lõ tar tal mú jegy zõ köny vet kell
ké szí te ni.”

50. § A Ket. 65.  § (5) és (6) 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 (7) és
(8) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) Az elekt ro ni kus irat elõ ter jesz tésének idõ pont ja az
irat el kül dé sé nek nap ja, de az ügy in té zé si ha tár idõ a kö vet -
ke zõ mun ka na pon kez dõ dik.

(6) A ha tá ro zott nap hoz kö tött jog szer zés a nap kez de -
tén kö vet ke zik be. A ha tár idõ el mu lasz tá sa vagy a ké se de -
lem jog kö vet kez mé nyei a ha tár idõ utol só nap já nak el tel té -
vel áll nak be.

(7) A ha tár idõt két ség ese tén meg tar tott nak kell tekin -
teni.

(8) Tör vény vagy kor mány ren de let el té rõ ren del ke zé se
hi á nyá ban az üzem za var idõ tar ta mát a ha tár idõk szá mí tá sa 
szem pont já ból fi gyel men kí vül kell hagy ni.”

51. § A Ket. 66.  § (2)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az iga zo lá si ké re lem rõl az a ha tó ság dönt, amely -
nek el já rá sa so rán a mu lasz tás tör tént. A fel leb be zés re
meg ál la pí tott ha tár idõ el mu lasz tá sá val kap cso la tos iga zo -
lá si ké rel met az elsõ fokú dön tést hozó ha tó ság, a ke re set -
in dí tás ra meg ál la pí tott ha tár idõ el mu lasz tá sá val kap cso la -
tos iga zo lá si ké rel met a köz igaz ga tá si ügyek ben el já ró bí -
ró ság bí rál ja el.

(3) Ha a ha tó ság meg tar tot ta az ügy fe lek ér te sí té sé re és
a ha tá ro zat köz lé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat, a fel leb be zé -
si ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén nincs he lye iga zo lá si ké re -
lem nek arra  való hi vat ko zás sal, hogy az ér te sí tés, il let ve a
ha tá ro zat köz lé se nem pos tai kéz be sí tés út ján tör tént. E
ren del ke zés meg fele lõen irány adó a bí ró sá gi fe lül vizs gá -
la tot kez de mé nye zõ ke re set in dí tás sal kap cso la tos iga zo -
lás ra is.

(4) Az iga zo lá si ké rel met a mu lasz tás ról  való tu do más -
szer zést vagy az aka dály meg szû né sét kö ve tõ öt mun ka na -
pon be lül, de leg ké sõbb az el mu lasz tott ha tár nap tól vagy
az el mu lasz tott ha tár idõ utol só nap já tól szá mí tott hat hó -
na pon be lül le het elõ ter jesz te ni.”

52. § A Ket. 68.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„68.  § (1) Az ügy fél az el já rás bár mely sza ka szá ban be -
te kint het az el já rás so rán ke let ke zett irat ba. Ez a jog ak kor
is meg il le ti az ügy fe let, ha ko ráb ban nem vett részt az el já -
rás ban.

(2) A tanú a val lo má sát tar tal ma zó irat ba, a szem le tárgy
bir to ko sa a szem lé rõl ké szí tett irat ba te kint het be.
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(3) Har ma dik sze mély ak kor te kint het be a sze mé lyes
ada tot vagy vé dett ada tot tar tal ma zó irat ba, ha iga zol ja,
hogy az adat meg is me ré se joga ér vé nye sí té sé hez, il let ve
jog sza bá lyon vagy ha tó sá gi ha tá ro za ton ala pu ló kö te le -
zett sé ge tel je sí té sé hez szük sé ges, va la mint ha a vé dett adat 
meg is me ré sé nek tör vényi fel té te lei fenn áll nak. Az irat be -
te kin té si jog – a sze mé lyes és vé dett ada tok meg is mer he -
tet len né té te lé ért, va la mint az ilyen mó don ki vo na tolt irat -
ról  való má so lat ké szí té sé ért – kor mány ren de let ben meg -
ha tá ro zott költ ség té rí tés el le né ben gya ko rol ha tó.

(4) Tör vény egyes ügy faj ták ban meg ha tá roz hat ja a
(3) be kez dés alap ján irat be te kin tés re jo go sult sze mé lyek
kö rét.”

53. § (1) A Ket. 69.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„69.  § (1) Nem le het be te kin te ni
a) a dön tés ter ve ze té be az el já rás jog erõs be fe je zé sé ig,
b) az olyan irat ba, amely bõl kö vet kez te tés von ha tó le

an nak a sze mély nek a ki lé té re, aki re vo nat ko zó an a ha tó -
ság a ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada tok és a lak cím
zárt ke ze lé sét ren del te el,

c) be te kin té si vagy meg is me ré si en ge dély hi á nyá ban
az ál lam tit kot vagy szol gá la ti tit kot tar tal ma zó irat ba,

d) az egyéb vé dett ada tot tar tal ma zó irat ba, ha azt az
érin tett adat vé del mét sza bá lyo zó tör vény ki zár ja, vagy ha
a vé dett adat meg is me ré sé nek hi á nya nem aka dá lyoz za az
irat be te kin tés re jo go sult sze mélyt tör vény ben biz to sí tott
jo gai gya kor lá sá ban.

(2) Az ügy fél az ada tok meg je lö lé sé vel kér he ti az irat -
be te kin té si jog kor lá to zá sát üz le ti és más mél tá nyol ha tó
ma gán ér de ké nek vé del mé ben. A ha tó ság a ké re lem nek – a
kö rül mé nyek kö rül te kin tõ mér le ge lé se alap ján – ak kor ad
helyt, ha az ada tok meg is me ré sé nek hi á nya az irat be te kin -
tés re jo go sul ta kat nem aka dá lyoz za jo ga ik gya kor lá sá ban.

(3) Az irat be te kin té si jog biz to sí tá sa ér de ké ben a ha tó -
ság meg is mer he tet len né te szi azo kat a sze mé lyes és vé dett
ada to kat, va la mint a (2) be kez dés sze rin ti ada to kat, ame -
lyek meg is me ré sé re az irat be te kin tés re jo go sult sze mély
egyéb ként nem jo go sult.

(4) A ha tó ság vég zés ben dönt az irat be te kin té si jog ki -
zá rá sá ról és kor lá to zá sá ról, amely el len az irat be te kin tést
kérõ sze mély ön ál ló fel leb be zés sel él het.

(5) Az irat be te kin tés so rán az arra jo go sult má so la tot,
ki vo na tot ké szít het vagy má so la tot kér het. A má so la tot és
a ki vo na tot a ha tó ság ké re lem re hi te le sí ti.

(6) Az irat be te kin tés re jo go sult – az (1)–(5) be kez dés
sze rint – az el já rás jog erõs le zá rá sát köve tõen is be te kint -
het a ha tó ság ke ze lé sé ben lévõ ira tok ba.”

(2) A Ket. a 69.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 69/A.  §-sal
egé szül ki:

„69/A.  § (1) Ha tör vény a dön tés nyil vá nos sá gát nem
kor lá toz za vagy nem zár ja ki, az el já rás jog erõs be fe je zé -
sét köve tõen a sze mé lyes ada tot és vé dett ada tot nem tar -
tal ma zó jog erõs ha tá ro za tot, va la mint az elsõ fokú ha tá ro -
za tot meg sem mi sí tõ és az elsõ fokú ha tá ro za tot hozó ha tó -

sá got új el já rás ra uta sí tó vég zést bár ki kor lá to zás nél kül
meg is mer he ti, és ar ról kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott 
költ ség té rí tés el le né ben má so la tot kér het.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti dön tés meg is me ré se irán ti
igényt a jog erõs dön tést hozó ha tó ság öt mun ka na pon be -
lül, a dön tés ben sze rep lõ sze mé lyes ada tok és a vé dett ada -
tok meg is mer he tet len né té te lét köve tõen tel je sí ti. A dön -
tés ben sze rep lõ ter mé sze tes sze mélyt az el já rás ban be töl -
tött sze re pé nek meg fele lõen kell meg je löl ni, de ha a ter mé -
sze tes sze mély azo no sít ha tó sá gá nak ki zá rá sá ra ez nem al -
kal mas, az azo no sí tá sát le he tõ vé tevõ ada to kat olyan mó -
don kell tö röl ni, hogy az ne jár jon a meg ál la pí tott tény ál lás 
sé rel mé vel.

(3) A dön tés ben nem te he tõ meg is mer he tet len né a köz -
ér dek bõl nyil vá nos adat.

(4) Nem te he tõ meg is mer he tet len né a sze mé lyes vagy
vé dett adat, ha az igény lõ – az adat meg je lö lé sé vel – iga -
zol ja, hogy an nak meg is me ré se joga ér vé nye sí té sé hez, il -
let ve jog sza bá lyon vagy ha tó sá gi ha tá ro za ton ala pu ló kö -
te le zett sé ge tel je sí té sé hez szük sé ges, va la mint a vé dett
adat meg is me ré sé nek tör vényi fel té te lei fenn áll nak.”

54. § (1) A Ket. 71.  § (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ha tó ság – az (5) és (6) be kez dés ben meghatá -
rozott ki vé tel lel – az ügy ér de mé ben ha tá ro za tot hoz, az
 eljárás so rán fel me rült min den más kér dés ben vég zést
 bocsát ki.

(2) Ha az ügy fél ké rel me jog meg szer zé sé re irá nyul, és
el len ér de kû ügy fél az elsõ fokú el já rás ban nem vett részt,
má sik ha tó ság vagy szak ha tó ság el já rás ra  való ki je lö lé se
he lyett jog sza bály ren del kez het úgy, hogy

a) az ügy fe let meg il le ti a ké rel me zett jog gya kor lá sa,
ha a ha tó ság az elõ írt ha tár idõ ben nem hoz dön tést,

b) ha a szak ha tó ság az elõ írt ha tár idõn be lül nem ad ki
ál lás fog la lást, a hoz zá já ru lá sát meg adott nak kell tekin -
teni.”

(2) A Ket. 71.  § (5) 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 (6) és (7) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(5) A ha tó ság mel lõ zi a ha tá ro zat ho za talt, ha az el já rás
a jog sza bály ban meg ha tá ro zott jo go sul tak pénz be li el lá tá -
sá nak mér le ge lés nél kül a jog sza bály ban meg ha tá ro zott
mér ték re tör té nõ eme lé sé re irá nyul.

(6) A ha tó ság mel lõ zi a ha tá ro zat ho za talt, ha jog sza -
bály ban biz to sí tott jo go sult ság gya kor lá sá nak ki zá ró lag az 
ügy fél erre irá nyu ló ké rel mé nek be nyúj tá sa a fel té te le. A
ha tó ság az ügy fél ké rel mé re iga zol ja, hogy az ügy fél a ké -
re lem be nyúj tá sá tól a jog sza bály ban biz to sí tott jo gát jog -
sze rû en gya ko rol ja.

(7) Tör vény ben vagy kor mány ren de let ben meg ha tá ro -
zott eset ben vagy az ügy fél hoz zá já ru lá sa alap ján sor ke -
rül het in for ma ti kai esz köz zel vég zett au to ma ti zált egye di
dön tés re is. Au to ma ti zált egye di dön té sen a ki ad má nyo -
zás ra jo go sult alá írá sa és a ha tó ság bé lyeg zõ le nyo ma ta is
in for ma ti kai esz köz zel rög zít he tõ, ha azt a tör vény vagy a
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kor mány ren de let meg en ge di, és az alá írás és a bé lyeg zõ le -
nyo mat hi te les sé gét a ha tás kör gya kor ló ja egye di dön té sé -
vel hi te le sí tet te.”

55. § (1) A Ket. 72.  § (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ha tá ro zat nak – ha jog sza bály to váb bi kö ve tel -
ményt nem ál la pít meg – tar tal maz nia kell

a) az el já ró ha tó ság meg ne ve zé sét, az ügy szá mát és
ügy in té zõ jé nek ne vét,

b) a jo go sult vagy kö te le zett ügy fél ne vét és lak cí mét
vagy szék he lyét, to váb bá az ügy fél ál tal a ké re lem ben
meg adott, sze mély azo no sí tá sá ra szol gá ló ada tot,

c) az ügy tár gyá nak meg je lö lé sét,
d) a ren del ke zõ rész ben
da) a ha tó ság dön té sét, to váb bá a jog or vos lat le he tõ sé -

gé rõl, be nyúj tá sá nak he lyé rõl és ha tár ide jé rõl, va la mint a
jog or vos la ti el já rás ról  való tá jé koz ta tást,

db) a szak ha tó ság meg ne ve zé sét és ál lás fog la lá sa ren -
del ke zõ ré szét,

dc) az el já rás le foly ta tá sá ért fi ze ten dõ il le ték nek vagy
díj nak az ügy fél ré szé re tör té nõ meg fi ze tés re vo nat ko zó
dön tést,

dd) az el já rá si költ ség meg ál la pí tá sát, ha ar ról a ha tó -
ság nem kü lön dönt,

de) az el já rá si költ sé gek vi se lé sé rõl  szóló dön tést, ha
ar ról a ha tó ság nem kü lön dönt,

df) a kö te le zett ség tel je sí té sé nek ha tár nap ját vagy ha -
tár ide jét és az ön kén tes tel je sí tés el ma ra dá sá nak jog kö vet -
kez mé nye it, ide ért ve a fi ze té si kö te le zett sé get meg ál la pí tó 
dön tés ben a ké se del mi pót lék-fi ze té si kö te le zett ség rõl és
an nak mér té ké rõl  szóló tá jé koz ta tást,

dg) a ha tá ro zat ban meg ál la pí tott fi ze té si kö te le zett ség
és a fel leb be zé si il le ték vagy díj mér té ké rõl és meg fi ze té -
sé nek, le ro vá sá nak mód ja i ról  szóló tá jé koz ta tást,

e) az in do ko lás ban
ea) a meg ál la pí tott tény ál lást és az an nak alap já ul el fo -

ga dott bi zo nyí té ko kat,
eb) az ügy fél ál tal fel aján lott, de mel lõ zött bi zo nyí tást

és a mel lõ zés in do ka it,
ec) a mér le ge lé si, mél tá nyos sá gi jog kör ben ho zott ha -

tá ro zat ese tén a mér le ge lés ben, a mél tá nyos sá gi jog kör
gya kor lá sá ban sze re pet ját szó szem pon to kat és té nye ket,

ed) a szak ha tó sá gi ál lás fog la lás in do ko lá sát,
ee) az ügy in té zé si ha tár idõ le tel té nek nap ját, az ügy in -

té zé si ha tár idõ túl lé pé se ese tén az ar ról  szóló tá jé koz ta tást, 
hogy az ügy in té zé si ha tár idõt mely, az ügy fél nek fel ró ha tó 
ok ból nem tar tot ta be, vagy hogy az ügy in té zé si ha tár idõ
túl lé pé se ese tén a 33/A.  § al kal ma zá sá nak van he lye,

ef) azo kat a jog sza bály he lye ket, ame lyek alap ján a ha -
tó ság a ha tá ro za tot hoz ta,

eg) a ha tó ság ha tás kö rét és ille té kességét meg ál la pí tó
jog sza bály ra tör té nõ uta lást,

f) a dön tés ho za tal he lyét és ide jét, a ha tás kör gya kor ló -
já nak ne vét, hi va ta li be osz tá sát, va la mint a dön tés ki ad má -

nyo zó já nak a ne vét, hi va ta li be osz tá sát, ha az nem azo nos
a ha tás kör gya kor ló já val,

g) a dön tés ki ad má nyo zó já nak alá írá sát és a ha tó ság
bé lyeg zõ le nyo ma tát.

(2) A vég zés nek – ha jog sza bály to váb bi kö ve tel ményt
nem ál la pít meg – tar tal maz nia kell az (1) be kez dés a), b),
c), da), dc)–dg), f) és g) pont já ban meg ha tá ro zott tar tal mi
ele me ket, va la mint a dön tés rész le tes in do ko lá sát, ezen be -
lül az (1) be kez dés ec), ef) és eg) pont já ban meg ha tá ro zott
tar tal mi ele me ket. Ki zá ró lag az el já rást meg szün te tõ vég -
zés nek kell tar tal maz nia az (1) be kez dés ee) pont ja sze rin ti 
tá jé koz ta tást.”

(2) A Ket. 72.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) Ha a ha tó ság a ké re lem nek tel jes egé szé ben helyt
ad, és az ügy ben nincs el len ér de kû ügy fél, egy sze rû sí tett
dön tés hoz ha tó, amely nem tar tal maz za az in do ko lást és a
jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tást. Az egyez sé get jó vá ha -
gyó egy sze rû sí tett dön tés bõl mel lõz he tõ az in do ko lás.”

56. § A Ket. 73. és 74.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„73.  § (1) A dön tés csak olyan vé dett ada tot tar tal maz -
hat, ame lyet az irat be te kin tés sza bá lyai sze rint meg is mer -
het az, aki vel a dön tést köz lik. A dön tést úgy kell meg szö -
ve gez ni, hogy a figye lembe vett vé dett adat tar tal má ra an -
nak is mer te té se nél kül utal jon. A dön tést úgy kell meg szö -
ve gez ni, hogy ab ból ne le gyen le von ha tó kö vet kez te tés
an nak a sze mély nek a ki lé té re vo nat ko zó an, aki nek a ter -
mé sze tes sze mély azo no sí tó ada tai és lak cí me zárt ke ze lé -
sét ren del ték el.

(2) A dön tést kü lön do ku men tum ban kell meg szö ve gez -
ni, jegy zõ könyv be kell fog lal ni vagy az ügy irat ra kell fel -
je gyez ni. Kü lön do ku men tum ban kell meg szö ve gez ni a
dön tést, ha azt kéz be sí tés út ján vagy elekt ro ni kus úton
köz lik, vagy ha a szó ban kö zölt dön tés kéz be sí té sét az
ügy fél kéri.

(3) Egy do ku men tum ba fog lal ha tó a ha tá ro zat és a vég -
zés, il let ve több ha tá ro zat vagy vég zés. Az egy do ku men -
tum ba fog lalt dön té sek ren del ke zõ ré szét és in do ko lá sát
dön té sen ként ön ál ló an kell meg szö ve gez ni. Az egy be fog -
la lás az egyes dön té sek meg ho za ta lá ra vo nat ko zó ha tár -
idõ ket és a jog or vos la ti sza bá lyok al kal ma zá sát nem érin ti. 
Ha a jog or vos lat ra jo go sult az egy be fog lalt ha tá ro zat és
vég zés el len jog or vos lat tal él, a ha tá ro zat el le ni jog or vos -
lat sza bá lya it kell al kal maz ni.

(4) A jegy zõ könyv be fog lalt vagy az ügy irat ra fel jegy -
zett dön tés ben nem kell fel tün tet ni a 72.  § (1) be kez dé se a)
és f) pont já ban fog lalt ada to kat, ha azok az irat ból ki tûn -
nek.

(5) Jog sza bály el ren del he ti, hogy a ha tó ság a dön té sét
az erre a cél ra rend sze re sí tett for má tum ban, a jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott adat tar ta lom mal adja ki.

74.  § (1) Ha a kö te le zés jel le ge meg en ge di, a ha tó ság
rész le tek ben tör té nõ tel je sí tést is meg ál la pít hat.
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(2) A kö te le zett a tel je sí té si ha tár idõ le jár ta elõtt be nyúj -
tott ké rel mé ben an nak iga zo lá sá val kér he ti az el sõ fo kú ha -
tó ság tól a pénz fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té sé re ha lasz tás
vagy a rész le tek ben tör té nõ tel je sí tés (a továb biak ban
együtt: fi ze té si ked vez mény) en ge dé lye zé sét, hogy raj ta
kí vül álló ok le he tet len né te szi a ha tár idõ re  való tel je sí tést, 
vagy az szá má ra arány ta lan ne héz sé get je len te ne. A fi ze té -
si ked vez mény re vo nat ko zó sza bá lyo kat meg fele lõen kell
al kal maz ni meg ha tá ro zott cse lek mény tel je sí té sé re és
meg ha tá ro zott in gó ság ki adá sá ra irá nyu ló kö te le zett ség
ese tén is.

(3) A ha tár idõ le jár ta után az ügy fél – fel té ve, hogy a
vég re haj tást még nem ren del ték el – a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ok ból iga zo lá si ké re lem egy ide jû be nyúj tá -
sá val kér het fi ze té si ked vez ményt. Ha a ha tó ság el uta sít ja
az iga zo lá si ké rel met és a fi ze té si ked vez mény irán ti ké rel -
met, egy ide jû leg dönt a vég re haj tás el ren de lé sé rõl is.

(4) A ha tó ság meg hall gat hat ja az el len ér de kû ügy fe let,
il let ve a jo go sul tat a fi ze té si ked vez mény en ge dé lye zé sé -
vel kap cso la tos ál lás pont juk ról.

(5) Tör vény, kor mány ren de let vagy ön kor mány za ti ha -
tó sá gi ügy ben ön kor mány za ti ren de let a fi ze té si ked vez -
mény nyúj tá sá ra a (2)–(4) be kez dés ben fog lal tak nál ked -
ve zõbb fel té te le ket ál la pít hat meg, to váb bá a fel té te lek
meg ha tá ro zá sá val ren del kez het a kö te le zett ség mér sék lé -
sé nek és el en ge dé sé nek le he tõ sé gé rõl.”

57. § A Ket. 75.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„75.  § (1) Ha a ha tó sá gi el já rás so rán le foly ta tott egyez -
sé gi kí sér let ered mény re ve zet, a ha tó ság ha tá ro zat ba fog -
lal ja és jó vá hagy ja az egyez sé get, fel té ve, hogy az

a) meg fe lel a jog sza bá lyok ban fog lalt fel té te lek nek,
b) nem sér ti a köz ér de ket, má sok jo gát vagy jo gos ér de -

két, va la mint
c) ki ter jed a tel je sí té si ha tár idõ re és az el já rá si költ ség

vi se lé sé re.
(2) Az egyez ség ben részt ve võ bár me lyik ügy fél ké rel -

mé re a ha tó ság vissza von ja az egyez sé get jó vá ha gyó ha tá -
ro za tot, és le foly tat ja az el já rást. Vissza vo nás nak az
egyez sé get jó vá ha gyó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö -
ve tõ egy éven be lül van he lye.”

58. § A Ket. 78.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„78.  § (1) A ha tá ro za tot kö zöl ni kell az ügy fél lel és az -
zal, aki re néz ve az jo got vagy kö te le zett sé get ál la pít meg,
az ügy ben el járt szak ha tó ság gal és a jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott más ha tó ság gal vagy ál la mi szerv vel.

(2) A vég zést az ügy fél lel és az zal kell kö zöl ni, aki re
néz ve az jo got vagy kö te le zett sé get ál la pít meg.

(3) Ha jog sza bály úgy ren del ke zik, hogy a dön tést csak
az ügy irat ra kell fel je gyez ni, azt nem kell kö zöl ni az (1) és
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze méllyel. Ilyen eset ben a 
ha tó ság ké re lem re kü lön il le ték vagy díj fel szá mí tá sa nél -
kül ad ki má so la tot a dön tés rõl.

(4) A ha tó ság a dön té sét a 28/A.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott mó don kö zöl he ti.

(5) A ha tó ság a dön tést hi va ta los irat ként kéz be sí ti. Te -
le fax út ján nem kö zöl he tõ a ha tá ro zat és az ön ál ló an fel -
leb bez he tõ vég zés, ki vé ve, ha a dön tés köz lé sé re jo go sult
sze mély vagy szerv ezt elõ ze tesen kér te vagy eh hez hoz zá -
já rult.

(6) Ha jog sza bály nem zár ja ki, a dön tést szó ban is le het
kö zöl ni az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze -
méllyel. A köz lés té nyét és idõ pont ját az irat ra fel kell je -
gyez ni, és azt alá kell írat ni. Az (1) és (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott sze mély ké rel mé re a szó ban kö zölt dön tést
öt mun ka na pon be lül írás ban meg kell kül de ni a szá má ra.

(7) Ha a ha tó ság a dön tést elekt ro ni kus úton kö zöl te, és
az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély a dön tés
át vé te lét öt mun ka na pon be lül nem iga zol ja vissza, a ha tó -
ság má sik írás be li for má ban köz li vele a dön tést. Ilyen
eset ben a dön tés köz lé sé nek nap ja a má so dik köz lés nap ja.
Tör vény et tõl el té rõ en ál la pít hat ja meg a dön tés elekt ro ni -
kus úton  való köz lé sé nek sza bá lya it.

(8) Ha az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély
rö vid szö ve ges üze net fo ga dá sá ra szol gá ló el ér he tõ sé gét,
te le fon szá mát vagy elekt ro ni kus le vél cí mét meg ad ta, a ha -
tó ság rö vid szö ve ges üze net ben, te le fo non vagy elekt ro ni -
kus le vél ben tá jé koz tat hat ja a dön tés ho za tal té nyé rõl, és
ar ról, hogy a dön tés há rom mun ka na pon be lül át ve he tõ a
ha tó ság hi va ta li he lyi sé gé ben, ügy fél fo ga dá si idõ ben.
Sze mé lyes át vé tel ese tén a köz lés té nyét és idõ pont ját az
irat ra fel kell je gyez ni, és azt az át ve võ sze méllyel alá írat -
ni. Ha az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély a
dön tést ha tár idõn be lül nem ve szi át, a ha tó ság ha la dék ta -
la nul írás ban meg kül di ré szé re a dön tést.

(9) Ha a ha tó ság élet ve széllyel vagy sú lyos kár ral fe nye -
ge tõ hely zet ben, va la mint tör vény ren del ke zé se alap ján a
dön tést nem az e tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek
meg fe le lõ mó don köz li, a dön tést öt mun ka na pon be lül
írás ban is meg kell kül de ni. A dön tés köz lé sé nek nap ja
ilyen eset ben a má so dik köz lés nap ja.

(10) A dön tés köz lé sé nek nap ja az a nap, ame lyen azt
írás ban vagy szó ban kö zöl ték, vagy a (8) be kez dés ben
meg ha tá ro zott mó don át ad ták. A hir det mény út ján kö zölt
dön tést a hir det mény ki füg gesz té sét kö ve tõ ti zen ötö dik
na pon kell kö zölt nek te kin te ni.”

59. § A Ket. 79.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(8) A ha tó sá gi kéz be sí tõ ál tal tör té nõ kéz be sí tés re az
e §-ban fog lalt ren del ke zé se ket meg fele lõen al kal maz ni
kell.”

60. § (1) A Ket. 80.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„80.  § (1) Ha tör vény más ként nem ren del ke zik, hir det -
mé nyi úton tör té nõ köz lés nek van he lye, fel té ve, hogy

a) az ügy fél lak cí me, il let ve szék he lye is me ret len, vagy 
a pos tai kül de mény az zal a meg jegy zés sel ér ke zik vissza,
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hogy a cím zett is me ret len hely re köl tö zött, és a sze mé lyi -
adat- és lak cím nyil ván tar tást ve ze tõ ha tó ság vagy más
 állami szerv meg ke re sé se nem járt ered ménnyel,

b) a jog utód nem is mert,
c) az ügy fél nem je löl meg kéz be sí té si meg ha tal ma zot -

tat, vagy
d) a hir det mé nyi kéz be sí té sen kí vül igény be ve he tõ

egyéb köz lé si mó dok al kal ma zá sa el há rít ha tat lan aka dály -
ba üt kö zik, vagy al kal ma zá suk elõ re ered mény te len nek
mu tat ko zik.

(2) A hir det mény nek tar tal maz nia kell
a) a ki füg gesz tés nap ját,
b) az el já ró ha tó ság meg ne ve zé sét,
c) az ügy szá mát és tár gyát,
d) az ügy fél ne vét és utol só is mert lak cí mét, ille tõ leg

szék he lyét, to váb bá
e) azt a fi gye lem fel hí vást, hogy a ha tó ság az ügy ben

dön tést ho zott, de an nak kéz be sí té se meg hi ú sult, ezért az
ügy fél vagy meg ha tal ma zott ja a dön tést a ha tó ság nál át ve -
he ti.

(3) Hir det mé nyi úton tör té nõ köz lés nek van he lye a ha -
tás te rü le ten élõ és a 15.  § (5) be kez dés alap ján ügy fél nek
mi nõ sü lõ szer ve ze tek ese tén, ide ért ve, ha az ügy fe lek kö -
rét vagy a ha tás te rü let ha tá ra it nem le het pon to san meg ál -
la pí ta ni. Ilyen eset ben – ha tör vény vagy kor mány ren de let
el té rõ en nem ren del ke zik – a hir det mény a kö vet ke zõ ada -
to kat tar tal maz za:

a) a ki füg gesz tés nap ját,
b) az el já ró ha tó ság meg ne ve zé sét,
c) az ügy szá mát és tár gyát,
d) a ké rel me zõ ügy fél ne vét (meg ne ve zé sét),
e) az ügy jel le gé tõl füg gõ ha tás te rü le tet,
f) azt a fi gye lem fel hí vást, hogy a ha tó ság az ügy ben

dön tést ho zott, amely a ha tó ság nál meg te kint he tõ, va la -
mint

g) a jog or vos lat le he tõ sé gé rõl és be nyúj tá sá nak ha tár -
ide jé rõl  való tá jé koz ta tást.

(4) A hir det ményt a ha tó ság hir de tõ táb lá já ra és az ügy -
fél lak cí me, az ügy tár gyát ké pe zõ in gat lan vagy te vé keny -
ség gya kor lá sá nak vagy a jog el le nes ma ga tar tás el kö ve té -
sé nek he lye sze rin ti, va la mint a ha tás te rü le ten lévõ ön kor -
mány zat hir de tõ táb lá ján ki kell füg gesz te ni, a köz pon ti
rend sze ren és a ha tó ság elekt ro ni kus tá jé koz ta tás ra szol gá -
ló hon lap ján köz zé kell ten ni, ezen kí vül az ön kor mány zat
hi va ta los lap já ban – en nek hi á nyá ban a he lyi lap ban –, va -
la mint a ha tó ság hi va ta los lap já ban is köz zét ehe tõ. Ha a
ha tó ság ki je lö lés alap ján jár el, a hir det ményt a ha tás kör rel 
és ille té kességgel ren del ke zõ, va la mint a ki je lö lés alap ján
el já ró ha tó ság is ki füg gesz ti és köz zé te szi.

(5) A dön tés ki füg gesz té sé nek és az elekt ro ni kus tá jé -
koz ta tás ra szol gá ló hon la pon  való meg je len te té sé nek azo -
nos na pon kell meg tör tén nie. Hir det mé nyi kéz be sí tés ese -
tén a hir det mény ki füg gesz té sé nek és le vé te lé nek nap ját az 
ira ton meg kell je löl ni, az in ter ne tes hon la pon tör té nõ köz -
zé té tel ide jét vissza ke res he tõ mó don do ku men tál ni kell.

(6) Ha a hir det mé nyi úton tör té nõ köz lés fel té te lei már
nem áll nak fenn, a ha tó ság ha la dék ta la nul gon dos ko dik a
hir det mény el tá vo lí tá sá ról, és a kap cso lat tar tás ál ta lá nos
sza bá lyai sze rint fel ve szi a kap cso la tot az ügy fél lel.”

(2) A Ket. a 80.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 80/A.  §-sal
egé szül ki:

„80/A.  § (1) A ha tó ság köz zé te szi azt a jog erõs vagy fel -
leb be zés re te kin tet nél kül vég re hajt ha tó vá nyil vá ní tott ha -
tá ro za tot, ame lyet

a) ál la mi vagy he lyi ön kor mány za ti fel ada tot, va la mint
jog sza bály ban meg ha tá ro zott egyéb köz fel ada tot el lá tó
szerv vagy sze mély ügy fél nek e te vé keny sé gé vel kap cso -
lat ban ho zott,

b) köz ér de kû ke re set in dí tás sal meg le het tá mad ni,
c) olyan ügy ben ho zott, amely ben jog sza bály alap ján a

ha tás te rü le ten lévõ in gat lan tu laj do no sa és az in gat -
lan-nyil ván tar tás ba be jegy zett hasz ná la ti jo go sult ja ügy -
fél nek mi nõ sült,

d) amely ben több mint öt ven ügy fél vagy öt nél több, a
15.  § (5) be kez dé se alap ján ügy fél nek mi nõ sü lõ szer ve zet
vesz részt,

e) kor lá to zot tan ren del ke zés re álló ter mé sze ti erõ for rás 
el osz tá sá ról, il let ve fel hasz ná lá sá ról ho zott,

f) olyan ügy ben ho zott, amely ben az ügy fél szá má ra ki -
zá ró la gos vagy kü lön le ges jo got biz to sí tott,

g) sze mé lyek szé les vagy pon to san meg nem ha tá roz -
ha tó köre szá má ra élet ve széllyel vagy sú lyos kár ral fe nye -
ge tõ hely zet meg elõ zé se, el há rí tá sa vagy ká ros kö vet kez -
mé nye i nek eny hí té se ér de ké ben ho zott,

h) a köz biz ton ság fenn tar tá sa ér de ké ben vagy fon tos
köz rend vé del mi ok ból ho zott,

i) jogi sze mély, a jogi sze mé lyi ség nél kü li szer ve zet,
to váb bá az egyé ni vál lal ko zó vál lal ko zá si te vé keny sé gé -
nek ha tó sá gi el len õr zé sé vel kap cso lat ban ho zott, vagy

j) tör vény ren del ke zé se sze rint nyil vá no san köz zé kell
ten ni.

(2) A ha tó ság a ha tá ro za tot a hir det mé nyi köz lés sza bá -
lyai sze rint te szi köz zé az zal, hogy a hir det mény ben a ha -
tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek és in do ko lá sá nak ki vo na ta
vagy in do ko lá sá nak ki vo na ta is köz zét ehe tõ. Ha tör vény
el té rõ en nem ren del ke zik, a ha tó ság a sze mé lyes ada to kat
a 69/A.  § (2) be kez dé sé nek meg fele lõen meg is mer he tet -
len né te szi.”

61. § A Ket. 81.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„81.  § (1) Az ügy fél kö te les az elsõ kap cso lat fel vé tel al -
kal má val – a kéz be sí té si meg ha tal ma zás elõ ter jesz tésével
együtt – kéz be sí té si meg ha tal ma zot tat meg ne vez ni, ha

a) ma gyar or szá gi lak cím mel vagy szék hellyel nem ren -
del ke zik,

b) kép vi se lõt nem ne ve zett meg, és
c) elekt ro ni kus kap cso lat tar tás nak nincs he lye.
(2) A kéz be sí té si meg ha tal ma zott fel ada ta, hogy az el já -

rás ban ke let ke zett, az ügy fél lel köz len dõ dön té se ket és ira -
to kat át ve gye, és azo kat az ügy fél ré szé re to váb bít sa; e te -

24986 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/190. szám



vé keny sé gé ért az ügy fél lel szem ben a pol gá ri jog sza bá -
lyai sze rint fe le l. Az ügy fél ré szé re  szóló és a kéz be sí té si
meg ha tal ma zot tal sza bály sze rû en kö zölt dön tést úgy kell
te kin te ni, hogy az a meg ha tal ma zot tal tör tént köz lést kö -
ve tõ ötö dik mun ka na pon mi nõ sül az ügy fél lel kö zölt nek.

(3) Ha a 80.  § (1) be kez dés a)–c) pont ja sze rint hir det -
mé nyi kéz be sí tés nek len ne he lye, és a dön tés az ügy fél
szá má ra kö te le zett sé get ál la pít meg, vagy alap ve tõ jo gát
von ja el vagy kor lá toz za, a dön tés köz lé sé nek meg kí sér lé -
se ér de ké ben kéz be sí té si ügy gond nok ren del he tõ ki. A
kéz be sí té si ügy gond nok gon dos ko dik az ügy fél tar tóz ko -
dá si he lyé nek meg ál la pí tá sá ról és a dön tés kéz be sí té sé rõl.

(4) Ha a kéz be sí té si ügy gond nok el já rá sa nem járt si ker -
rel, a dön tést azon a na pon kell kéz be sí tett nek te kin te ni,
ami kor a kéz be sí tés si ker te len sé gét a kéz be sí té si ügy gond -
nok az õt ki ren de lõ ha tó ság nak be je len ti, de leg ké sõbb a
ki ren de lés tõl szá mí tott ti ze dik mun ka na pon.

(5) Si ke res kéz be sí tés ese tén a kéz be sí té si ügy gond nok
a si ke res kéz be sí tés nap já ról és az ügy fél tar tóz ko dá si he -
lyé rõl ha la dék ta la nul ér te sí ti az õt ki ren de lõ ha tó sá got.”

62. § A Ket. a 81.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel és
81/A. és 81/B.  §-sal egé szül ki:

„A döntés kijavítása és kiegészítése

81/A.  § (1) Ha a dön tés ben név-, szám- vagy más el írás,
il let ve szá mí tá si hiba van, a ha tó ság a hi bát – szük ség ese -
tén az ügy fél meg hall ga tá sa után – ké re lem re vagy hi va tal -
ból ki ja vít ja, ha az nem hat ki az ügy ér de mé re, az el já rá si
költ ség mér té ké re vagy a költ ség vi se lé si kö te le zett ség re.

(2) A ki ja ví tást a ha tó ság
a) a dön tés ere de ti pél dá nyá ra és – ha ren del ke zés re áll -

nak – ki ad má nya i ra tör té nõ fel jegy zés sel,
b) a hi bás dön tés be vo ná sa mel lett a dön tés ki cse ré lé sé -

vel vagy
c) ki ja ví tó dön tés meg ho za ta lá val

tel je sí ti.
(3) A ki ja ví tás el len jog or vos lat nak nincs he lye.
81/B.  § (1) Ha dön tés bõl jog sza bály ál tal elõ írt kö te le zõ

tar tal mi elem hi ány zik, vagy az ügy ér de mé hez tar to zó
kér dés ben nem szü le tett dön tés, a ha tó ság a dön tést ki egé -
szí ti.

(2) Nincs he lye a dön tés ki egé szí té sé nek, ha
a) a dön tés jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott egy év

már el telt, vagy
b) az jó hi sze mû en szer zett és gya ko rolt jo got sér te ne.
(3) A ki egé szí tést a ha tó ság
a) ön ál ló ki egé szí tõ dön tés sel és – le he tõ ség sze rint – e

tény nek a dön tés ere de ti pél dá nyá ra és ki ad má nya i ra tör té -
nõ fel jegy zé sé vel vagy

b) a hi á nyos dön tés be vo ná sa mel lett az ere de ti dön tést
és a ki egé szí tõ dön tést egy sé ges dön tés be fog lal va a dön -
tés ki cse ré lé sé vel
tel je sí ti.

(4) A ki egé szí tés el len ugyan olyan jog or vos lat nak van
he lye, mint az ere de ti dön tés el len volt.”

63. § (1) A Ket. 82.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(1) E tör vény ren del ke zé se it a ha tó sá gi bi zo nyít -
vánnyal, iga zol vánnyal és nyil ván tar tás sal kap cso la tos el -
já rá sok ban az e fe je zet ben sza bá lyo zott el té ré sek kel kell
al kal maz ni. A ha tó sá gi nyil ván tar tás sal kap cso la tos el já rá -
sok ban e tör vényt ak kor kell al kal maz ni, ha tör vény, kor -
mány ren de let vagy ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben ön -
kor mány za ti ren de let el té rõ en nem ren del ke zik.”

(2) A Ket. 82.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) Az el já rás meg in dí tá sá ról az ügy fe let a ha tó sá gi bi -
zo nyít vánnyal, iga zol vánnyal és nyil ván tar tás sal kap cso -
la tos el já rá sok ban nem kell ér te sí te ni.”

64. § A Ket. 83.  § (7) 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 (8) be kez dés -
sel egé szül ki:

„(7) Ha a ha tó sá gi bi zo nyít ványt ki ál lí tó ha tó ság a
(6) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tást köve tõen vagy egyéb
eset ben hi va tal ból meg ál la pít ja, hogy a ha tó sá gi bi zo nyít -
vány tar tal ma  valótlan, a ha tó ság a ha tó sá gi bi zo nyít ványt
ki ja vít ja, vissza von ja vagy mó do sít ja. A ha tá ro za tot an nak 
a ha tó ság nak, szerv nek is meg kül di, amely nek el já rá sá ban
tu do má sa sze rint az ügy fél a ha tó sá gi bi zo nyít ványt fel -
hasz nál ta vagy fel kí ván ta hasz nál ni.

(8) A ha tó ság a ha tó sá gi bi zo nyít vány ki adá sát meg ta -
gad ja, ha ki adá sa jog sza bály ba üt kö zik, vagy az ügy fél
 valótlan vagy olyan adat, tény, ál la pot iga zo lá sát kéri,
amely re vo nat ko zó an a ha tó ság adat tal nem ren del ke zik.”

65. § A Ket. 86.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„86.  § (1) A ha tó ság a jog sza bály ban meg ha tá ro zott
ada tok ról ha tó sá gi nyil ván tar tást ve zet.

(2) A ha tó sá gi nyil ván tar tás ba tör té nõ hi va tal bó li, mér -
le ge lés nél kü li be jegy zés re – ha jog sza bály el té rõ en nem
ren del ke zik – a ha tá ro zat ra vo nat ko zó 71–73.  §-ok ban és a 
78.  §-ban meg ha tá ro zot ta kat nem kell al kal maz ni, és a
dön tés a nyil ván tar tás ba  való be jegy zés nap ján jog erõ re
emel ke dik.

(3) A nyil ván tar tást ve ze tõ ha tó ság hi va tal ból kö te les a
jog sza bály sér tõ be jegy zést tö röl ni, a hi bás be jegy zést ja ví -
ta ni vagy az el mu lasz tott be jegy zést pó tol ni.

(4) Ha jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik, az ügy fél
jog or vos la ti ké rel mé nek be nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár idõ
ak kor kez dõ dik, ami kor a jog sza bály sér tõ vagy hi bás adat
be jegy zé se vagy a mu lasz tás az ügy fél tu do má sá ra ju tott.

(5) Ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik, az ügy fél
il le ték vagy díj le ro vá sa mel lett a nyil ván tar tás ból hi te le sí -
tett má so la tot vagy ki vo na tot kér het.”

66. § A Ket. 88.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A hely szí ni el len õr zés le foly ta tá sá ra, ez zel kap cso -
lat ban az ügy fél ér te sí té sé re és a hely szí ni el len õr zés aka -
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dá lyo zá sá ra e tör vénynek a szem lé re vo nat ko zó ren del ke -
zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni az zal, hogy a szem le -
tárgy bir to ko sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat az ügy fél re kell
al kal maz ni.”

67. § A Ket. 92.  §-a a kö vet ke zõ (5) és (6) be kez dés sel
egé szül ki:

„(5) Ha a ha tó ság a hely szí ni el len õr zés so rán jog sér tést
nem ta pasz ta l, jegy zõ könyv fel vé te le he lyett hi va ta los fel -
jegy zést is ké szít het, ame lyet az ügy fél ké rel mé re a ha tó -
ság az ügy fél nek a hely szí nen átad, vagy az ügy fél ré szé re
az el len õr zés be fe je zé sé tõl szá mí tott öt mun ka na pon be lül
meg küld.

(6) Ha tör vény a ha tó sá gi el len õr zés le foly ta tá sát az
ügy fél ké rel mé re le he tõ vé te szi, a ha tó ság az el já rás be fe -
je zé se kor az ügy fél nek meg kül di az el len õr zés rõl ké szí tett
jegy zõ köny vet vagy hi va ta los fel jegy zést.”

68. § A Ket. 94.  § (1) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ha a ha tó ság a ha tó sá gi el len õr zés ered mé nye ként
meg ál la pít ja, hogy az ügy fél a jog sza bály ban, il let ve ha tó -
sá gi ha tá ro zat ban fog lalt elõ írásokat meg sér tet te]

„b) hi va tal ból meg in dít ja az el já rást, és meg te szi azt az
in téz ke dést, amely nek meg té te lé re jog sza bály az adott el -
já rás ban fel jo go sít ja,”

69. § A Ket. 95.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke -
zõ al cím, egy ide jû leg a 95.  § he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„Jogorvoslat és döntés-felülvizsgálat

95.  § A jog or vos la ti el já rás ban és a dön tés fe lül vizs gá la -
ta so rán e tör vény ren del ke zé se it az e fe je zet ben fog lalt el -
té ré sek kel kell al kal maz ni.”

70. § A Ket. 96.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„96.  § A ha tó ság ha tá ro za ta el len ön ál ló jog or vos lat nak
van he lye. A ha tó ság vég zé se el len ön ál ló jog or vos lat nak
ak kor van he lye, ha azt tör vény le he tõ vé te szi, egyéb eset -
ben a vég zés el le ni jog or vos la ti jog a ha tá ro zat, en nek hi á -
nyá ban az el já rást meg szün te tõ vég zés el len igény be ve he -
tõ jog or vos lat ke re té ben gya ko rol ha tó.”

71. § A Ket. 97.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A jog or vos la ti el já rás ké re lem re, a dön tés fe lül vizs -
gá la ta hi va tal ból in dul meg.”

72. § (1) A Ket. 98.  § (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Vég zés csak a ha tá ro zat, en nek hi á nyá ban az el já -
rást meg szün te tõ vég zés el le ni fel leb be zés ben tá mad ha tó
meg, ki vé ve a (3) és (4) be kez dés ben sza bá lyo zott ese te -

ket. Tör vény az ön ál ló fel leb be zést egyéb ese tek ben is le -
he tõ vé te he ti.

(3) Ön ál ló fel leb be zés nek van he lye
a) az ide ig le nes biz to sí tá si in téz ke dés rõl  szóló,
b) a ké rel met ér de mi vizs gá lat nél kül el uta sí tó,
c) az el já rást meg szün te tõ,
d) az el já rás fel füg gesz té se tár gyá ban ho zott,
e) a 33/A.  §-ban meg ha tá ro zott fi ze té si kö te le zett ség -

gel kap cso la tos,
f) a ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada tok és a lak cím

zárt ke ze lé sé re vo nat ko zó ké re lem nek helyt adó,
g) az el já rá si bír sá got ki sza bó,
h) a fel leb be zé si ha tár idõ el mu lasz tá sa  miatt be nyúj tott 

iga zo lá si ké rel met el uta sí tó,
i) az irat be te kin té si jog kor lá to zá sá ra irá nyu ló ké re lem

tár gyá ban ho zott és
j) a fi ze té si ked vez ménnyel kap cso la tos, az el já rá si

költ ség meg ál la pí tá sá val és vi se lé sé vel kap cso la tos, a
költ ség men tes ség irán ti ké rel met el uta sí tó, a költ ség men -
tes ség mó do sí tá sá ról vagy vissza vo ná sá ról  szóló elsõ fokú 
vég zés el len.”

(2) A Ket. 98.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) A má sod fo kú dön tést hozó ha tó ság ál tal ho zott elsõ 
fokú vég zé sek kel szem be ni fel leb be zés re a (2)–(4) be kez -
dést kell al kal maz ni.”

73. § A Ket. 100.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„100.  § (1) Nincs he lye fel leb be zés nek
a) ha az ügy ben tör vény azt ki zár ja,
b) az ügy fe lek ré szé rõl az egyez sé gü ket jó vá ha gyó ha -

tá ro zat el len,
c) jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban va la mely

adat nak, tény nek vagy jo go sult ság nak a ha tó sá gi nyil ván -
tar tás ba hi va tal bó li, mér le ge lés nél kü li be jegy zé sé vel
szem ben,

d) ha az elsõ fokú dön tést mi nisz ter, au to nóm ál lam -
igaz ga tá si szerv vagy kor mány hi va tal ve ze tõ je hoz ta,

e) tör vény vagy kor mány ren de let el té rõ ren del ke zé se
hi á nyá ban, ha az elsõ fokú dön tést köz pon ti ál lam igaz ga -
tá si szerv ve ze tõ je hoz ta.

(2) Az (1) be kez dés a), c)–e) pont já ban meg ha tá ro zott
ese tek ben az elsõ fokú dön tés bí ró sá gi fe lül vizs gá la tá nak
van he lye.”

74. § (1) A Ket. 101.  § (3) be kez dés b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ha tá ro zat ak kor nyil vá nít ha tó fel leb be zés re te kin tet
nél kül vég re hajt ha tó nak, ha]

„b) nem zet biz ton sá gi ér dek bõl vagy a köz biz ton ság
fenn tar tá sa ér de ké ben, il let ve fon tos köz rend vé del mi ok -
ból szük sé ges,”

(2) A Ket. 101.  § (3) be kez dés e) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:
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[A ha tá ro zat ak kor nyil vá nít ha tó fel leb be zés re te kin tet
nél kül vég re hajt ha tó nak, ha]

„e) azt tör vény élel mi szer lánc-fel ügye let tel kap cso la -
tos, to váb bá hon vé del mi, nem zet biz ton sá gi, köz egész ség -
ügyi, jár vány ügyi, mun ka ügyi, mun ka vé del mi, fo gyasz tó -
vé del mi, kul tu rá lis örök ség vé del mi, kör nye zet- vagy ter -
mé szet vé del mi ok ból, to váb bá a köz ér de kû köz le ke dé si
inf ra struk tú ra ki ala kí tá sa, il let ve az ener gia el lá tás fo lya -
ma tos biz to sí tá sa ér de ké ben le he tõ vé te szi, vagy”

(3) A Ket. 101.  § (3) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont tal
egé szül ki:

[A ha tá ro zat ak kor nyil vá nít ha tó fel leb be zés re te kin tet
nél kül vég re hajt ha tó nak, ha]

„f) a ha tó sá gi nyil ván tar tás ba tör té nõ ha la dék ta lan be -
jegy zést tör vény írja elõ.”

(4) A Ket. 101.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A dön tés ben a fel leb be zés re te kin tet nél kü li vég re -
hajt ha tó sá got kü lön ki kell mon da ni, és meg kell in do kol -
ni, va la mint a dön tés ben ren del kez ni kell a vég re haj tás ról
és a fo ga na to sí tás mód já ról. Ha az ilyen dön tés ben a ha tó -
ság tel je sí té si ha tár idõt ál la pí tott meg, a vég re haj tás el ren -
de lé sé re csak e ha tár idõ ered mény te len el tel te után ke rül -
het sor.”

(5) A Ket. 101.  §-a a kö vet ke zõ (5) és (6) be kez dés sel
egé szül ki:

„(5) Az ide ig le nes biz to sí tá si in téz ke dés rõl  szóló, a ter -
mé sze tes sze mély azo no sí tó ada tok és a lak cím zárt ke ze lé -
sé rõl ren del ke zõ, va la mint az irat be te kin té si jog kor lá to zá -
sa irán ti ké re lem nek helyt adó vég zés el le ni fel leb be zés -
nek nincs ha lasz tó ha tá lya.

(6) Az el já rá si költ ség meg ál la pí tá sá val és vi se lé sé vel
kap cso la tos dön tés el le ni fel leb be zés nek nincs ha lasz tó
ha tá lya a dön tés fel leb be zés sel meg nem tá ma dott ren del -
ke zé se te kin te té ben.”

75. § (1) A Ket. 102.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az el ké sett fel leb be zést, a fel leb be zés re nem jo go -
sult tól szár ma zó fel leb be zést, va la mint az ön ál ló fel leb be -
zés sel meg nem tá mad ha tó vég zés el len irá nyu ló fel leb be -
zést az elsõ fokú dön tést hozó ha tó ság ér de mi vizs gá lat
nél kül el uta sít ja. Ha az ügy fél a fel leb be zés sel együtt nyújt 
be ké rel met a fel leb be zé si el já rás ban  való költ ség men tes -
sé ge iránt, er rõl a ké re lem rõl az elsõ fokú dön tést hozó ha -
tó ság dönt.”

(2) A Ket. 102.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(7) be kez dés sel
egé szül ki:

„(4) A fel leb be zést az ügy összes ira tá val a fel leb be zé si
ha tár idõ le tel té tõl szá mí tott öt mun ka na pon be lül fel kell
ter jesz te ni a fel leb be zés el bí rá lá sá ra jo go sult ha tó ság hoz,
ki vé ve, ha a ha tó ság a meg tá ma dott dön tést a fel leb be zés -
ben fog lal tak nak meg fele lõen ki ja vít ja, ki egé szí ti, mó do -
sít ja, vissza von ja vagy a fel leb be zést ér de mi vizs gá lat nél -
kül el uta sít ja. Ha az ügy fél a fel leb be zé si ha tár idõ el mu -

lasz tá sa  miatt iga zo lá si ké rel met nyúj tott be, az en nek
helyt adó dön tés jog erõs sé vá lá sát kö ve tõ öt mun ka na pon
be lül kell fel ter jesz te ni a fel leb be zést az ügy összes ira tá -
val együtt a fel leb be zés el bí rá lá sá ra jo go sult ha tó ság hoz.
A fel ter jesz tés so rán az elsõ fokú dön tést hozó ha tó ság a
fel leb be zés rõl ki ala kí tott ál lás pont já ról is nyi lat ko zik.

(5) Az elsõ fokú dön tést hozó ha tó ság meg kül di a fel -
leb be zést a szak ha tó ság nak. A szak ha tó ság az ira tok
(4) be kez dés sze rin ti fel ter jesz té sé ig szak ha tó sá gi ál lás -
fog la lá sát ki ja vít hat ja, ki egé szít he ti vagy mó do sít hat ja. A
szak ha tó ság a fel leb be zés rõl ki ala kí tott ál lás pont já ról is
nyi lat koz hat. Ha a szak ha tó ság ha tár idõ ben nem nyi lat ko -
zik, azt úgy kell te kin te ni, hogy ál lás fog la lá sát fenntar -
totta.

(6) Az elsõ fokú dön tést hozó ha tó ság a fel leb be zés és
az ira tok fel ter jesz té sét köve tõen ér te sí ti a nem fel leb be zõ
ügy fe le ket ar ról, hogy a dön tés fel leb be zés be nyúj tá sa
foly tán nem vált jog erõs sé, va la mint ar ról is, hogy a fel leb -
be zés el bí rá lá sá ra mely ha tó ság jo go sult.

(7) Ha a fel leb be zést a fel leb be zés el bí rá lá sá ra jo go sult
ha tó ság nál nyújt ják be, a fel leb be zés el bí rá lá sá ra jo go sult
ha tó ság a fel leb be zést meg kül di az elsõ fokú dön tést hozó
ha tó ság ré szé re, amely a (4)–(6) be kez dés alap ján jár el az -
zal, hogy a fel leb be zés meg ér ke zé sé tõl szá mí tott öt mun -
ka na pon be lül kell fel ter jesz te nie a fel leb be zést az ügy
összes ira tá val a fel leb be zés el bí rá lá sá ra jo go sult ha tó ság -
hoz.”

76. § A Ket. 103.  § (1)–(3) 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
(4)–(7) be kez dés sel egé szül ki:

„(1) Ha a fel leb be zés alap ján a ha tó ság meg ál la pít ja,
hogy dön té se jog sza bályt sért, a dön té sét mó do sít ja vagy
vissza von ja.

(2) A ha tó ság a fel leb be zés ese tén a nem jog sza bály sér -
tõ dön tést ak kor is vissza von hat ja, il let ve a fel leb be zés ben
fog lal tak nak meg fele lõen mó do sít hat ja, ha a ké re lem ben
fog lal tak kal egyet ért, fel té ve, hogy az ügy ben nincs el len -
ér de kû ügy fél.

(3) Ha a fel leb be zés alap ján a szak ha tó ság meg ál la pít ja,
hogy a szak ha tó sá gi ál lás fog la lás jog sza bályt sért, ál lás -
fog la lá sát mó do sít hat ja.

(4) A szak ha tó ság a fel leb be zés ese tén a nem jog sza -
bály sér tõ szak ha tó sá gi ál lás fog la lást a fel leb be zés ben fog -
lal tak nak meg fele lõen mó do sít hat ja, ha a ké re lem ben fog -
lal tak kal egyet ért, fel té ve, hogy az ügy ben nincs el len ér de -
kû ügy fél.

(5) A ha tó ság a szak ha tó sá gi ál lás fog la lás (3) és (4) be -
kez dés sze rin ti mó do sí tá sa ese tén mó do sít ja dön té sét.

(6) A fel leb be zés nyo mán ho zott dön tést kö zöl ni kell a
fel leb be zõ vel, to váb bá azok kal, akik kel a meg tá ma dott
dön tést kö zöl ték.

(7) A vissza vo nó, il let ve mó do sí tó dön tés el len ugyan -
olyan jog or vos lat nak van he lye, mint ami lyen a vissza -
vont, il let ve a mó do sí tott dön tés el len volt.”
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77. § A Ket. 104.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„104.  § (1) Ha a fel leb be zés nek meg fele lõen a ha tó sá gi
dön tést a 103.  §-ban fog lal tak sze rint nem mó do sít ják
vagy nem von ják vissza, a fel leb be zés rõl az an nak el bí rá -
lá sá ra jo go sult ha tó ság dönt.

(2) A má sod fo kú dön tést hozó ha tó ság be szer zi a má -
sod fo kú szak ha tó sá gi ál lás fog la lást. Ha tör vény vagy kor -
mány ren de let má sod fo kú szak ha tó sá got nem je löl ki, a ha -
tó ság maga dönt a fel leb be zés nek a szak ha tó sá gi ál lás fog -
la lás el len irá nyu ló ré szé ben is.

(3) A má sod fo kú dön tést hozó ha tó ság a sé rel me zett
dön tést, va la mint az azt meg elõ zõ el já rást meg vizs gál ja;
en nek so rán nincs köt ve a fel leb be zés ben fog lal tak hoz.

(4) A má sod fo kú dön tést hozó ha tó ság a fel leb be zé si el -
já rást meg szün te ti, ha va la mennyi fel leb be zõ a fel leb be zé -
si ké rel mét vissza von ta.”

78. § (1) A Ket. 105.  § (1)–(5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A má sod fo kú dön tést hozó ha tó ság a dön tést hely -
ben hagy ja, meg vál toz tat ja vagy meg sem mi sí ti. Jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott eset ben a má sod fo kú dön tést hozó
ha tó ság a mér le ge lé si jog kör ben ho zott elsõ fokú dön tés -
ben meg ha tá ro zott kö te le zett ség nél sú lyo sabb kö te le zett -
sé get nem ál la pít hat meg. Az erre irá nyu ló fel leb be zés hi á -
nyá ban is a má sod fo kú dön tést hozó ha tó ság a fel leb be zé si 
el já rás ban a tel je sí tés re új ha tár idõt ál la pít hat meg, ha ez a
fel leb be zé si el já rás  miatt in do kolt.

(2) Ha a má sod fo kú dön tés meg ho za ta lá hoz nincs elég
adat, vagy az elsõ fokú dön tés meg ho za ta lát köve tõen új
tény me rül fel, vagy egyéb ként a tény ál lás to váb bi tisz tá -
zá sa szük sé ges, a má sod fo kú dön tést hozó ha tó ság a dön -
tés meg sem mi sí té se mel lett az ügy ben elsõ fokú dön tést
hozó ha tó sá got vég zés ben új el já rás ra uta sít hat ja, vagy a
ki egé szí tõ bi zo nyí tá si el já rás le foly ta tá sát maga vég zi el,
és en nek alap ján dönt.

(3) Ha a má sod fo kú dön tést hozó ha tó ság meg ál la pít ja,
hogy az el já rás ba to váb bi ügy fél be vo ná sa szük sé ges, az
elsõ fokú dön tést vég zés ben meg sem mi sí ti, és az ügy ben
elsõ fokú dön tést hozó ha tó sá got új el já rás ra uta sít ja.

(4) A meg is mé telt el já rás ban az elsõ fokú dön tést hozó
ha tó sá got a má sod fo kú vég zés ren del ke zõ ré sze és in do ko -
lá sa köti.

(5) A fel leb be zé si el já rás so rán ho zott dön tést a fel leb -
be zõ vel és azok kal, akik kel az elsõ fokú dön tést kö zöl ték,
a má sod fo kú dön tést hozó ha tó ság az elsõ fokú dön tést
hozó ha tó ság út ján köz li.”

(2) A Ket. 105.  § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) A má sod fo kú dön tést hozó ha tó ság a fel leb be zés el -
bí rá lá sa ér de ké ben meg kül dött ira to kat a dön tés meg ho za -
ta lát köve tõen vissza kül di a dön tés sel együtt az elsõ fokú
dön tést hozó ha tó ság hoz, amely in téz ke dik a dön tés kéz -
be sí té se iránt.”

79. § A Ket. 106.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet -
ke zõ al cím, egy ide jû leg a 106.  § he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság

106.  § (1) Azok ban a ha tó sá gi ügyek ben, ahol tör vény
alap ján fel leb be zés nek van he lye,

a) az elsõ fokú dön tést hozó ha tó ság és a fel leb be zés el -
bí rá lá sá ra jo go sult ha tó ság nem le het ugyan azon szerv,

b) a fel leb be zés el bí rá lá sá ra jo go sult ha tó ság és an nak
ve ze tõ je – fel adat el vég zé sé re vagy mu lasz tás pót lá sá ra
irá nyu ló uta sí tás ki vé te lé vel – az elsõ fokú dön tést hozó
ha tó ság ve ze tõ jét vagy ügy in té zõ jét ak kor sem uta sít hat ja,
ha erre egyéb ként kü lön jog sza bály alap ján ha tás kö re van.

(2) Az (1) be kez dés a) pont já nak al kal ma zá sá ban szerv -
nek mi nõ sül kü lö nö sen – a szerv jogi sze mé lyi sé gé tõl
vagy an nak hi á nyá tól füg get le nül – a köz pon ti ál lam igaz -
ga tá si szerv köz pon ti, te rü le ti és he lyi szer ve.

(3) Ha tör vény vagy kor mány ren de let más ként nem ren -
del ke zik, a ha tó ság dön té se el len irá nyu ló fel leb be zést a
dön tést hozó ha tó ság dön té sé nek meg sem mi sí té sé re, szük -
ség sze rint új el já rás le foly ta tá sá ra  való uta sí tá sá ra jo go -
sult irá nyí tó, fel ügye lõ vagy szak mai irá nyí tó sze mély
vagy szerv bí rál ja el.

(4) Ha tör vény vagy kor mány ren de let nem ha tó sá gi fel -
adat el lá tá sá ra lét re ho zott szer ve ze tet vagy sze mélyt jo go -
sít fel köz igaz ga tá si ha tó sá gi jog kör gya kor lá sá ra, és an -
nak dön té se el len a fel leb be zés nem ki zárt, a tör vény ben
vagy kor mány ren de let ben meg kell ha tá roz ni a fel leb be -
zés el bí rá lá sá ra jo go sult ha tó sá got. En nek hi á nyá ban a
köz igaz ga tá si hi va tal jo go sult a fel leb be zés el bí rá lá sá ra.”

80. § A Ket. 107.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„107.  § (1) Az ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben át ru há -
zott ha tás kör ben ho zott, to váb bá a pol gár mes ter tör vény
alap ján ön ál ló ha tás kör ben ho zott ön kor mány za ti ha tó sá gi 
dön té sé vel szem be ni fel leb be zés el bí rá lá sa a képviselõ-
 testület ha tás kö ré be tar to zik.

(2) Ha tör vény vagy kor mány ren de let más ként nem ren -
del ke zik, a köz igaz ga tá si hi va tal jo go sult a fel leb be zés el -
bí rá lá sá ra, ha elsõ fo kon az (1) be kez dés ha tá lya alá nem
tar to zó ha tó sá gi ügyek ben a pol gár mes ter vagy a 12.  §
(3) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott ha tó ság járt el.

(3) A köz tes tü let ha tás kö ré be utalt ügy ben a fel leb be -
zést tör vény ben meg ha tá ro zott köz tes tü le ti szerv bí rál ja
el, ilyen szerv hi á nyá ban az elsõ fokú dön tést hozó köz tes -
tü let dön té sé vel szem ben a 109.  §-ban fog lal tak nak meg -
fele lõen bí ró sá gi fe lül vizs gá lat nak van he lye.”

81. § A Ket. 109.  § (2)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha tör vény alap ján a vég zés el len ön ál ló fel leb be -
zés nek van he lye, az ügy fél, to váb bá a ki fe je zet ten rá vo -
nat ko zó vég zés ese té ben az el já rás egyéb részt ve võ je jog -
sza bály sér tés re hi vat ko zás sal kez de mé nyez he ti a jog erõs
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vég zés bí ró sá gi fe lül vizs gá la tát a vég zés köz lé sé tõl szá mí -
tott har minc na pon be lül. Az elsõ fokú vég zés a köz lé sé tõl
szá mí tott har minc na pon be lül köz vet le nül a köz igaz ga tá si 
ügyek ben el já ró bí ró ság elõtt tá mad ha tó meg, ha a vég zést
mi nisz ter, au to nóm ál lam igaz ga tá si szerv vagy kor mány -
hi va tal ve ze tõ je vagy – tör vény vagy kor mány ren de let el -
té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – ha köz pon ti ál lam igaz ga tá si 
szerv ve ze tõ je hoz ta, vagy ha tör vény az ügy ben az elsõ
fokú ha tá ro zat tal szem ben is ki zár ja a fel leb be zést, és a ha -
tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la tát te szi le he tõ vé. A köz igaz -
ga tá si ügyek ben el já ró bí ró ság a vég zést nem pe res el já rás -
ban vizs gál ja fe lül.

(3) A bí ró sá gi fe lül vizs gá lat ra csak ak kor ke rül het sor,
ha a ha tó sá gi el já rás ban a fel leb be zés re jo go sul tak va la -
me lyi ke a fel leb be zé si jo gát ki me rí tet te, vagy a fel leb be -
zés tör vény ren del ke zé sei sze rint ki zárt.

(4) Bí ró sá gi fe lül vizs gá lat kez de mé nye zé se ese tén az
elsõ fokú dön tést hozó ha tó ság er rõl az ügy ira ta i nak fel -
ter jesz té sé vel, il let ve a bí ró ság ra tör té nõ to váb bí tá sá val
egy ide jû leg ér te sí ti azo kat, akik nek jo gát vagy jo gos ér de -
két a fe lül vizs gá lat érin ti. Ha a kez de mé nye zõ a dön tés
vég re haj tá sá nak fel füg gesz té sét is kéri, ak kor er rõl a ha tó -
ság a vég re haj tást fo ga na to sí tó szer vet is ér te sí ti.”

82. § (1) A Ket. 110.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ke re set le vél, il let ve a ké re lem be nyúj tá sá nak a
dön tés vég re haj tá sá ra nincs ha lasz tó ha tá lya, a bí ró sá gi fe -
lül vizs gá lat kez de mé nye zé sé re jo go sult azon ban a ke re -
set le vél ben, il let ve a ké re lem ben a dön tés vég re haj tá sá nak 
fel füg gesz té sét kér he ti. A vég re haj tás a ké re lem nek a vég -
re haj tást fo ga na to sí tó szerv tu do má sá ra ju tá sá tól an nak el -
bí rá lá sá ig nem fo ga na to sít ha tó.”

(2) A Ket. 110.  § (3) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont tal
egé szül ki:

[Nincs he lye a vég re haj tás fel füg gesz té sé nek, ha a ha tá -
ro zat]

„c) a hon vé del mi kö te le zett sé gek ré szét ké pe zõ gaz da -
sá gi és anya gi szol gál ta tás sal kap cso la tos kö te le zett sé get
ál la pít meg.”

83. § (1) A Ket. 112.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A ha tó ság az új ra fel vé te li ké rel met ér de mi vizs gá -
lat nél kül el uta sít ja, ha

a) az a jog erõs ha tá ro zat meg ho za ta la után be kö vet ke -
zett té nyen, il let ve a jogi sza bá lyo zás ban be kö vet ke zett
vál to zá son ala pul,

b) az ügy ben bí ró sá gi fe lül vizs gá lat van fo lya mat ban,
vagy a bí ró sá gi fe lül vizs gá lat so rán a köz igaz ga tá si ügyek -
ben el já ró bí ró ság ha tá ro za tot ho zott,

c) a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mít va hat hó -
nap el telt,

d) azt tör vény, kor mány ren de let vagy ön kor mány za ti
ha tó sá gi ügy ben ön kor mány za ti ren de let ki zár ja.”

(2) A Ket. 112.  § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) Ha a ha tó ság az új ra fel vé te li ké re lem nek helyt ad,
az ügy fe let olyan el já rás jo gi hely zet be kell hoz ni, mint
ami lyen ben ak kor len ne, ha már a ko ráb bi ha tá ro zat meg -
ho za ta la kor is mer te vol na az új ra fel vé te li el já rás alap já ul
szol gá ló tényt, ada tot vagy bi zo nyí té kot. Az új ra fel vé te li
ké re lem alap ján ho zott dön tés nek nem aka dá lya a jó hi sze -
mû en szer zett és gya ko rolt jo gok sé rel me.”

84. § (1) A Ket. 114.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö -
vet ke zõ al cím lép:

„B) Hivatalbóli döntés-felülvizsgálati eljárások”

(2) A Ket. 114.  § (2) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„Az (1) be kez dés sze rin ti el já rás le foly ta tá sá ra – az Al -
kot mány bí ró ság ha tá ro za ta vagy ügyé szi óvás alap ján in -
dí tott el já rás ki vé te lé vel – a ha tó ság csak egy íz ben, és ha
tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, a dön tés köz lé sé tõl szá -
mí tott egy éven be lül jo go sult. Ha a dön tés bí ró sá gi fe lül -
vizs gá la ta van fo lya mat ban, a ha tó ság az ér de mi el len ké re -
lem elõ ter jesz téséig von hat ja vissza a dön té sét.”

(3) A Ket. 114.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A dön tés mó do sí tá sát vagy vissza vo ná sát jog sza -
bály ki zár hat ja vagy fel té tel hez köt he ti.”

85. § (1) A Ket. 115.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a ha tó ság dön té se jog sza bályt sért, a fel ügye le ti
szerv azt meg vál toz tat ja vagy meg sem mi sí ti. Szük ség ese -
tén a fel ügye le ti szerv a jog sza bály sér tõ dön tést vég zés ben 
meg sem mi sí ti, és új el já rás ra uta sít ja az ügy ben el járt ha tó -
sá got.”

(2) A Ket. 115.  § (5) és (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A jog sza bály sér tõ dön tés meg sem mi sí té se vagy
meg vál toz ta tá sa ese tén a meg sem mi sí tett, meg vál toz ta tott
dön tést hozó ha tó ság nak ha tá ro zat ban kell in téz ked ni a
dön tés sel, il let ve az an nak alap ján tör tént tel je sí tés sel vagy 
vég re haj tás sal ki ala kult hely zet ren de zé sé rõl és a szük ség -
te le nül oko zott költ ség meg té rí té sé rõl.

(6) A jog sza bály sér tõ dön tést meg sem mi sí tõ vagy meg -
vál toz ta tó ha tá ro zat jog or vos lat tal tör té nõ meg tá ma dá sa
ese tén az (5) be kez dés sze rin ti el já rást fel kell függesz -
teni.”

86. § A Ket. 116.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„Ha tör vény vagy kor mány ren de let más ként nem ren -
del ke zik, fel ügye le ti szerv ként az a ha tó ság jár el, amely a
fel leb be zés el bí rá lá sá ra jo go sult vagy jo go sult vol na.”

87. § A Ket. 117.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:
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„(1) Ha az Al kot mány bí ró ság az alkot mány elle nessé
nyil vá ní tott jog sza bály nak az egye di ügy ben tör té nõ al kal -
maz ha tó sá ga vissza me nõ le ges ki zá rá sá val ad helyt al kot -
mány jo gi pa nasz nak, és az ügy ben bí ró sá gi fe lül vizs gá lat -
ra nem ke rült sor, a jog erõs ha tá ro za tot hozó ha tó ság fel -
ügye le ti szer ve a ha tá ro za tot ha tá ro za tá ban meg vál toz tat ja 
vagy meg sem mi sí ti. Szük ség ese tén a fel ügye le ti szerv
vég zés ben sem mi sí ti meg a dön tést, és uta sít ja új el já rás ra
az ügy ben el járt ha tó sá got.”

88. § A Ket. 118.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet -
ke zõ al cím lép:

„Ügyészi intézkedés”

89. § A Ket. 120.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„120.  § Ha az ügyész az e tör vény ha tá lya alá tar to zó
ügy ben nyújt be óvást, fel szó la lást, fi gyel mez te tést vagy
jel zést a ha tó ság dön té se, el já rá sa vagy mu lasz tá sa el len,
an nak el bí rá lá sá ra a Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gé rõl
 szóló 1972. évi V. tör vénynek az ügyé szi tör vényességi
fel ügye let re vo nat ko zó V. fe je ze té ben, va la mint a VII. fe -
je ze té ben fog lal tak az irány adók.”

90. § A Ket. 121.  § (1) be kez dés a) és b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az e fe je zet ben sza bá lyo zott el já rá sok so rán a dön tést
meg kell sem mi sí te ni, ha]

„a) a ma gyar ha tó ság jog ha tó sá ga az Eu ró pai Unió ál ta -
lá nos ha tá lyú, köz vet le nül al kal ma zan dó kö te le zõ jogi ak -
tu sa, nem zet kö zi szer zõ dés vagy tör vény ren del ke zé se
alap ján ki zárt,

b) az ügy nem tar to zik az el já ró ha tó ság ha tás kö ré be
vagy ille té kességébe, ki vé ve, ha a ha tó ság a 22.  § (3) be -
kez dé se sze rint járt el,”

91. § A Ket. 126.  § (2) 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 (3)–(7) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(2) E tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban vég re haj -
tá si el já rás ban a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi
LIII. tör vényt (a továb biak ban: Vht.) a (3)–(7) be kez dés -
ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(3) Nem al kal maz ha tó a Vht. 9.  §-a, II. Fe je ze te,
XI–XX. Fe je ze te.

(4) A Vht. III. Fe je ze té bõl az el já rás idõ pont já ra, a kö -
ve te lés csök ke né sé nek, meg szû né sé nek be je len té sé re és a
hely szí ni kény szer cse lek mé nyek re vo nat ko zó ren del ke zé -
sek al kal ma zá sá nak van he lye.

(5) Ha ez a fe je zet más ként nem ren del ke zik, ahol a Vht. 
bí ró sá got em lít, azon vég re haj tást el ren de lõ ha tó sá got,
ahol vég re haj tót, azon vég re haj tást fo ga na to sí tó szer vet,
ahol vég re hajt ha tó ok ira tot, azon vég re hajt ha tó dön tést,
ahol adóst, azon kö te le zet tet kell ér te ni. Ahol a Vht. vég re -
haj tói le té ti szám lá ra tel je sí tés rõl ren del ke zik, a vég re haj -
tást fo ga na to sí tó szerv szám lá já ra kell tel je sí te ni. A vég re -

haj tá si el já rás so rán fel me rü lõ költ sé gek elõ le ge zé sé re és
vi se lé sé re, va la mint az el já rá si bír ság ki sza bá sá ra e tör -
vény sza bá lya it kell al kal maz ni. Az el já rá si bír ság vég re -
haj tá sá ra a pénz fi ze té si kö te le zett ség vég re haj tá sá ra vo -
nat ko zó sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

(6) A Vht. ingó és in gat lan elekt ro ni kus ár ve ré sé re vo -
nat ko zó sza bá lyai al kal ma zá sá nak ak kor van he lye, ha ön -
ál ló bí ró sá gi vég re haj tó fo ga na to sít ja a vég re haj tást.

(7) Az in gat lan ér té ke sí té se so rán a vég re haj tást fo ga na -
to sí tó szerv – ki vé ve az ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tót – a
Vht. ren del ke zé se it az zal az el té rés sel al kal maz za, hogy a
má so dik ár ve rést ak kor nem kell meg tar ta ni, ha az ár ve ré si 
vevõ a má so dik ár ve rés meg kez dé se elõtt be fi zet te a vé tel -
árat vagy át utal ta, és az ar ról  szóló ter he lé si ér te sí tõt a vég -
re haj tást fo ga na to sí tó szerv nek be mu tat ta vagy má so la tát
át ad ta, és meg té rí tet te a má so dik ár ve rés ki tû zé sé vel fel -
me rült költ sé get.”

92. § A Ket. 127.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„127.  § (1) A ha tó ság dön té se vég re hajt ha tó, ha
a) pénz fi ze tés re, to váb bá meg ha tá ro zott cse lek mény re

vagy ma ga tar tás ra irá nyu ló kö te le zett sé get ál la pít meg, a
dön tés jog erõ re emel ke dett, és a tel je sí tés re meg ál la pí tott
ha tár idõ vagy ha tár nap (a továb biak ban együtt: ha tár idõ)
ered mény te le nül telt el,

b) a tû rés re vagy va la mely cse lek mény tõl vagy ma ga -
tar tás tól  való tar tóz ko dás ra irá nyu ló kö te le zett sé get meg -
ál la pí tó dön tés jog erõ re emel ke dett, és az ügy fél a kö te le -
zett sé get – a vég re haj tás hoz  való jog el évü lé si ide jén
 belül – meg szeg te,

c) a dön tés fel leb be zés re te kin tet nél kü li vég re haj tá sát
vagy biz to sí tá si in téz ke dés ként  való al kal ma zá sát ren del -
ték el,

d) a tel je sí té si ha tár idõt nem tar tal ma zó dön tés jog erõ re 
emel ke dett.

(2) Az (1) be kez dés ren del ke zé se it meg fele lõen al kal -
maz ni kell a ha tó ság ál tal jó vá ha gyott egyez ség ben vál lalt
és a ha tó sá gi szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett sé gek re is.”

93. § A Ket. 128.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„128.  § (1) A ha tó ság elsõ fokú dön té se jog erõs sé vá lik,
ha

a) el le ne nem fel leb bez tek, és a fel leb be zé si ha tár idõ
le telt,

b) a fel leb be zés rõl le mond tak vagy a fel leb be zést
vissza von ták, vagy

c) a fel leb be zés – ide ért ve a vég zé sek el le ni ön ál ló fel -
leb be zést – e tör vény ren del ke zé sei sze rint ki zárt.

(2) Az (1) be kez dés b) pont já ban sza bá lyo zott eset ben
jog erõ re emel ke dik a dön tés

a) ha az ügy fél a ké re lem tel je sí té se ese té re már a dön -
tés köz lé se elõtt le mon dott a fel leb be zés rõl, és az ügy ben
nincs el len ér de kû ügy fél: az elsõ fokú dön tés köz lé se kor,
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b) a fel leb be zé si ha tár idõ tar ta ma alatt va la mennyi fel -
leb be zés re jo go sult le mond a fel leb be zés rõl vagy vissza -
von ja fel leb be zé sét: az utol só kéz hez ka pott le mon dás
vagy vissza vo nás nap ján.

(3) A fel leb be zé si el já rás meg szün te té se ese tén a ha tó -
ság a ké rel met ér de mi vizs gá lat nél kül el uta sí tó, az el já rást 
meg szün te tõ elsõ fokú vég zé se vagy a ha tá ro za ta a fel leb -
be zé si el já rás meg szün te té sé rõl  szóló vég zés jog erõ re
emel ke dé sé nek nap ján vá lik jog erõs sé.

(4) Az elsõ fokú dön tés fel leb be zés sel nem érin tett ren -
del ke zé sei te kin te té ben be áll a jog erõ, ha csak az el já rás
egyéb részt ve võ je fel leb be zett a dön tés rá vo nat ko zó ren -
del ke zé se el len. Tör vény vagy kor mány ren de let egyes
ügy faj ták te kin te té ben úgy ren del kez het, hogy a dön tés
fel leb be zés sel nem tá ma dott ren del ke zé sei te kin te té ben
be áll a jog erõ, ha a dön tés egyes ren del ke zé sei el len nyúj -
tot tak be fel leb be zést, és az ügy jel le gé bõl adó dó an a fel -
leb be zés el bí rá lá sa nem hat ki a fel leb be zés sel meg nem
tá ma dott ren del ke zé sek re.

(5) A má sod fo kú dön tés a köz lés sel vá lik jog erõs sé.”

94. § A Ket. a 129.  §-t meg elõ zõ en a kö vet ke zõ al cím -
mel egé szül ki, egy ide jû leg a 129.  § he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„A végrehajtás elrendelése

129.  § (1) Hi va tal ból in dult el já rás ban az el sõ fo kú ha tó -
ság vizs gál ja a vég re hajt ha tó dön tés ben el ren delt kö te le -
zett ség tel je sí té sét. Ha a tel je sí tés a ha tó ság ren del ke zé sé re 
álló ada tok ból nem ál la pít ha tó meg, szük ség ese tén a ha tó -
ság a tel je sí té si ha tár idõ le tel tét kö ve tõ öt mun ka na pon be -
lül ha tó sá gi el len õr zést tart.

(2) Ha az el sõ fo kú ha tó ság a ren del ke zés re álló ada tok
vagy a jo go sult iga zo lá sa alap ján meg ál la pí tot ta, hogy a
vég re hajt ha tó dön tés ben el ren delt kö te le zett ség tel je sí té se
ha tár idõ re nem vagy csak rész ben, vagy nem az elõ írá -
soknak meg fele lõen tör tént,

a) a jo go sult ké rel mé re el ren de li a vég re haj tást,
b) hi va tal ból el ren de li a vég re haj tást, ha az el já rást hi -

va tal ból in dí tot ta vagy foly tat ta, vagy
c) hi va tal ból el ren del he ti a vég re haj tást, ha a ké re lem re 

in dult el já rás ban az ügy fél a vég re haj tás meg in dí tá sá ra irá -
nyu ló ké rel met nem ter jesz tett elõ, a ha tó ság azon ban az
el já rást hi va tal ból is le foly tat hat ta vol na.

(3) Az el sõ fo kú ha tó ság (a továb biak ban: vég re haj tást
el ren de lõ ha tó ság) az ön kén tes tel je sí tés el ma ra dá sá nak
meg ál la pí tá sá tól szá mí tott öt mun ka na pon be lül dönt a
vég re haj tás fo ga na to sí tá sá ról. Az er rõl  szóló vég zést a ha -
tó ság köz li a jo go sult tal, a kö te le zet tel és a vég re haj tást fo -
ga na to sí tó szerv vel; a vég zés a vég re haj tást fo ga na to sí tó
szerv vel  való köz lést kö ve tõ na pon vá lik jog erõs sé. Ha a
vég re haj tást el ren de lõ ha tó ság és a vég re haj tást fo ga na to -
sí tó szerv azo nos, a vég re haj tás fo ga na to sí tá sá ról nem kell
kü lön vég zést hoz ni, ha nem a fo ga na to sí tást az ön kén tes
tel je sí tés el ma ra dá sá nak meg ál la pí tá sá tól szá mí tott öt
mun ka na pon be lül meg kell kez de ni.

(4) A vég re haj tás fo ga na to sí tá sá ról ren del ke zõ vég zés,
ide ért ve az elsõ vég re haj tá si cse lek mény fo ga na to sí tá sá ról 
 szóló vég zést is, tar tal maz za

a) a vég re haj tá si el já rás ban ér vé nye sí ten dõ kö te le zett -
ség pon tos tar tal mát,

b) az el sõ fo kú ha tó ság nyil ván tar tá sá ban vagy az ügy
ira ta i ban ren del ke zés re álló, a vég re haj tás hoz szük sé ges
ada to kat és

c) pénz fi ze té si kö te le zett ség vég re haj tá sa ese tén a ké -
se del mi pót lék mér té két.

(5) A vég re haj tás fo ga na to sí tá sá ról ren del ke zõ vég zés
el len ön ál ló fel leb be zés nek van he lye. A fel leb be zés ben
elõ kell ter jesz te ni a fel leb be zés meg ala po zott sá gát alá tá -
masz tó bi zo nyí té ko kat.

(6) A ha tó sá gi szer zõ dés ben fog lalt kö te le zett ség meg -
sze gé se ese tén a vég re haj tást el ren de lõ vég zés sel szem ben 
az ügy fél a köz igaz ga tá si ügyek ben el já ró bí ró ság hoz a
vég re haj tás ra ha lasz tó ha tá lyú ke re set tel for dul hat.”

95. § A Ket. 131.  § (1)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Kor mány ren de let el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a
vég re haj tást az el sõ fo kú ha tó ság fo ga na to sít ja.

(2) A vég re haj tást fo ga na to sí tó szerv a vég re haj tás ra
ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tó val szer zõ dést köt het, a vég re -
haj tás so rán azon ban csak a vég re haj tást el ren de lõ ha tó ság 
jo go sult vég zést hoz ni.

(3) Tör vény vagy kor mány ren de let el ren del he ti, hogy
ha nem az el sõ fo kú ha tó ság fo ga na to sít ja a vég re haj tást,
ak kor a dön tés vég re haj tá sát a vég re haj tást fo ga na to sí tó
szerv az el sõ fo kú ha tó ság be vo ná sá val fo ga na to sít sa, ha
eh hez olyan szak mai is me re tek vagy egyéb fel té te lek
szük sé ge sek, ame lyek kel a vég re haj tást fo ga na to sí tó szerv 
nem ren del ke zik.”

96. § A Ket. 132.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„132.  § A köz igaz ga tá si vég re haj tás so rán a pénz fi ze té si 
kö te le zett ség vég re haj tá sá ra el sõ sor ban a biz to sí tá si in téz -
ke dés so rán le fog lalt, pénz ügyi in téz mény nél ke zelt össze -
get, ha ez az összeg a kö ve te lést nem vagy csak rész ben fe -
de zi, a kö te le zett sza bad ren del ke zé se alatt álló, pénz ügyi
in téz mény nél ke zelt össze get, vagy ha ez ter mé sze tes sze -
mély ese té ben nem le het sé ges, a kö te le zett mun ka bé rét
kell vég re haj tás alá von ni.”

97. § A Ket. 135.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„135.  § (1) Ha a kö te le zett a vég re haj tás fo ga na to sí tá sa
so rán bi zo nyít ja, hogy a tel je sí tés el ma ra dá sa neki nem ró -
ha tó fel, és hogy raj ta kí vül álló ok le he tet len né te szi a ha -
tár idõ re  való tel je sí tést, vagy az szá má ra arány ta lan ne héz -
sé get je len te ne, ké rel mé re a vég re haj tást fo ga na to sí tó
szerv a jo go sult meg hall ga tá sa után – a 74.  § meg fe le lõ al -
kal ma zá sá val – fi ze té si ked vez ményt en ge dé lyez het, ha
azt jog sza bály nem tilt ja, és ah hoz a vég re haj tást el ren de lõ
ha tó ság elõ ze tesen hoz zá já rult.
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(2) A vég re haj tá si el já rás ban fi ze té si ked vez mény ként a 
ké se del mi pót lék is el en ged he tõ vagy mér sé kel he tõ, akár
ön ál ló an, akár más fi ze té si ked vez mény mel lett. A ké se -
del mi pót lék el en ge dé sé hez, mér sék lé sé hez a jo go sult
hoz zá já ru lá sa szük sé ges.

(3) A fi ze té si ked vez ményt meg ál la pí tó vég zés ben fog -
lalt fel té te lek fenn ál lá sá ig a kö te le zet tel szem ben vég re -
haj tá si cse lek mény nem fo ga na to sít ha tó, és erre az idõ -
szak ra ké se del mi pót lék nem szá mít ha tó fel. Ha a kö te le -
zett a fi ze té si ked vez ményt meg ál la pí tó vég zés ben fog lalt
fel té te le ket meg sze gi, a vég re haj tást fo ga na to sí tó szerv a
vég re haj tást a hát ra lék tel jes össze gé re foly tat ja a ké se del -
mi pót lék vissza me nõ le ges fel szá mí tá sá val.”

98. § (1) A Ket. 136.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„136.  § (1) Ha a vég re haj tás nem ve ze tett vagy arány ta -
la nul hosszú idõ múl va ve zet ne ered mény re, a kö te le zett
bár mely le fog lal ha tó va gyon tár gya vég re haj tás alá von ha -
tó. El sõ sor ban az a va gyon tárgy von ha tó vég re haj tás alá,
amely re biz to sí tá si in téz ke dést ren del tek el.”

(2) Pénz fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té se cél já ból in gat -
lan-vég re haj tás el ren de lé sé nek van he lye, ha

a) a pénz fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té sé hez a kö te le -
zett egyéb va gyo ná ra ve ze tett vég re haj tás nem vagy csak
arány ta la nul hosszú idõ múl va nyúj ta na fe de ze tet, és

b) az ilyen mó don vég re nem hajt ha tó kö te le zett ség
össze ge leg alább száz ezer fo rint.

(3) Egyéb vég re haj tás alá von ha tó in gat lan hi á nyá ban a
kö te le zett la kó he lyé ül hasz nált in gat lan ak kor von ha tó
vég re haj tás alá, ha az in gat lan ér té ke az egy mil lió fo rin tot
el éri, vagy en nél ki sebb ér ték ese tén a kö te le zett ség össze -
ge az in gat lan ér té ké vel arány ban áll.

(4) Ha az in gat lan-vég re haj tás el ren de lé sé nek nincs he -
lye, és a kö te le zett egyéb va gyo ná ra ve ze tett vég re haj tás is 
ered mény te len volt, a vég re haj tást fo ga na to sí tó szerv a kö -
te le zett in gat la nát – a jo go sult ja vá ra a be hajt ha tat lan
pénz kö ve te lés össze ge és já ru lé kai össze gé ig – jel zá log -
jog gal ter he li meg.

(5) Az in gat lan ügyi ha tó ság – a vég re haj tást fo ga na to sí -
tó szerv meg ke re sé sé re – a jel zá log jo got az in gat lan-nyil -
ván tar tás ba so ron kí vül be jegy zi.”

99. § A Ket. 138.  § (1) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A kö te le zett ké se del mi pót lé kot kö te les fi zet ni, ha]
„a) pénz fi ze té si kö te le zett sé gé nek ha tár idõ ben nem tett

ele get, ki vé ve, ha tör vény más ként ren del ke zik,”

100. § A Ket. 139.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„139.  § (1) Ké se del mi pót lé kot kell fel szá mí ta ni a vég -
re haj tá si el já rás so rán a költ ség vi se lés re, a pénz egyen ér ték 
vagy az el já rá si bír ság meg fi ze té sé re irá nyu ló kö te le zett -
ség ké se del mes tel je sí té se ese tén, to váb bá az ál lam ál tal
elõ le ge zett költ ség után a meg elõ le ge zés idõ tar ta má ra.

(2) A ké se del mi pót lék azt il le ti, aki nek ja vá ra a vég re -
hajt ha tó dön tés alap ján a fi ze té si kö te le zett sé get tel je sí te ni 
kell.”

101. § A Ket. 140.  § (1) be kez dés d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép.

[Ha a vég re haj tás meg ha tá ro zott cse lek mény el vég zé -
sé re vagy meg ha tá ro zott ma ga tar tás ra (a továb biak ban
együtt: meg ha tá ro zott cse lek mény) irá nyul, a tel je sí tés el -
ma ra dá sa ese tén a vég re haj tást fo ga na to sí tó szerv]

„d) ha a tel je sí tés el ma ra dá sa a kö te le zett nek fel ró ha tó,
a kö te le zet tel szem ben va gyo ni hely ze te és jö ve del mi vi -
szo nyai vizs gá la ta nél kül el já rá si bír sá got szab hat ki.”

102. § A Ket. 142.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„142.  § (1) A vég re haj tás mód já ról a vég re haj tást fo ga -
na to sí tó szerv – szük ség ese tén a jo go sult, il let ve a kö te le -
zett meg hall ga tá sa után – dönt. A vég re haj tást fo ga na to sí -
tó szerv nek azt az in téz ke dést kell meg ten nie, amely – az
eset összes kö rül mé nyét mér le gel ve – a leg ha té ko nyab ban
biz to sít ja a kö te le zett ség tel je sí té sét.

(2) A vég re haj tást fo ga na to sí tó szerv a fi ze té si ked vez -
mény sza bá lya i nak meg fe le lõ al kal ma zá sá val a kö te le zett -
nek rész le tek ben tör té nõ tel je sí tést en ge dé lyez het vagy ha -
lasz tást en ge dé lyez het a tel je sí tés re.”

103. § A Ket. 143.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A vég re haj tást fo ga na to sí tó szerv a fi ze té si ked vez -
mény sza bá lya i nak meg fe le lõ al kal ma zá sá val ha lasz tást
en ged het a kö te le zett nek a tel je sí tés re.”

104. § A Ket. 144.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„144.  § (1) Kül föl di ha tó ság ha tó sá gi ügy ben ho zott ha -
tá ro za tát (a továb biak ban: kül föl di ha tá ro zat) tör vény ren -
del ke zé se, az Eu ró pai Unió ál ta lá nos ha tá lyú, köz vet le nül
al kal ma zan dó kö te le zõ jogi ak tu sa vagy vi szo nos ság alap -
ján le het vég re haj ta ni.

(2) Kül föl di ha tá ro zat vég re haj tá sá nál – ha tör vény
más ként nem ren del ke zik, vagy a vi szo nos sá gi gya kor lat -
ból más nem kö vet ke zik – e tör vény sze rint kell el jár ni.”

105. § A Ket. 145.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A kül föl di ha tó ság meg ke re sé se alap ján ak kor le het 
el jár ni, ha a meg ke re sés hez csa tol ták a kö te le zett sé get
meg ál la pí tó vég re hajt ha tó ha tá ro za tot, va la mint a meg ke -
re sés és a ha tá ro zat hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sát.”

106. § (1) A Ket. 146.  § (1) és (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A kül föl di ha tá ro zat vég re haj tá sá ra irá nyu ló meg -
ke re sést a kor mány ren de let ben ki je lölt ha tó ság hoz
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(a továb biak ban e §-ban: ki je lölt ha tó ság) kell megkül -
deni.

(2) A ki je lölt ha tó ság meg vizs gál ja, hogy a meg ke re sés
meg fe lel-e az Eu ró pai Unió ál ta lá nos ha tá lyú, köz vet le nül
al kal ma zan dó kö te le zõ jogi ak tu sá ban, a nem zet kö zi szer -
zõ dés ben meg ál la pí tott fel té te lek nek vagy a vi szo nos sá gi
gya kor lat nak, il let ve mind ezek hi á nyá ban a 145.  §-ban
fog lalt fel té te lek nek. A vi szo nos ság kér dé sé ben a kül po li -
ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ál lás fog la lá sa az irány adó, ame -
lyet az ügy faj ta te kin te té ben fel adat kör rel ren del ke zõ mi -
nisz ter rel egyet ér tés ben ala kít ki. Ha a meg ke re sés hi á nyos 
vagy e tör vény alap ján nem hajt ha tó vég re, a ki je lölt ha tó -
ság a meg ke re sést az ok köz lé sé vel vissza kül di a kül föl di
ha tó ság nak.”

(2) A Ket. 146.  § (4) és (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Ha a kül föl di ha tá ro zat vég re hajt ha tó, a meg ke re -
sést a vég re haj tás fo ga na to sí tá sa cél já ból meg kell kül de ni
a vég re haj tás fo ga na to sí tá sá ra ha tás kör rel ren del ke zõ ille -
té kes szerv hez.

(5) Ha a ma gyar jog sze rint ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó -
ság nincs, és a bí ró ság ha tás kö re sem ál la pít ha tó meg, a ki -
je lölt ha tó ság a köz igaz ga tás-szer ve zé sért fe le lõs mi nisz -
ter ál lás fog la lá sát kéri. A köz igaz ga tás-szer ve zé sért fe le -
lõs mi nisz ter az érin tett mi nisz ter rel vagy köz pon ti ál lam -
igaz ga tá si szerv ve ze tõ jé vel egyez te tett ál lás fog la lá sát tíz
mun ka na pon be lül meg kül di a ki je lölt ha tó ság hoz. A kül -
po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter az ügy faj ta te kin te té ben fel -
adat kör rel ren del ke zõ mi nisz ter rel egyet ér tés ben tíz mun -
ka na pon be lül nyi lat ko zik a vi szo nos ság ról. A ki je lölt ha -
tó ság a meg ke re sést át te szi az ál lás fog la lás ban meg ha tá ro -
zott ha tó ság hoz.”

107. § A Ket. 147.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„147.  § (1) A ma gyar ha tó ság dön té sé nek kül föl dön tör -
té nõ vég re haj tá sá ra az Eu ró pai Unió ál ta lá nos ha tá lyú,
köz vet le nül al kal ma zan dó kö te le zõ jogi ak tu sa, tör vény
ren del ke zé se vagy vi szo nos ság alap ján ke rül het sor.

(2) Ha a ma gyar ha tó ság dön té sé nek kül föl dön tör té nõ
vég re haj tá sa szük sé ges, és az Eu ró pai Unió ál ta lá nos ha tá -
lyú, köz vet le nül al kal ma zan dó kö te le zõ jogi ak tu sa vagy
tör vény más ként nem ren del ke zik, vagy a vi szo nos sá gi
gya kor lat ból más nem kö vet ke zik, az el sõ fo kú ha tó ság ke -
re si meg a kül föl di jog sze rint ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó -
sá got, vagy ha azt sa ját gya kor la ta vagy fel ügye le ti szer ve
be vo ná sá val nem tud ja meg ál la pí ta ni, a meg ke re sést to -
váb bí tás cél já ból a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter hez kül -
di meg. A kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter a meg ke re sés nek 
a kül föl di ál lam kül ügye kért fe le lõs mi nisz te ré hez tör té nõ
to váb bí tá sá ról – a meg ke re sõ ha tó ság egy ide jû tá jé koz ta -
tá sá val – tíz mun ka na pon be lül in téz ke dik.”

108. § A Ket. 148.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„148.  § (1) A vég re haj tást el ren de lõ ha tó ság, a fel leb be -
zés el bí rá lá sá ra jo go sult ha tó ság, a fel ügye le ti szerv vagy a 

bí ró ság füg geszt he ti fel a vég re haj tást. A vég re haj tá si el já -
rás ban az el já rás fel füg gesz té sé re vo nat ko zó ren del ke zé -
se ket a (2)–(6) be kez dé sek ben fog lalt el té ré sek kel kell al -
kal maz ni.

(2) A vég re haj tást fel kell füg gesz te ni, ha
a) a vég re haj tás alá vont va gyon tárggyal kap cso la tos

igény per van fo lya mat ban, vagy a va gyon tár gyat a bí ró sá -
gi vég re haj tó más kö ve te lés vég re haj tá sa ér de ké ben ko -
ráb ban le fog lal ta, fel té ve, hogy más le fog lal ha tó va gyon -
tárgy nincs,

b) a kéz be sí té si vé le lem meg dön té sé re irá nyu ló ké rel -
met ter jesz tet tek elõ, és a ké re lem ben elõ adott té nyek és
kö rül mé nyek a ké re lem el fo ga dá sát  valószínûsítik,

c) a kö te le zett meg halt vagy meg szûnt, a jog utód lás
tár gyá ban ho zott vég zés jog erõ re emel ke dé sé ig,

d) azt az ügyész a vég re hajt ha tó dön tés el le ni óvás ban
in dít vá nyoz za,

e) a vég re haj tás foly ta tá sa élet ve széllyel vagy hely re -
hoz ha tat lan kár ral jár na, vagy az köz egész ség ügyi vagy
köz biz ton sá gi ok ból szük sé ges,

f) a kö te le zett fi ze té si ked vez mény iránt ké rel met ter -
jeszt elõ, ki vé ve, ha az ügy fél ko ráb bi, ilyen tár gyú ké rel -
mét jog erõ sen már el bí rál ta, vagy a fi ze té si ked vez mény
en ge dé lye zé sét a tör vény ki zár ja, va la mint

g) azt tör vény vagy kor mány ren de let el ren de li.
(3) A vég re haj tást el ren de lõ ha tó ság a kö te le zett ké rel -

mé re ki vé te le sen ak kor füg geszt he ti fel a vég re haj tást, ha a 
kö te le zett a fel füg gesz tés re okot adó, mél tá nyol ha tó kö -
rül ményt iga zol ta, és a kö te le zet tet a vég re haj tá si el já rás
so rán ko ráb ban nem súj tot ták el já rá si bír ság gal.

(4) A vég re haj tás fel füg gesz té sé ig fo ga na to sí tott vég re -
haj tá si cse lek mé nyek ha tá lyo sak ma rad nak. A fel füg gesz -
tés el ren de lé sé tõl a meg szün te té sé ig újabb vég re haj tá si
cse lek mény nem fo ga na to sít ha tó.

(5) A vég re haj tást fo ga na to sí tó szerv a tu do má sá ra ju -
tott fel füg gesz té si okok ról és a fel füg gesz tés meg szün te té -
sé nek le he tõ sé gé rõl a vég re haj tást el ren de lõ ha tó sá got ér -
te sí ti.

(6) A vég re haj tást el ren de lõ ha tó ság dönt a vég re haj tás
foly ta tá sá ról, ha a fel füg gesz tés re okot adó kö rül mény
meg szûnt.”

109. § A Ket. 149.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„149.  § (1) A vég re haj tást el ren de lõ ha tó ság a vég re haj -
tást meg szün te ti, ha

a) a vég re hajt ha tó dön tést vissza von ták, meg sem mi sí -
tet ték vagy ha tá lyon kí vül he lyez ték,

b) jog utód hi á nyá ban a vég re haj tás nem foly tat ha tó,
c) a vég re haj tás hoz  való jog el évült,
d) a jo go sult a vég re haj tás meg szün te té sét kéri,
e) a to váb bi vég re haj tá si el já rá si cse lek mé nyek tõl ered -

mény nem vár ha tó,
f) a vég re haj tást fo ga na to sí tó szerv a pénz kö ve te lést a

pénz ügyi in téz mény re vagy a mun kál ta tó ra vo nat ko zó fe -
le lõs sé gi sza bály alap ján vagy a kö te le zett tar to zá sa i ért
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kü lön tör vény alap ján helyt ál lás ra kö te le zet tel szem ben
ér vé nye sí tet te,

g) a ha tó ság a jog utód lás ra te kin tet tel a tel je sí té si ha tár -
idõt a vég re haj tás el ren de lé sét köve tõen meghosszabbí -
totta,

h) a vég re haj tást fo ga na to sí tó szerv a kö te le zet tel
szem ben fel szá mo lá si el já rást kez de mé nye zett, il let ve a
kö te le zett el len fel szá mo lá si el já rás in dult, vagy

i) tör vény vagy kor mány ren de let a vég re haj tás meg -
szün te té sét egyéb ok ból le he tõ vé te szi.

(2) A vég re haj tást fo ga na to sí tó szerv a tu do má sá ra ju -
tott meg szün te té si okok ról és a vég re haj tás be fe je zé sé rõl a
vég re haj tást el ren de lõ ha tó sá got ér te sí ti.

(3) A vég re haj tást meg szün te tõ vég zést ha la dék ta la nul
kö zöl ni kell a jo go sult tal és a kö te le zet tel, to váb bá meg
kell kül de ni a vég re haj tást fo ga na to sí tó szerv nek.”

110. § (1) A Ket. 150.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Nyug szik az el évü lés a vég re haj tás fel füg gesz té se,
to váb bá a vég re haj tá si el já rás ban en ge dé lye zett fi ze té si
ked vez mény idõ tar ta ma alatt.”

(2) A Ket. 150.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Ha a ha tá ro zat el évü lés  miatt nem hajt ha tó vég re, a
be hajt ha tat lan pénz tar to zást, va la mint az in gat lan ra a
136.  § (5) be kez dé se alap ján be jegy zett jel zá log jo got tö -
röl ni kell. A jel zá log jo got az in gat lan ügyi ha tó ság a vég re -
haj tást fo ga na to sí tó szerv meg ke re sé sé re tör li az in gat -
lan-nyil ván tar tás ból.”

111. § (1) A Ket. 151.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép.

„(1) Ha az el já rás tár gyát ké pe zõ kö te le zett ség ké sõb bi
tel je sí té se ve szély ben van, a tel je sí té si ha tár idõ le jár ta
elõtt biz to sí tá si in téz ke dés ként pénz kö ve te lés biz to sí tá sa
vagy meg ha tá ro zott do log zár la ta ren del he tõ el.”

(2) A Ket. 151.  § (3)–(6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(3) A biz to sí tá si in téz ke dést a vég re haj tás el ren de lé sé -
re jo go sult ha tó ság ké re lem re vagy hi va tal ból ren de li el, és 
a vég re haj tást fo ga na to sí tó szerv hajt ja vég re.

(4) A biz to sí tá si in téz ke dést vissza kell von ni, ha
a) azt pénz fi ze té si kö te le zett ség biz to sí tá sá ra ren del ték 

el, és ezt az össze get a vég re haj tást fo ga na to sí tó szerv nél
le tét be he lyez ték,

b) azt meg ha tá ro zott cse lek mény biz to sí tá sa ér de ké ben 
ren del ték el, és a kö te le zett két sé get ki zá ró mó don iga zol -
ja, hogy az ön kén tes tel je sí tés hez min den szük sé ges elõ ké -
szü le tet meg tett, és azt már csak a biz to sí tá si in téz ke dés
aka dá lyoz za, vagy

c) el ren de lé sé nek oka egyéb ként meg szûnt.
(5) Ha a vég re haj tást fo ga na to sí tó szerv a kö te le zett

hasz ná la tá ban lévõ in gat lan te rü le tén vé gez biz to sí tá si in -
téz ke dést, ha tó sá gi tanú köz re mû kö dé sét ve he ti igény be.

(6) A biz to sí tá si in téz ke dést el ren de lõ vég zés el len ön -
ál ló fel leb be zés nek van he lye.”

112. § A Ket. 152.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet -
ke zõ al cím, egy ide jû leg a 152.  § he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„Jogorvoslat a végrehajtási eljárásban

152.  § (1) Ha e tör vény a ha tó ság va la mely elsõ fokú
dön té se el len ön ál ló an le he tõ vé te szi a fel leb be zést, a vég -
re haj tást el ren de lõ ha tó ság nak a vég re haj tá si el já rás ban
ho zott dön té se el len is van he lye fel leb be zés nek.

(2) A kö te le zett, a jo go sult, to váb bá az, aki nek jo gát
vagy jo gos ér de két a vég re haj tás sér ti, a vég re haj tást fo ga -
na to sí tó szerv tör vénysértõ dön té se, in téz ke dé se el len
vagy az in téz ke dés el mu lasz tá sa ese tén a vég re haj tást fo -
ga na to sí tó szerv nél vég re haj tá si ki fo gást ter jeszt het elõ. A
vég re haj tá si ki fo gást az in téz ke dés rõl  való tu do más szer -
zést vagy az aka dály meg szû né sét kö ve tõ öt mun ka na pon
be lül, de leg ké sõbb az in téz ke dés tõl szá mí tott há rom hó -
na pon be lül le het elõ ter jesz te ni.

(3) A fel leb be zést és a ki fo gást a fel leb be zés el bí rá lá sá -
ra jo go sult ha tó ság tíz mun ka na pon be lül bí rál ja el. A vég -
re haj tá si ki fo gást a vég re haj tást el ren de lõ ha tó ság dön té sei 
el le ni fel leb be zés el bí rá lá sá ra jo go sult ha tó ság bí rál ja el,
ha a vég re haj tást bí ró sá gi vég re haj tó fo ga na to sít ja. Az ön -
ál ló bí ró sá gi vég re haj tót meg il le tõ dí ja zás sal kap cso la tos
vég re haj tá si ki fo gást a vég re haj tó szék he lye sze rint ille té -
kes he lyi bí ró ság bí rál ja el.

(4) Ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, a fel leb be zés -
nek és a ki fo gás nak a dön tés vég re haj tá sá ra nincs ha lasz tó
ha tá lya. A vég re haj tá si ki fo gás el bí rá lá sá ra a fel leb be zé si
el já rás sza bá lya it kell al kal maz ni.”

113. § (1) A Ket. 153.  §-át meg elõ zõ cím és al cím he lyé -
be a kö vet ke zõ cím és al cím lép:

„Az eljárási költség és az eljárási költség viselése

Az eljárási költség”

(2) A Ket. 153.  § (2) be kez dés 5–7. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[El já rá si költ sé gek:]
„5. az irat be te kin té si jog gya kor lá sá val kap cso la tos

költ ség,
6. az ügy fél kép vi se le té ben el já ró sze mély költ sé ge,
7. a tanú és a ha tó sá gi tanú költ ség té rí té se,”

(3) A Ket. 153.  § (2) be kez dés 9. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[El já rá si költ sé gek:]
„9. a szak ér tõi díj, ide ért ve a szak ér tõ költ ség té rí té sét,”

(4) A Ket. 153.  § (2) be kez dés 11. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[El já rá si költ sé gek:]
„11. az ügy fél, va la mint az el já rás egyéb részt ve võ je ré -

szé rõl fel me rült le ve le zé si, do ku men tum to váb bí tá si költ -
ség,”
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(5) A Ket. 153.  § (2) be kez dés 14. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[El já rá si költ sé gek:]
„14. a hely szí ni szem lé vel, va la mint a szak ér tõi te vé -

keny ség gel jog sze rû en oko zott ká rért járó kár ta la ní tás
össze ge,”

114. § (1) A Ket. 156.  § (1) és (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ké re lem re in dult el já rás ban az egyéb el já rá si
költ sé get – ha tör vény más ként nem ren del ke zik – a ké rel -
me zõ ügy fél elõ le ge zi meg, il let ve vi se li. Több azo nos ér -
de kû ügy fél ese tén az egyéb el já rá si költ sé get az ügy fe lek
– el té rõ meg ál la po dá suk hi á nyá ban – egy más kö zött
egyen lõ arány ban elõ le ge zik meg, il let ve vi se lik. Az ügy -
fél az elõ leg össze gét le tét be he lye zi a ha tó ság nál.

(2) Hi va tal ból in dí tott el já rás ban az egyéb el já rá si költ -
sé get a ha tó ság elõ le ge zi. A rend õrség igény be vé te lé vel
kap cso la tos költ sé get az igény be vé telt kérõ ha tó ság meg -
elõ le ge zi. Ha a ha tá ro zat az ügy fél ré szé re kö te le zett sé get
ál la pít meg, a fel me rült költ ség vi se lé sé re az ügy fe let kell
kö te lez ni. Ha a ha tá ro zat több ügy fél ré szé re ál la pít meg
kö te le zett sé get, a ha tó ság kö te les a költ sé gek ügy fe lek kö -
zöt ti meg osz tá sá ról is ren del kez ni. A ha tó ság ál tal meg elõ -
le ge zett költ sé get a ha tó ság szám lá já ra kell vissza fi zet ni.”

(2) A Ket. 156.  § (4) és (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A ha tó ság a jog erõ sen meg ál la pí tott összeg le tét tel
fe de zett ré szét – ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik – a
szak ér tõ ál tal be nyúj tott szám la alap ján nyolc mun ka na -
pon be lül ki utal ja. Ha a le tét nem fe de zi a szak ér tõi dí jat,
ké re lem re in dult el já rás ese tén a ha tó ság kö te le zi az ügy fe -
let a szak ér tõi díj vi se lé sé re és a még szük sé ges összeg le -
tét be he lye zé sé re.

(5) Ha az ügy fél nek vagy az el já rás egyéb részt ve võ jé -
nek jog el le nes ma ga tar tá sa  miatt vált szük sé ges sé va la -
mely el já rá si cse lek mény meg is mét lé se, a ha tó ság az ez zel 
kap cso la tos több let költ ség meg fi ze té sé re kö te le zi a jog el -
le nes ma ga tar tást ta nú sí tó sze mélyt.”

115. § (1) A Ket. 157.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha a ha tás kör rel ren del ke zõ ille té kes ha tó ság mu -
lasz tá sa  miatt a fel ügye le ti szerv más ha tó sá got je löl ki az
el já rás le foly ta tá sá ra, a ha tás kör rel ren del ke zõ ille té kes
ha tó ság meg té rí ti a ki je lölt ha tó ság nak az e tör vény alap -
ján az utób bit ter he lõ egyéb el já rá si költ sé get.”

(2) A Ket. 157.  §-a a kö vet ke zõ (5) és (6) be kez dés sel
egé szül ki:

„(5) Az irat be te kin tést kérõ vi se li az irat be te kin té si jog
gya kor lá sá val oko zott költ sé get.

(6) A szak ha tó ság vi se li a szak ha tó sá gi ál lás fog la lás
mó do sí tá sá val oko zott több let költ sé ge ket, ki vé ve, ha a
szak ha tó sá gi ál lás fog la lás mó do sí tá sát jog sza bály vál to zás 
tet te szük sé ges sé.”

116. § A Ket. 158.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„158.  § (1) Az el já rá si költ sé get a ha tó ság összegsze -
rûen ha tá roz za meg, és dönt a költ ség vi se lé sé rõl, il let ve a
meg elõ le ge zett költ ség eset le ges vissza té rí té sé rõl.

(2) A ha tó ság a szak ér tõ dí ját – a szak ér tõ ál tal be nyúj -
tott díj jegy zék ala pul vé te lé vel – a szak vé le mény be ér ke -
zé sét, a szak ér tõ meg hall ga tá sa ese té ben a meg hall ga tá sát
köve tõen tíz mun ka na pon be lül ál la pít ja meg. A szak ér tõ
dí ját az el já ró ha tó ság ál la pít ja meg ak kor is, ha a szak ér tõt
a meg ke re sett ha tó ság ren del te ki.

(3) A ha tó ság – te kin tet tel a 155.  § (1) be kez dés b) pont -
já ban fog lal tak ra – az in do ko lat la nul ma gas egyéb el já rá si
költ ség he lyett ala cso nyabb össze get ál la pít meg.”

117. § A Ket. 159.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A költ ség men tes sé get en ge dé lye zõ, a költ ség men -
tes ség mó do sí tá sá ról és vissza vo ná sá ról  szóló vég zést a
ha tó ság köz li az il le ték re vagy díj ra jo go sult, el já rás ban
részt vevõ ha tó sá gok kal.”

118. § (1) A Ket. 160.  §-át meg elõ zõ cím he lyé be a kö -
vet ke zõ cím lép:

„Elektronikus kapcsolattartás és hatósági szolgáltatás”

(2) A Ket. 160.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a követ -
kezõ al cím lép:

„Elekt ro ni kus kap cso lat tar tás az ügy fél kap un ke resz tül”

119. § A Ket. 160.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„160.  § (1) Az ügy fél ka pu lé te sí té se sze mé lyes meg je le -
nés sel a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -
ván tar tá sát ke ze lõ köz pon ti szerv nél (a továb biak ban: köz -
pon ti nyil ván tar tó) vagy a kör zet köz pon ti fel ada to kat el lá -
tó jegy zõ ál tal mû köd te tett ok mány iro dá ban vagy kor -
mány ren de let ben meg ha tá ro zott más szerv nél, kor mány -
ren de let ben meg ha tá ro zott hi te les azo no sí tás ra al kal mas
elekt ro ni kus úton kez de mé nyez he tõ. Az ügy fél ka pu lé te -
sí té sé re jo go sult szerv az elõt te sze mé lye sen el já ró ügy fél -
nek fel ajánl ja az ügy fél ka pu lé te sí té sét, ame lyet a szerv az
ügy fél ké rel me ese tén azon nal lét re hoz.

(2) Az ügy fél ka pu lé te sí té sé hez szük sé ges ügy fél-azo -
no sí tás hoz az ügy fél nek a sze mély azo nos sá gát iga zol nia
kell, és a ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada ta it meg kell
ad nia. Az ügy fél nek egy ide jû leg kö zöl nie kell elekt ro ni -
kus le vél cí mét is.

(3) Az ügy fél kap un ke resz tül a ha tó ság gal kap cso lat ba
lépõ ügy fél tõl az ügy fél ka pus azo no sí tá son túl más azo no -
sí tó nem kér he tõ, ez azon ban nem érin ti az el já rás le foly ta -
tá sá hoz szük sé ges, jog sza bály ban meg ha tá ro zott ada tok
át adá sá nak kö te le zett sé gét.

(4) Az ügy fél ka pu lé te sí té sé hez és hasz ná la tá hoz kap -
cso ló dó azo no sí tás cél já ból az ügy fél ka pu ügy fél ál tal tör -
té nõ meg szün te té sé ig
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a) a köz pon ti nyil ván tar tó az ügy fél ka put lé te sí te ni kí -
vá nó, il let ve az zal ren del ke zõ ügy fél ne vét, szü le té si he -
lyét és ide jét, any ja ne vét jo go sult el len õriz ni;

b) a köz pon ti rend szer az ügy fél ka pu hoz kap cso ló dó
nyil ván tar tás ban ke ze li az ügy fél ne vét, szü le té si he lyét és
ide jét, any ja ne vét, elekt ro ni kus le vél cí mét, egye di azo no -
sí tó ját;

c) a köz pon ti rend szer a sze mé lyi adat- és lak cím nyil -
ván tar tás ban ke zelt, b) pont sze rin ti ada tok kal tör té nõ
egyez te tés sel jo go sult el len õriz ni az ügy fél ka pu szol gál ta -
tá sát igény be vevõ ügy fél azo nos sá gát.

(5) A köz pon ti rend szer a (4) be kez dés b) pont já ban sze -
rep lõ ada to kat az ügy fél ka pu mû köd te té sé hez, a kor mány -
za ti por tál hoz tör té nõ hoz zá fé rés hez, il let ve a szak rend -
sze rek ré szé re szük sé ges azo no sí tá son túl csak a köz pon ti
rend szer hez csat la ko zott szer ve zet ál tal jog sze rû en ke zelt
ter mé sze tes azo no sí tó ada tok és a köz pon ti rend szer ál tal
ke zelt ada tok azo nos sá gá nak el len õr zé sé re hasz nál hat ja
fel, és a rend szer ben részt ve võk szá má ra csak a hasz ná ló
ne vét és elekt ro ni kus le vél cí mét to váb bít hat ja. A (4) be -
kez dés b) pont já ban ke zelt ada to kat az ügy fél ka pu meg -
szün te té se kor, a kap cso lat fel vé te le kor kép zett tranz ak ci ós 
azo no sí tót a kap cso lat bon tá sa után ha la dék ta la nul tö röl ni
kell.

(6) Ügy fél kép vi se le té ben ter mé sze tes sze mély az ügy -
fél ka pu hasz ná la tá val ak kor jár hat el, ha a kép vi se le ti jo -
go sult sá gát iga zol ta.”

120. § A Ket. 164.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet -
ke zõ al cím lép:

„Elektronikus tájékoztatás”

121. § A Ket. 164. és 165.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„164.  § (1) A ha tó ság és a 38/A.  § sze rin ti köz re mû kö dõ
ha tó ság az elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság ról  szóló tör -
vény ben meg ha tá ro zott köz ér de kû ada to kat – a (2) és
(3) be kez dés ben fog lal tak kal – az ott meg ha tá ro zot tak sze -
rint te szi köz zé elekt ro ni ku san.

(2) A ha tó ság és a 38/A.  § sze rin ti köz re mû kö dõ ha tó ság 
ál tal nyúj tott elekt ro ni kus tá jé koz ta tás – az elekt ro ni kus
in for má ció sza bad ság ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott
ada to kon túl – tar tal maz za

a) az egyes ha tó sá gi ügyek in té zé sé re a szer ve ze ten be -
lül ille té kes ügy in té zõk ne vét, hi va ta li el ér he tõ sé gét vagy
az ez zel kap cso lat ban fel vi lá go sí tást adó ügy fél szol gá lat
el ér he tõ sé gét,

b) az ügy in té zés jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha tár -
ide jét,

c) az egyes el já rá si cse lek mé nyek hez kap cso ló dó, az
ügy fe let meg il le tõ jo gok ról, az ügy fe let ter he lõ kö te le zett -
sé gek rõl  szóló tá jé koz ta tást,

d) az il le té kek és dí jak – ide ért ve a szak ha tó sá gi el já rá -
sért fi ze ten dõ il le té kek és dí jak – meg ha tá ro zá sát, va la -
mint a le ro vá suk, be fi ze té sük mód já ról  szóló tá jé koz ta tást,

e) az ügyek in té zé se so rán az elekt ro ni kus kap cso lat tar -
tás ról, így kü lö nö sen a köz pon ti rend szer igény be vé te lé -

nek fel té te le i rõl, az el já rás meg in dí tá sá hoz szük sé ges ké -
re lem és más be ad vány, nyom tat vány, ûr lap, in for ma ti kai
al kal ma zás el ér he tõ sé gé rõl, ki töl té sé nek mód já ról, to váb -
bí tá sá ról  szóló tá jé koz ta tást,

f) az elekt ro ni kus kap cso lat tar tás hoz az ügy fél ka pu lé -
te sí té sé rõl  szóló tá jé koz ta tást és

g) az elekt ro ni kus kap cso lat tar tás tech ni kai sza bá lya i -
ról és az üzem za var ról  szóló tá jé koz ta tást.

(3) A ha tó ság a tel je sít mé nyé nek és ha té kony sá gá nak
mé ré sé re ügy for gal mi sta tisz ti kát ké szít, amely ügy cso -
por ton ként és össze sít ve is tar tal maz za az összes ügy szá -
mát, ezen be lül az elsõ fo kon jog erõ re emel ke dett ha tá ro -
za tok szá mát, a jog or vos lat so rán meg vál toz ta tott ha tá ro -
za tok szá mát, a ha tár idõn túl in té zett ügyek szá mát, ügyen -
ként az ügy in té zé si ha tár idõ túl lé pé sé nek mér té két, a ha tó -
ság gal szem ben be nyúj tott kár té rí té si igé nyek szá mát, a
fel ügye le ti in téz ke dé sek, va la mint az ügy in té zé si ha tár idõ
túl lé pé se  miatt a ha tó ság ve ze tõ jé vel szem ben kez de mé -
nye zett fe gyel mi el já rá sok szá mát. Az ügy for gal mi sta tisz -
ti ka egyéb, a ha tó ság ve ze tõ je ál tal meg ha tá ro zott más sta -
tisz ti kai ada to kat is tar tal maz hat. Az ügy for gal mi sta tisz ti -
kát a ha tó ság az ügy fél fo ga dá sá ra nyit va álló he lyi sé gé ben 
is köz zé te szi.

(4) A ha tó ság és a 38/A.  § sze rin ti köz re mû kö dõ ha tó ság 
kö te les ar ról gon dos kod ni, hogy a köz zé tett in for má ci ók
hi te le sek, pon to sak, nap ra ké szek és az in ter ne ten ke resz tül 
fo lya ma to san hoz zá fér he tõk le gye nek.

(5) A pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ál tal köz zé -
te en dõ ada tok kö rét a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la -
to kat irá nyí tó mi nisz ter az adat vé del mi biz to s vé le mé nyé -
nek elõ ze tes ki ké ré sé vel e tör vénytõl el té rõ en sza bá lyoz -
hat ja.

165.  § (1) A ha tó ság az ügy fe lek sze mé lyes meg je le né -
sé hez kö tött ha tó sá gi ügyek in té zé sét elekt ro ni kus úton
vagy te le fo non tör té nõ elõ ze tes idõ pont fog la lás sal te he ti
le he tõ vé.

(2) Az ügy fél az elekt ro ni kus úton el ér he tõ ügy in té zõi
nap tár ban meg je löl he ti, hogy me lyik idõ pont ban kí ván a
ha tó ság nál ügy in té zés cél já ból meg je len ni.

(3) A ha tó ság nak biz to sí ta nia kell, hogy az ügy fél tíz
mun ka na pon be lü li idõ pont ra idõ pon tot fog lal has son.

(4) A ha tó ság leg ké sõbb egy mun ka nap pal az idõ pont -
fog la lás ban meg ha tá ro zott idõ pont elõtt az idõ pont mó do -
sí tá sát kez de mé nyez he ti.”

122. § A Ket. 166.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet -
ke zõ al cím lép:

„Az elekt ro ni kus kap cso lat tar tás sal és az elekt ro ni kus
tá jé koz ta tás sal szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek”

123. § A Ket. 166.  § (1) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ha tó ság az el já rá sa so rán – a biz ton sá gos és át lát ha -
tó ügy in té zés ér de ké ben – az elekt ro ni kus ügy in té zés in for -
ma ti kai tá mo ga tá sá val gon dos ko dik az ügy fél ál tal elekt -
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ro ni kus úton elõ ter jesz tett és a ha tó ság ál tal ké szí tett do -
ku men tu mok biz ton sá gos ke ze lé sé rõl. En nek ér de ké ben]

„c) biz to sít ja az irat vissza ke res he tõ sé gét és jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott for má ban és ide ig tör té nõ meg õr zé sét.”

124. § A Ket. 168.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„Tör vény és kor mány ren de let az ügy fél kap un ke resz tül
tör té nõ elekt ro ni kus kap cso lat tar tás ra a 160.  §-ban fog lal -
tak tól el té rõ sza bá lyo kat ál la pít hat meg. Tör vény és kor -
mány ren de let el ren del he ti az elekt ro ni kus tá jé koz ta tás
164.  §-ban meg ha tá ro zot tak tól el té rõ mód ját.”

125. § A Ket. 169.  § (1) be kez dés c) pont ja he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

[Jog sza bály ban arra fel jo go sí tott ha tó ság az ügy fél
szá má ra]

„c) – a sze mé lyes és kü lön le ges ada tok vé del mé re vo -
nat ko zó sza bá lyok ra fi gye lem mel – az ügy fél ne vé ben ha -
tó sá gi bi zo nyít vány ki ál lí tá sát kér he ti,”

126. § A Ket. 171.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) E tör vény ren del ke zé se i tõl a 2005. jú li us 1-je elõtt
jog sza bály ban ki hir de tett nem zet kö zi szer zõ dés el tér het.”

127. § (1) A Ket. 172.  § b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„b) elekt ro ni kus le vél: a köz pon ti elekt ro ni kus szol gál -

ta tó rend sze ren kí vü li szá mí tó gé pes há ló za ton ke resz tül,
egye di le ve le zé si cí mek kö zött le ve le zõ prog ram se gít sé -
gé vel küld he tõ és fo gad ha tó adat együt tes;”

(2) A Ket. 172.  § e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„e) ha tás te rü let: az a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén fek -

võ, jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don meg ál la pí tott
föld raj zi te rü let, amely re a ter ve zett lé te sít mény vagy te vé -
keny ség szá mot te võ mér té kû ha tást gya ko rol;”

(3) A Ket. 172.  § i) és j) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„i) irat: min den olyan tárgy, amely rög zí tett ada tot hor -

doz;
j) köz pon ti elekt ro ni kus szol gál ta tó rend szer: az ügy fél 

és a ha tó ság, va la mint a ha tó sá gok egy más kö zöt ti elekt ro -
ni kus kap cso lat tar tás le he tõ sé gét is biz to sí tó, elekt ro ni kus
szol gál ta tá so kat nyúj tó és azok igény be vé te lét tá mo ga tó
rend szer;”

(4) A Ket. 172.  § o) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ p) pont tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„o) ügy fél ka pu: a köz pon ti rend szer olyan ele me, ami

biz to sít ja, hogy az ügy fél egye di leg azo no sí tott mó don

biz ton sá go san lép hes sen kap cso lat ba a köz pon ti rend szer
út ján az elekt ro ni kus kap cso lat tar tás le he tõ sé gét biz to sí tó,
il let ve elekt ro ni kus szol gál ta tást nyúj tó szer vek kel;

p) üzem za var: az ügy fél és a ha tó ság, va la mint a ha tó -
sá gok egy más kö zöt ti elekt ro ni kus úton tör té nõ kap cso lat -
tar tá sa so rán fel me rült, az elekt ro ni kus kap cso lat tar tás
esz kö zé ül hasz nált in for ma ti kai rend szer át me ne ti vagy
tar tós meg hi bá so dá sa, va la mint kar ban tar tá sá nak idõ tar ta -
ma, ami  miatt az in for ma ti kai rend sze rek nem tud ják biz -
to sí ta ni az elekt ro ni kus tá jé koz ta tást, az elekt ro ni kus úton
tör té nõ kap cso lat tar tást, va la mint az elekt ro ni kus irat fel -
töl té sét, le töl té sét, to váb bí tá sát.”

128. § (1) A Ket. 174.  § (1) be kez dés b)–e) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez dés a
kö vet ke zõ f)–h) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány arra, hogy ren de let ben 
ál la pít sa meg:]

„b) az elekt ro ni kus kap cso lat tar tás rész le tes el já rá si sza -
bá lya it,

c) a ha tó sá gi köz ve tí tõk te vé keny sé gé re, a ha tó sá gi
köz ve tí tõ vé vá lás fel té te le i re és a ha tó sá gi köz ve tí tõ ki vá -
lasz tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat,

d) a költ ség men tes ség meg ál la pí tá sá nak sza bá lya it,
e) az elekt ro ni kus kap cso lat tar tást le he tõ vé tévõ és

elekt ro ni kus ha tó sá gi szol gál ta tást nyúj tó in for ma ti kai
rend sze rek biz ton sá gát, együtt mû kö dé si ké pes sé gét (in -
teroperabilitását), va la mint egy sé ges hasz ná la tát biz to sí tó
rész le tes elõ írásokat,

f) a ha tó sá gi te vé keny ség fel ügye le té nek rend jét,
g) a 15.  § (5) be kez dés alap ján ügy fél nek mi nõ sü lõ

szer ve ze tek nek az el já rás ba  való be kap cso ló dá suk ér de ké -
ben ve ze tett elekt ro ni kus adat bá zis lét re ho zá sá ra, ve ze té -
sé re és az adat bá zis alap ján tör té nõ ér te sí tés re vo nat ko zó
sza bá lyo kat,

h) az el já rás ira ta i ban lévõ sze mé lyes és vé dett ada tok
meg is mer he tet len né té te lé ért, va la mint az ilyen mó don ki -
vo na tolt ira tok ról  való má so lat ké szí té sé ért fi ze ten dõ költ -
ség té rí tés mér té két és a költ ség té rí tés meg fi ze té sé nek sza -
bá lya it.”

(2) A Ket. 174.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Fel ha tal ma zást kap a köz igaz ga tás-fej lesz té sért fe -
le lõs mi nisz ter arra, hogy az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi -
nisz ter rel egyet ér tés ben ren de let ben ál la pít sa meg a köz -
igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ban köz re mû kö dõ ha tó sá gi köz -
ve tí tõk és tol má csok, az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz -
ter rel és a tár sa dal mi esély egyen lõ sé gért fe le lõs mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben a jel tol má csok dí ja zá sá ra vo nat ko zó sza -
bá lyo kat.”

(3) A Ket. 174.  § (3) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap]
„a) a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter,

hogy ren de let ben ál la pít sa meg az elekt ro ni kus kap cso lat -
tar tás so rán al kal maz ha tó ira tok tech no ló gi ai kö ve tel mé -
nye i re fi gye lem mel a rész le tes tech ni kai sza bá lyo kat,”
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(4) A Ket. 174.  § (3) be kez dés a kö vet ke zõ d)–f) pont tal
egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap]
„d) a köz igaz ga tás-fej lesz té sért fe le lõs mi nisz ter, hogy

az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter egyet ér té sé vel ren -
de let ben ál la pít sa meg a tanú és a ha tó sá gi tanú ál tal fel -
szá mít ha tó költ sé gek re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat,

e) a köz igaz ga tás-fej lesz té sért fe le lõs mi nisz ter, hogy
ren de let ben ál la pít sa meg a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás
so rán le fog lalt dol gok tá ro lá sá nak és ér té ke sí té sé nek rész -
le tes sza bá lya it,

f) a köz igaz ga tás-fej lesz té sért fe le lõs mi nisz ter, hogy
ren de let ben ál la pít sa meg a ha tó sá gi le tét rész le tes sza bá -
lya it.”

129. § A Ket. 174/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„174/A.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren -
de let ben a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá sok ban

a) köz re mû kö dõ szak ha tó sá go kat ki je löl je,
b) meg ha tá roz za a szak ha tó ság nak azt a ha tás kö rét,

amely nek ke re tei kö zött az ál lás fog la lá sát ki ala kít ja, ezek
kö zött

ba) az egye di szak ha tó sá gi elõ írás vagy fel té tel tar tal mi 
kö ve tel mé nye it,

bb) a szak ha tó ság ál tal a szak ha tó sá gi ál lás fog la lás ki -
ala kí tá sa so rán vizs gált szem pon to kat, to váb bá

c) meg ha tá roz za a szak ha tó sá gi köz re mû kö dés re, az
ügy ben ér de mi dön tés re jo go sult ha tó ság és a szak ha tó ság
kö zöt ti együtt mû kö dés re vo nat ko zó rész le tes el já rá si sza -
bá lyo kat.

(2) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben je -
löl je ki a vég re haj tást fo ga na to sí tó szer vet és a kül föl di ha -
tá ro zat vég re haj tá sá ra irá nyu ló meg ke re sés sel kap cso lat -
ban in téz ke dés re jo go sult szer vet vagy szer ve ket.”

130. § (1) A Ket.
1. 3.  § (2) be kez dés a) pont já ban a „fel té te lek ese tén”

szö veg rész he lyé be a „fel té te lek fenn ál lá sa ese tén” szö -
veg,

2. 3.  § (2) be kez dés c) pont já ban a „ha tá ro za tát” szö -
veg rész he lyé be a „vég zé sét és ha tá ro za tát (a továb biak -
ban együtt: dön té sét)” szö veg,

3. 5.  § (1) be kez dé sé ben a „más” szö veg rész he lyé be az 
„egyéb” szö veg,

4. 5.  § (3) be kez dé sé ben a „Kü lö nös el já rá si jog sza -
bály” szö veg rész he lyé be a „Jog sza bály” szö veg,

5. 10.  § (2) be kez dé sé ben az „ügy fe lek” szö veg rész he -
lyé be az „ügy fél” szö veg,

6. 11.  § (1) be kez dé sé ben a „ha tó ság” szö veg rész he -
lyé be a „ha tó ság dön té sé nek” szö veg, a „ha tá ro za tá nak
vagy vég zé sé nek ér tel me zé sé ben” szö veg rész he lyé be a
„szö ve ge kö zött” szö veg,

7. 12.  § (4) be kez dé sé ben a „tör vény fel ha tal ma zá sa
alap ján kor mány ren de let” szö veg rész he lyé be a „kor -
mány ren de let” szö veg,

8. 14.  § (2) be kez dés c) pont já ban az „elekt ro ni kus
ügy in té zés re” szö veg rész he lyé be az „elekt ro ni kus kap -
cso lat tar tás ra” szö veg,

9. 14.  § (3) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben a „tör vény”
szö veg he lyé be a „tör vény vagy an nak fel ha tal ma zá sa
alap ján kor mány ren de let” szö veg,

10. 15.  § (4) be kez dé sé ben a „ha tó ság ként (szak ha tó -
ság ként)” szö veg rész he lyé be a „ha tó ság ként vagy szak ha -
tó ság ként”, va la mint a „ha tó sá got” szö veg rész he lyé be a
„szer vet” szö veg,

11. 20.  § (3) be kez dé sé ben az „ér de mi ha tá ro za tot”
szö veg rész he lyé be a „dön tést” szö veg,

12. 22.  § (2) be kez dé sé ben a „na pon be lül” szö veg rész
he lyé be a „mun ka na pon be lül” szö veg,

13. 24.  § (1) be kez dé sé ben az „el já rást kez de mé nye zõ
ügy fél” szö veg rész he lyé be az „ügy fél” szö veg, a „ké rel -
mé re dönt” szö veg rész he lyé be a „ké rel mé re so ron kí vül
nem pe res el já rás ban dönt” szö veg,

14. 27.  § (1) be kez dé sé ben a „to váb bá az (5) be kez dés
sze rin ti együtt mû kö dé si meg ál la po dás alap ján az el já ró
ha tó ság” szö veg rész he lyé be az „a ha tó ság” szö veg,

15. 27.  § (2) be kez dé sé ben az „érin tett mi nisz té ri um -
mal” szö veg rész he lyé be az „ügy faj ta te kin te té ben fel adat -
kör rel ren del ke zõ mi nisz ter rel” szö veg,

16. 27.  § (3) be kez dé sé ben a „jog sza bály vagy nem zet -
kö zi szer zõ dés” szö veg rész he lyé be a „tör vény vagy kor -
mány ren de let” szö veg, az „a jog se gély ké re lem” szö veg -
rész he lyé be az „az (1) be kez dés sze rin ti jog se gély ké re -
lem” szö veg,

17. 31.  § (1) be kez dés d) pont já ban a „kö vet kez té ben
oka fo gyot tá” szö veg rész he lyé be a „kö vet kez té ben az el -
já rás oka fo gyot tá” szö veg,

18. 32.  § (2) be kez dé sé ben a „fel füg geszt he ti” szö veg -
rész he lyé be a „fel füg gesz ti” szö veg,

19. 32.  § (3) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé nek elsõ mon -
da tá ban az „Az” szö veg rész he lyé be a „Ha az (1) be kez dés
al kal ma zá sá nak nincs he lye, az” szö veg,

20. 32.  § (8) be kez dé sé ben a „meg szû né se kor” szö veg -
rész he lyé be a „meg szün te té se kor” szö veg,

21. 34.  § (2) be kez dé sé ben a „táv be szé lõ út ján” szö -
veg rész he lyé be a „te le fo non” szö veg,

22. 38.  § (1) be kez dé sé ben az „, il let ve a fog lal koz ta tó -
já nak szék he lye, te lep he lye” szö veg rész he lyé be a „vagy
mun ka he lye” szö veg,

23. 38.  § (2) be kez dé sé ben a „ha tó sá got” szö veg rész
he lyé be a „ha tó sá got vagy szer vet” szö veg,

24. 41.  § (4) be kez dé sé ben a „szá má ra az” szö veg rész
he lyé be a „szá má ra el já rá si fel ada ta i nak el lá tá sá hoz szük -
sé ges mér ték ben az” szö veg,

25. 46.  § (3) be kez dé sé ben az „öt nap pal” szö veg rész
he lyé be az „öt mun ka nap pal” szö veg,

26. 47.  § (2) be kez dé sé ben a „la kó- vagy tar tóz ko dá si
he lyén” szö veg rész he lyé be a „lak cí mén” szö veg,

27. 50.  § (2) be kez dé sé ben a „Lé te sít ménnyel kap cso -
la tos, il let ve te vé keny ség en ge dé lye zé sé re irá nyu ló el já -
rás ban tör vény” szö veg rész he lyé be a „Tör vény” szö veg,
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28. 53.  § (2) be kez dé sé ben az „(5) be kez dés ben” szö -
veg rész he lyé be a „(6) be kez dés ben” szö veg,

29. 53.  § (3) be kez dés b) pont já ban az „adat nak, hi va -
tás be li ti tok nak mi nõ sü lõ” szö veg rész he lyé be az „adat nak 
mi nõ sü lõ” szö veg,

30. 53.  § (6) be kez dé sé ben az „A kü lön jog sza bály ban” 
szö veg rész he lyé be a „Tör vény ben” szö veg,

31. 60.  § (1) be kez dé sé ben az „az el len ér de kû” szö veg -
rész he lyé be az „a töb bi” szö veg,

32. 61.  § (1) be kez dé sé ben a „vét kes” szö veg rész he -
lyé be a „fel ró ha tó mó don tör té nõ” szö veg,

33. 62.  § (3) be kez dé sé ben az „ügy fél és kép vi se lõ je”
szö veg rész he lyé be az „ügy fél” szö veg,

34. 65.  § (1) be kez dé sé ben a „na pok ban meg ál la pí tott
ha tár idõ be” szö veg rész he lyé be a „ha tár idõ be” szö veg,

35. 65.  § (4) be kez dé sé ben a „be ad vány elõ ter jesz tési
ide je” szö veg rész he lyé be a „be ad vány és meg ke re sés elõ -
ter jesz tési ide je” szö veg, a „be ad vány meg ér ke zik” szö -
veg rész he lyé be a „be ad vány vagy a meg ke re sés meg ér ke -
zik” szö veg,

36. 67.  § (1) be kez dé sé ben az „ügy fe let” szö veg rész
he lyé be az „iga zo lá si ké rel met be nyúj tó sze mélyt” szö veg,

37. 70.  § (1) be kez dé sé ben az „öt na pon be lül” szö veg -
ré szek he lyé be az „öt mun ka na pon be lül” szö veg,

38. 70.  § (3) be kez dé sé ben az „ügy fél vagy az el len ér -
de kû ügy fél” szö veg rész he lyé be az „ügy fél” szö veg,

39. 72.  § (6) be kez dé sé ben a „na pon” szö veg rész he -
lyé be a „mun ka na pon” szö veg,

40. 76.  § (1) be kez dé sé ben az „elsõ fo kon el já ró” szö -
veg rész he lyé be az „el sõ fo kú” szö veg,

41. 76.  § (4) be kez dé sé ben a „szak ha tó sá gi hoz zá já ru -
lás meg adá sa” szö veg rész he lyé be a „szak ha tó ság hoz zá -
já ru lá sa” szö veg,

42. 79.  § (3) be kez dé sé ben a „nyolc na pon” szö veg rész
he lyé be az „öt mun ka na pon” szö veg,

43. 79.  § (4) be kez dé sé ben a „ti zen öt na pon” szö veg -
rész he lyé be a „tíz mun ka na pon” szö veg,

44. 83.  § (1) be kez dé sé ben az „A ha tó ság” szö veg rész
he lyé be az „Az ügy fél ké rel mé re a ha tó ság” szö veg,

45. 83.  § (3) be kez dé sé ben a „nyolc na pon” szö veg rész
he lyé be az „öt mun ka na pon” szö veg,

46. 83.  § (6) be kez dé sé ben a „ha tó ság” szö veg rész he -
lyé be a „ha tó ság vagy más szerv” szö veg,

47. 88.  § (1) be kez dé sé ben a „ha tó sá gi ha tá ro zat ban”
szö veg rész he lyé be a „dön tés ben” szö veg,

48. 92.  § (4) be kez dé sé ben a „na pon” szö veg rész he -
lyé be a „mun ka na pon” szö veg,

49. 94.  § (1) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben a „ha tó sá -
gi ha tá ro zat ban” szö veg rész he lyé be a „dön tés ben” szö -
veg,

50. 94.  § (2) be kez dé sé ben a „har minc na pon” szö veg -
rész he lyé be a „hu szon két mun ka na pon” szö veg,

51. 97.  § (2) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben az „Az
ügy fél ké rel me alap ján le foly tat ha tó” szö veg rész he lyé be
a „Ké re lem re in du ló” szö veg,

52. 97.  § (3) be kez dés d) pont já ban az „óvás” szö veg -
rész he lyé be az „in téz ke dés” szö veg,

53. 97.  § (5) be kez dé sé ben a „112–113.  §” szö veg rész
he lyé be a „112.  §” szö veg,

54. 99.  § (1) be kez dé sé ben a „ti zen öt na pon” szö veg -
rész he lyé be a „tíz mun ka na pon” szö veg,

55. 101.  § (1) be kez dé sé ben a „ha tá ro zat ban” szö veg -
rész he lyé be a „dön tés ben” szö veg, a „ha tá ro zat” szö veg -
rész he lyé be a „dön tés” szö veg, a „ha tá ro za tot” szö veg -
rész he lyé be a „dön tést” szö veg,

56. 101.  § (3) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben a „ha tá -
ro zat” szö veg rész he lyé be a „dön tés” szö veg,

57. 102.  § (1) be kez dé sé ben az „okán” szö veg rész he -
lyé be a „cí mén” szö veg, az „az ügy fél” szö veg rész he lyé be 
az „a fel leb be zés re jo go sult” szö veg,

58. 112.  § (1) be kez dé sé ben a „ti zen öt na pon” szö veg -
rész he lyé be a „tíz mun ka na pon” szö veg,

59. 112.  § (4) be kez dé sé ben az „elsõ fo kon el já ró” szö -
veg rész he lyé be az „el sõ fo kú” szö veg,

60. 112.  § (6) be kez dé sé ben a „ha tá ro za tát” szö veg rész 
he lyé be a „ha tá ro za tot” szö veg,

61. 114.  § (1) be kez dé sé ben a „szerv” szö veg rész he -
lyé be a „ha tó ság, a fel ügye le ti szerv” szö veg, a „mó do sít -
hat ja” szö veg rész he lyé be a „mó do sít ja” szö veg, a „vissza -
von hat ja” szö veg rész he lyé be a „vissza von ja” szö veg,

62. 114.  § (5) be kez dé sé ben a „óvás” szö veg rész he lyé -
be az „in téz ke dés” szö veg,

63. 117.  § (3) be kez dé sé ben a „har minc na pon” szö -
veg rész he lyé be a „hu szon két mun ka na pon” szö veg,

64. 125.  § c) pont já ban az „irán ti” szö veg rész he lyé be
az „irán ti és” szö veg,

65. 141.  § (2) be kez dé sé ben az „újabb” szö veg rész he -
lyé be a „vég re haj tá si” szö veg,

66. 150.  § (1) be kez dé sé ben a „ha tá ro zat” szö veg rész
he lyé be a „dön tés” szö veg,

67. 155.  § (1) be kez dés b) pont já ban az „el já rás ban
részt vevõ más sze mé lyek” szö veg rész he lyé be az „el já rás
egyéb részt ve või” szö veg,

68. 155.  § (2) be kez dé sé ben a „szerv vagy sze mély”
szö veg rész he lyé be a „ha tó ság, ügy fél vagy az el já rás
egyéb részt ve võ je” szö veg,

69. 157.  § (4) be kez dé sé ben a „ha tó ság” szö veg rész he -
lyé be a „ha tó ság vagy más szerv” szö veg,

70. 159.  § (2) be kez dé sé ben az „el já rá si il le ték” szö -
veg rész he lyé be az „il le ték” szö veg, az „az igaz ga tá si szol -
gál ta tá si díj” szö veg rész he lyé be az „a díj” szö veg,

71. 166.  § (1) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben az „ügy -
in té zés” szö veg rész he lyé be a „kap cso lat tar tás” szö veg, a
„do ku men tu mok” szö veg rész he lyé be az „ira tok” szö veg,

72. 166.  § (1) be kez dés a) pont já ban az „ügy irat” szö -
veg rész he lyé be az „irat” szö veg,

73. 166.  § (1) be kez dés b) pont já ban a „ha tó sá gi ügy in -
té zés hez” szö veg rész he lyé be a „kap cso lat tar tás hoz” szö -
veg,

74. 166.  § (2) be kez dé sé ben az „ügy in té zés” szö veg -
rész he lyé be a „kap cso lat tar tás” szö veg,
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75. 167.  § (1) be kez dé sé ben az „ügy in té zés” szö veg -
rész he lyé be a „kap cso lat tar tás” szö veg, a „szol gál ta tás”
szö veg rész he lyé be a „tá jé koz ta tás” szö veg,

76. 169.  § (1) be kez dés a) pont já ban a „tá jé koz ta tó
szol gál ta tá sá hoz” szö veg rész he lyé be a „tá jé koz ta tá sá -
hoz” szö veg, az „ügy in té zé si” szö veg rész he lyé be a „kap -
cso lat tar tá si” szö veg,

77. 172.  § c) pont já ban az „a tanú, a szak ér tõ” szö veg rész
he lyé be az „a tanú, a ha tó sá gi tanú, a szak ér tõ” szö veg,

78. 172.  § f) pont já ban a „hi va tás be li ti tok” szö veg rész
he lyé be a „hi va tás gya kor lá sá hoz kö tött ti tok” szö veg
lép.

(2) A Ket. 33.  § (1) be kez dé sé ben a „hu szon két” szö -
veg rész he lyé be a „húsz” szö veg lép.

131. § Ha tá lyát vesz ti a Ket.
1. 4.  § (3) be kez dé se,
2. 10.  § (3) be kez dé se,
3. 14.  § (1) be kez dés c) pont já ban a „pénz be li” szö veg -

rész,
4. 15.  § (2) be kez dé se,
5. 21.  § (3) be kez dé se,
6. 27.  § (1) be kez dé sé ben a „– ha ez nem üt kö zik ma -

gyar jog sza bály ba –” szö veg rész,
7. 27.  § (4) be kez dé sé ben a „ha la dék ta la nul, de leg ké -

sõbb az ér ke zés tõl szá mí tott öt na pon be lül” szö veg rész,
8. 27.  § (5) és (6) be kez dé se,
9. 28.  § (2) be kez dé sé ben a „ha la dék ta la nul” szö veg rész,
10. 28.  § (3) be kez dé se,
11. 29.  § (5) be kez dés d) pont ja,
12. 31.  § (1) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben és 31.  §

(2) be kez dé sé ben a „vég zés sel” szö veg rész,
13. 31.  § (1) be kez dés c) pont já ban az „az ér de mi ha tá -

ro zat jog erõ re emel ke dé se elõtt” szö veg rész,
14. 31.  § (1) be kez dés e) pont já ban az „az el já rást hi va -

tal ból in dí tot ták vagy foly tat ták, és” szö veg rész,
15. 31.  § (4) be kez dé se,
16. 32.  § (1) be kez dé sé ben a „to váb bá ha a dön tés hez kül -

föl di ha tó ság vagy más szerv ál lás pont ját is be kell sze rez ni,”
szö veg rész,

17. 38.  § (1) be kez dé sé ben az „öt na pon be lül” szö veg rész,
18. 46.  § (4) be kez dé sé ben az „(ügy fél ként, ta nú ként

stb.)” szö veg rész,
19. 46.  § (6) be kez dé se,
20. 48.  § (3) be kez dés utol só mon da ta,
21. 48.  § (6) be kez dés má so dik mon da tá ban az „eb ben az

eset ben” szö veg rész,
22. 50.  § (7)–(9) be kez dé se,
23. 52.  § (4) be kez dé se,
24. 54.  § (4) és (5) be kez dé se,
25. 54.  § (7) be kez dé se,
26. 61.  § (5) és (6) be kez dé se,
27. 67.  § (2)–(4) be kez dé se,
28. 71.  § (3) be kez dé se,
29. 82.  § (2) be kez dé sé ben a „(mó do sí tást, ja ví tást, tör -

lést)” szö veg rész,

30. 82.  § (3) be kez dé sé ben a „(mó do sí tás, ja ví tás, tör -
lés)” szö veg rész,

31. 83.  § (3) be kez dé sé ben a „, mi lyen cél ból, mely
szerv el já rá sá ban tör té nõ fel hasz ná lás ra” szö veg rész,

32. 84.  §-a,
33. 88.  § (1) be kez dé sé ben a „jog erõs vagy fel leb be -

zés re  való te kin tet nél kül” szö veg rész,
34. 89–91.  §-a,
35. 92.  § (1) és (2) be kez dé se,
36. 92.  § (3) be kez dés má so dik mon da ta,
37. 93.  §-a,
38. 97.  § (2) be kez dés d) pont ja,
39. 97.  § (4) be kez dé se,
40. 98.  § (4) be kez dé sé ben a „sa ját jo gán” szö veg rész,
41. 101.  § (2) be kez dé sé ben a „(szo ci á lis se gély, nyug -

díj, köz gyógy el lá tás stb.)” szö veg rész,
42. 105.  § (6) be kez dé se,
43. 108.  §-a,
44. 109.  § (1) be kez dé sé ben az „ille té kes” szö veg rész,
45. 112.  § (3) be kez dé sé ben a „ki vé te le sen” szö veg rész,
46. 112.  § (5) be kez dé se,
47. 113.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,
48. 1154.  § (5) be kez dé sé ben az „a 118. és” szö veg -

rész,
49. 118–119.  §-a,
50. 121.  § (1) be kez dés f) pont já ban az „és (3)” szö veg -

rész,
51. 121.  § (3), (6) és (7) be kez dé se,
52. 122.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,
53. 123.  §-a,
54. 124.  §-a,
55. 130.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,
56. 131.  § (4) és (5) be kez dé se,
57. 133. és 134.  §-a,
58. 137.  §-a,
59. 138.  § (2) és (5) be kez dé se,
60. 140.  § (2) be kez dé se,
61. 141.  § (3) be kez dé se,
62. 143.  § (2)–(6) be kez dé se,
63. 151.  § (2) be kez dé se, va la mint (7) be kez dé se,
64. 153.  § (1) és (3) be kez dé se,
65. 153.  § (2) be kez dés 3. pont já ban az „(uta zá si költ -

ség, ki e sett jö ve de lem meg té rí té se stb.)” szö veg rész,
66. 153.  § (2) be kez dés 4. pont já ban az „(tol mács díja,

ha tá ro zat le for dí tá sá nak díja stb.)” szö veg rész,
67. 153.  § (2) be kez dés 8. pont já ban az „(meg bí zá si

díja, uta zá si költ sé ge)” szö veg rész,
68. 155.  § (3) be kez dé sé ben az „, ha pe dig ez nem le het sé -

ges, az érin tett írás be li nyi lat ko za ta alap ján” szö veg rész,
69. 159.  § (7) be kez dé sé ben az „el já rá si” szö veg rész és

az „igaz ga tá si szol gál ta tá si” szö veg rész,
70. 161. és 162.  §-a,
71. 163.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,
72. 168.  §-át meg elõ zõ al cím,
73. 172.  § a), h), va la mint k)–m) pont ja,
74. 173.  § (3) és (4) be kez dé se,
75. 174.  § (1) be kez dés a) pont ja.
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Záró rendelkezések

132. § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ki vé tel lel – 2009. ok tó ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) A
a) 17.  § (2) be kez dé se,
b) a 130.  § (2) be kez dé se,
c) a 133.  § és
d) a 134. § 

2011. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.
(3) E tör vény ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen 

in dult vagy meg is mé telt el já rá sok ban kell al kal maz ni.

Módosuló rendelkezések

133. § A Ket. 33.  § (3) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az ügy in té zé si ha tár idõ be nem szá mít be:]
„b) a jog se gély idõ tar ta ma,”

134. § A Ket. 36.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„36.  § (1) A ké re lem hez az ügy fél nek csa tol nia kell a
jog sza bály ban elõ írt mel lék le te ket.

(2) Mel lék let ként nem le het az ügy fél tõl szak ha tó sá gi
ál lás fog la lás vagy elõ ze tes szak ha tó sá gi hoz zá já ru lás csa -
to lá sát és olyan adat vagy tény iga zo lá sát, dön tés vagy irat
csa to lá sát kér ni, amely nyil vá nos, vagy amely va la mely
ha tó ság nál, bí ró ság nál vagy a Ma gyar Or szá gos Köz jegy -
zõi Ka ma rá nál van, vagy azok tól meg sze rez he tõ.

(3) Kü lön le ges ada tok ese tén az ügy fél kér he ti, hogy az
adat tal ren del ke zõ szerv az ada tot az ál ta la meg je lölt ha tó -
ság nak to váb bít sa. A ké re lem alap ján a ha tó ság a (2) be -
kez dés sze rint jár el.”

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 CXII.
törvény

a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
módosításáról*

1. § A szer zõi jog ról szó ló 1999. évi LXXVI. tör vény
(a to váb bi ak ban: Szjt.) 19. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

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

„(1) A ze ne szer zõk és a szö veg írók a már nyilvános -
ságra ho zott nem szín pa di ze ne mû vek nek és ze ne szö ve -
gek nek, va la mint az ilyen szín pa di ze ne mû vek bõl vett
rész le tek nek hang fel vé te len  való újabb több szö rö zé sé re és 
pél dá nyon kén ti ter jesz té sé re vo nat ko zó jo gu kat csak kö -
zös jog ke ze lõ szer ve ze tük út ján ér vé nye sít he tik, dí juk ról
csak a fel osz tás idõ pont ját kö ve tõ ha tállyal, a rá juk jutó
összeg ere jé ig mond hat nak le. Az en ge dély re és az en nek
fe jé ben fi ze ten dõ dí jak mér té ké re vo nat ko zó an az iro -
dalmi és a ze nei mû vek kel kap cso la tos szer zõi jo gok kö -
zös ke ze lé sét vég zõ szer ve zet köt szer zõ dést a hang fel vé -
tel-elõ ál lí tó val.”

2.  § (1) Az Szjt. 21.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az olyan mû vek szer zõ it, va la mint az olyan mû ve ket
ki adó kat, ame lye ket fény má so lás sal vagy más ha son ló
mó don, pa pí ron vagy más ha son ló hor do zón (a továb biak -
ban együtt: re pro grá fi á val) több szö röz nek, a ma gán cé lú
má so lás ra te kin tet tel meg fe le lõ dí ja zás il le ti meg.”

(2) Az Szjt. 21.  §-a (6) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A be folyt dí jak nak a költ sé gek le vo ná sa után fenn ma -
radt össze gé bõl negy ven szá za lék a ki adó kat il le ti meg.”

3.  § Az Szjt. 23.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A ter jesz tés joga ki ter jed a mû egyes pél dá nya i nak
a nyil vá nos ság ré szé re tör té nõ ha szon köl csön be adá sá ra
is. A hang fel vé tel ben fog lalt mû vek szer zõi e jo gu kat a
78.  § (2) be kez dé sé nek meg fele lõen gya ko rol hat ják.
A film al ko tá sok szer zõi e jo gu kat szin tén csak kö zös jog -
ke ze lés út ján gya ko rol hat ják, dí juk ról csak a fel osz tás idõ -
pont ját kö ve tõ ha tállyal, a rá juk jutó összeg ere jé ig mond -
hat nak le.”

4.  § Az Szjt. a kö vet ke zõ 23/A.  §-sal egé szül ki:
„23/A.  § (1) A nyil vá nos ha szon köl csön zést vég zõ

könyv tá rak ban ha szon köl csön zés út ján ter jesz tett iro -
dalmi mû vek és kot tá ban rög zí tett ze ne mû vek szer zõ it a
ha szon köl csön be adás ra te kin tet tel meg fe le lõ dí ja zás il le ti
meg.

(2) A dí jat a kö zös jog ke ze lõ szer ve zet az éven ként
meg ál la pí tott jog díj köz le mé nyé ben, a kul tú rá ért fe le lõs
mi nisz ter (e § al kal ma zá sá ban a továb biak ban: mi nisz ter)
ál tal fel ügyelt költ ség ve té si fe je zet ben kü lön tör vényi
 soron meg ha tá ro zott összeg ke re tén be lül ál la pít ja meg.

(3) A szer zõk díj igé nyü ket csak kö zös jog ke ze lõ szer -
ve ze tük út ján ér vé nye sít he tik, dí juk ról csak a fel osz tás
idõ pont ját kö ve tõ ha tállyal, a rá juk jutó összeg ere jé ig
mond hat nak le.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mû vek példá -
nyainak a díj meg ál la pí tá sá hoz és fel osz tá sá hoz szük sé ges
azo no sí tó ada ta i ról és a ha szon köl csön zés cél já ra  való köl -
csön be adá sa ik szá má ról a könyv tá rak a kö zös jog ke ze lõ
szer ve zet, va la mint a mi nisz ter szá má ra éven te, a tárgy -
évet kö ve tõ elsõ nap tá ri ne gyed év vé gé ig ada tot szol gál -
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tat nak. A díj meg ál la pí tá sá hoz és fel osz tá sá hoz szük sé ges
ada tok, va la mint az adat szol gál ta tás ra kö te le zett könyv -
tárak kö rét kü lön jog sza bály ál la pít ja meg.

(5) A dí jat a köl csön be adá sok szá ma alap ján kell fel -
osztani; a díj a tárgy évet kö ve tõ har ma dik nap tá ri ne gyed -
év elsõ nap ján ese dé kes.”

5.  § (1) Az Szjt. 34.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Nyil vá nos ság ra ho zott iro dal mi vagy ze nei mû,
film rész le te, vagy ki sebb ter je del mû ilyen ön ál ló mû,
 továbbá kép zõ mû vé sze ti, épí té sze ti, ipar mû vé sze ti és ipar i 
ter ve zõ mû vé sze ti al ko tás képe, va la mint fo tó mû vé sze ti
 alkotás szem lél te tés ér de ké ben is ko lai ok ta tá si cél ra, va la -
mint tu do má nyos ku ta tás cél já ra a for rás és az ott meg -
jelölt szer zõ meg ne ve zé sé vel a cél ál tal in do kolt ter je de -
lem ben át ve he tõ, fel té ve, hogy az át ve võ mû vet nem hasz -
nál ják fel üz let sze rû en. Át vé tel nek mi nõ sül a mû olyan
mér té kû fel hasz ná lá sa más mû ben, amely az idé zést meg -
ha lad ja.”

(2) Az Szjt. 34.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A mû is ko lai ok ta tá si cél ra is ko lai fog lal ko zás ke re -

té ben át dol goz ha tó. Az át dol go zott mû fel hasz ná lá sá hoz
az ere de ti mû szer zõ jé nek en ge dé lye is szük sé ges.”

6.  § Az Szjt. 35.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Nyil vá nos szol gál ta tá so kat nyúj tó könyv tár, is ko lai 
ok ta tás cél ját szol gá ló [33.  § (4) bek.] in téz mény, mu ze á lis 
in téz mény, le vél tár, va la mint a köz gyûj te mény nek mi nõ -
sü lõ kép-, il let ve hang ar chí vum a mû rõl má so la tot ké szít -
het, ha az jö ve de lem szer zés vagy jö ve de lem fo ko zás cél ját
köz vet ve sem szol gál ja, és

a) tu do má nyos ku ta tás hoz vagy ar chi vá lás hoz szük -
séges,

b) nyil vá nos könyv tá ri el lá tás vagy a 38.  § (5) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lás cél já ra ké szül,

c) meg je lent mû ki sebb ré szé rõl, il let ve új ság- vagy
 folyóiratcikkrõl bel sõ in téz mé nyi cél ra ké szül, vagy

d) kü lön tör vény azt ki vé te les eset ben, meg ha tá ro zott
fel té te lek kel meg en ge di.”

7.  § Az Szjt. 39.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„39.  § Az or szá gos szak könyv tá rak a mû egyes pél dá -

nya it sza ba don ha szon köl csön be ad hat ják. Ez a ren del ke -
zés nem vo nat ko zik a szoft ver re és a szá mí tás tech ni kai
esz kö zök kel mû köd te tett adat bá zis ra.”

8.  § Az Szjt. V. fe je ze te a kö vet ke zõ új al cím mel és
57/A–57/C.  §-ok kal egé szül ki:

„A felhasználás engedélyezése ismeretlen
vagy ismeretlen helyen tartózkodó szerzõ alkotása

(árva mû) esetén

57/A.  § (1) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal – a fel hasz ná -
lás mód já hoz és mér té ké hez iga zo dó díj meg ál la pí tá sa

mel lett – fel hasz ná lá si en ge délyt ad ké re lem re an nak, aki a 
fel hasz ná lá si szer zõ dés meg kö té se ér de ké ben a szer zõ fel -
ku ta tá sá ra az érin tett mû tí pus és a fel hasz ná lá si mód figye -
lembe véte lével meg tet te az adott hely zet ben ál ta lá ban el -
vár ha tó in téz ke dé se ket, és a szer zõ fel ku ta tá sa nem járt
ered ménnyel. A fel hasz ná lá si en ge dély leg fel jebb öt évre
szól, a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re ter jed ki, nem ki zá -
ró la gos, át nem ru ház ha tó, to váb bi fel hasz ná lá si en ge dély
adá sá ra és a mû át dol go zá sá ra (29.  §) nem jo go sít.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett dí jat a szer zõ sze mé lyé -
nek vagy tar tóz ko dá si he lyé nek is mert té vá lá sát köve tõen
kell meg fi zet ni, ha a fel hasz ná lás jö ve de lem szer zés vagy
jö ve de lem fo ko zás cél ját köz vet ve sem szol gál ja; ha a fel -
hasz ná lás köz vet ve vagy köz vet le nül jö ve de lem szer zés
vagy jö ve de lem fo ko zás cél ját szol gál ja, a dí jat a Ma gyar
Sza ba dal mi Hi va tal nál le tét be kell he lyez ni. A díj le tét be
he lye zé se a fel hasz ná lás meg kez dé sé nek fel té te le.

(3) Ha a szer zõ sze mé lye vagy tar tóz ko dá si he lye a fel -
hasz ná lá si en ge dély ha tá lya alatt is mert té vá lik, a Ma gyar
Sza ba dal mi Hi va tal a szer zõ, il let ve a fel hasz ná ló ké rel -
mé re a fel hasz ná lá si en ge délyt a szer zõ sze mé lye vagy tar -
tóz ko dá si he lye is mert té vá lá sá nak nap já val kez dõ dõ ha -
tállyal vissza von ja az zal, hogy a fel hasz ná lás a szer zõ sze -
mé lye vagy tar tóz ko dá si he lye is mert té vá lá sá nak nap ján
meg lé võ mér té kig, az en ge dély alap ján még hát ra lé võ idõ -
tar ta mig, de leg fel jebb a szer zõ sze mé lye vagy tartóz -
kodási he lye is mert té vá lá sá nak nap já tól egy évig foly tat -
ha tó.

(4) A (3) be kez dés ben fog lalt ren del ke zést meg fele lõen
al kal maz ni kell ak kor is, ha a fel hasz ná lás ra a szer zõ sze -
mé lye vagy tar tóz ko dá si he lye is mert té vá lá sá nak nap já ig
ko moly elõ ké szü le te ket tet tek, az zal, hogy eb ben az eset -
ben a fel hasz ná lást az elõ ké szü let nek a szer zõ sze mé lye
vagy tar tóz ko dá si he lye is mert té vá lá sa kor meg lé võ mér -
té ké ig le het meg kez de ni és foly tat ni.

(5) A szer zõ a fel hasz ná lá si en ge dély ha tá lyá nak
 megszûnésétõl vagy a vissza vo ná sá ról  szóló ha tá ro zat jog -
erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott öt évig kö ve tel he ti a fel -
hasz ná ló tól az õt meg il le tõ díj, il let ve – a díj le tét be he lye -
zé se ese tén – a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal tól az ott ja vá ra 
le tét be he lye zett díj meg fi ze té sét. Az öt év le jár tát köve -
tõen a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal át utal ja a dí jat an nak a
kö zös jog ke ze lõ szer ve zet nek, amely az is me ret len vagy
az is me ret len he lyen tar tóz ko dó szer zõ mû vé nek egyéb
fel hasz ná lá sát jo go sít ja, ilyen szer ve zet hi á nyá ban pe dig a
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap nak. Ha az is me ret len vagy az
 ismeretlen he lyen tar tóz ko dó szer zõ mû vé nek egyéb fel -
hasz ná lá sa it több kö zös jog ke ze lõ szer ve zet jo go sít ja,
ezek a díj ból egyen lõ arány ban ré sze sül nek. A Nem ze ti
Kul tu rá lis Alap a hoz zá át utalt jog dí jat a kul tu rá lis ja vak
hoz zá fér he tõ vé té te lé re for dít ja.

(6) Ha a szer zõ a (3)–(5) be kez dé sek alap ján a díj mér té -
két vi tat ja, en nek el bí rá lá sa – a szer zõi jogi pe rek re irány -
adó sza bá lyok sze rint – bí ró sá gi útra tar to zik.

(7) Az (1)–(6) be kez dé sek nem al kal maz ha tók, ha a fel -
hasz ná lás jo go sí tá sa kö zös jog ke ze lés be tar to zik.
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57/B.  § (1) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal nak az
57/A.  §-ban sza bá lyo zott el já rá sá 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 (a továb biak ban: Ket.) ren del ke -
zé se it a kö vet ke zõ el té ré sek kel kell al kal maz ni:

a) nem al kal maz ha tók a Ket.-nek azok a ren del ke zé sei,
ame lyek az el já rás meg in dí tá sá val kap cso la tos – hi va tal -
ból vagy ké re lem re tör té nõ – ér te sí tés re vo nat koz nak;

b) a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal a té nye ket a ké re lem
ke re tei kö zött, az ügy fél nyi lat ko za tai és ál lí tá sai alap ján
vizs gál ja;

c) nem al kal maz ha tók a Ket.-nek az ügy gond nok ra, a
költ ség men tes ség re és a vég re haj tás ra vo nat ko zó ren del -
ke zé sei;

d) a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal dön té se i vel szem ben
nincs he lye fel leb be zés nek, új ra fel vé te li, mél tá nyos sá gi és 
fel ügye le ti el já rás nak, va la mint ügyé szi óvás nak; a
 Magyar Sza ba dal mi Hi va tal dön té se it a Fõ vá ro si Bí ró ság
– az 57/C.  §-ban fog lal tak sze rint – nem pe res el já rás ban
vizs gál ja fe lül.

(2) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal ál tal ho zott dön tés
 felülvizsgálatát az ügyész is kér he ti; az el já rás meg in dí tá -
sá ra a Fõ vá ro si Fõ ügyész ség ren del ke zik ki zá ró la gos ille -
té kességgel. A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal a dön té sét a
Fõ vá ro si Fõ ügyész ség gel is köz li.

(3) Az 57/A.  § (1) be kez dé se sze rin ti ké re le mért 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. A díj fi ze tés el mu lasz tá sa ese tén a ké rel met el
kell uta sí ta ni.

(4) Az árva mû vek fel hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sé re
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat – ide ért ve a (3) be kez dés
sze rin ti díj mér té két – kü lön jog sza bály ál la pít ja meg.

57/C.  § (1) Az 57/B.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja sze -
rin ti nem pe res el já rás meg in dí tá sá ra irá nyu ló ké rel met a
dön tés köz lé sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül a Ma gyar
Sza ba dal mi Hi va tal nál kell be nyúj ta ni, amely azt az ügy
ira ta i val együtt ti zen öt na pon be lül to váb bít ja a bí ró ság -
hoz.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ké re lem kel lé ke i re a ke re -
set le vél re vo nat ko zó sza bá lyok meg fele lõen irány adók.

(3) Ha az (1) be kez dés sze rin ti ké rel met el ké set ten nyúj -
tot ták be, az iga zo lá si ké re lem tár gyá ban a bí ró ság ha tá roz.

(4) Az 57/B.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti nem -
pe res el já rás ra a pol gá ri per rend tar tás ról  szóló tör vény
 általános sza bá lyai – a nem pe res el já rás sa já tos sá ga i ból
 fakadó el té ré sek kel – meg fele lõen irány adók.”

9.  § Az Szjt. 66.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A fel hasz ná lás en ge dé lye zé sé re vo nat ko zó jog át -
ru há zá sa nem ter jed het ki a 20.  §-ban, a 23.  § (3) és (6) be -
kez dé sé ben, va la mint a 28.  §-ban sza bá lyo zott va gyo ni
 jogokra.”

10.  § Az Szjt. 86.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„86.  § (1) A szer zõi és a szom szé dos jo gok ra vo nat ko zó
jog sza bá lyok nak meg fe le lõ kö zös jog ke ze lõ szer ve ze tek -
rõl a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter nyil ván tar tást ve zet.

(2) A nyil ván tar tás ba kö zös jog ke ze lõ szer ve zet ként
csak egye sü let (Ptk. 61–64.  §) ve he tõ fel. Or szá go san csak
egy-egy egye sü let ve he tõ nyil ván tar tás ba kü lö nö sen a kö -
vet ke zõ mû vek kel, il let ve tel je sít mé nyek kel kap cso la tos
szer zõi, il let ve szom szé dos jo gok ke ze lé sé re:

a) iro dal mi, il let ve ze nei mû vek,
b) egyéb al ko tó mû vé sze ti al ko tá sok,
c) film al ko tá sok,
d) elõ adó mû vé szi tel je sít mé nyek,
e) hang fel vé te lek,
f) fil me lõ ál lí tói tel je sít mé nyek.”

11.  § Az Szjt. 87.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A nyil ván tar tás ba vett szer ve zet ál tal vég zett jog -
ke ze lé si te vé keny ség re vo nat ko zó be jegy zést a kul tú rá ért
fe le lõs mi nisz ter a nyil ván tar tás ba vett szer ve ze tek kö zöt ti 
meg ál la po dás alap ján mó do sít ja, ha a nyil ván tar tás ba vé tel 
fel té te lei va la mennyi érin tett szer ve zet nél meg valósulnak
az ál ta luk vég zett jog ke ze lé si te vé keny ség nek a meg ál la -
po dás sze rin ti mó do sí tá sát köve tõen is.”

12.  § (1) Az Szjt. 88.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az az egye sü let ve he tõ a kö zös jog ke ze lõ szer ve ze tek
nyil ván tar tá sá ba,]

„b) amely az ál ta la vég zett jog ke ze lé si te vé keny ség ben
ér de kelt jo go sul tak je len tõs ré szét kép vi se li az ál tal, hogy

1. e jo go sul tak tag jai vagy hoz zá csat la koz ni kí -
ván nak, vagy

2. e jo go sul tak vele jo ga ik kö zös ke ze lé sé re egye di 
meg ál la po dást kö töt tek,

és az e jo go sul tak jo ga i nak kö zös ke ze lé sét vég zõ, a bel- és 
kül föl di fel hasz ná lás szem pont já ból fon tos kül föl di szer -
ve ze tek kel kép vi se le ti szer zõ dé se ket kö tött, vagy ilyen
szer zõ dé sek meg kö té sé re irá nyu ló szán dék nyi lat ko za tok -
kal ren del ke zik;”

(2) Az Szjt. 88.  §-ának (2)–(3) be kez dé sei he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) An nak meg ál la pí tá sa kor, hogy a szer ve zet az érin -
tett jo go sul tak je len tõs ré szét kép vi se li-e, il let ve, hogy
több szer ve zet kö zül me lyik kép vi se li az érin tett jo go sul -
tak na gyobb ré szét, a jo go sul tak lét szá mát, mû ve ik, il let ve
szom szé dos jogi tel je sít mé nye ik fel hasz ná lá si ará nyát és a
jog dí jak ból  való ré sze se dé sük ará nyát egy aránt figye -
lembe kell ven ni.

(3) A szer ve ze tet a kö zös jog ke ze lés hez kap cso ló dó
ada tok ke ze lé sé re fel ké szült nek kell te kin te ni, ha fenn tud -
ja tar ta ni az ál ta la kép vi selt jo go sul tak, il let ve a kö zös jog -
ke ze lés kö ré be tar to zó mû vek vagy szom szé dos jogi tel je -
sít mé nyek, va la mint a kü lön bö zõ fel hasz ná lá sok olyan
adat bá zi sát, amely le he tõ vé te szi a jog dí jak fel osz tá sát és
ki fi ze té sét a jo go sul tak szá má ra.”
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13.  § Az Szjt. 89.  §-ának (2)–(4) be kez dé se a he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A ké re lem hez csa tol ni kell a nyil ván tar tás ba vé tel -
hez szük sé ges – a 88.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott –
fel té te lek tel je sí té sét iga zo ló ira to kat. Az ira tok ban
 közölni kell az egye sü let tag ja i nak, il let ve az egye sü let hez
csat la koz ni kí vá nó jo go sul tak nak az egye di azo no sí tás ra
al kal mas név so rát, amely a ta gok (jo go sul tak) tel jes ne vét
és lak cí mét (szék he lyét) tar tal maz za.

(3) A kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter a nyil ván tar tás ba
 vételt a Hi va ta los Ér te sí tõ ben köz zé te szi. A nyil ván tar tás -
ban sze rep lõ szer ve ze tek rõl és az ál ta luk vég zett kö zös
jog ke ze lé si te vé keny sé gek rõl a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz -
ter a Hi va ta los Ér te sí tõ ben köz le ményt je len tet meg.

(4) A szer zõi és a szom szé dos jo gok kö zös ke ze lé sét
vég zõ szer ve ze tek rõl ve ze tett nyil ván tar tás ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyo kat a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter ren de -
let ben ál la pít ja meg.”

14.  § Az Szjt. a kö vet ke zõ 89/A.  §-sal egé szül ki:
„89/A.  § (1) Ha a tör vény ben elõ írt kö zös jog ke ze lést

vég zõ kö zös jog ke ze lõ szer ve ze tet tör lik a nyil ván tar tás -
ból, a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter a hon lap ján és leg alább
két or szá gos na pi lap ban köz zé tett hir det mé nyé ben fel hív -
ja az érin tett jo go sul ta kat arra, hogy az ál ta la ki tû zött, de
leg alább hat hó na pos ha tár idõn be lül kez de mé nyez zék
szer ve ze tük kö zös jog ke ze lõ szer ve zet ként  való nyil ván -
tar tás ba vé te lét.

(2) Az (1) be kez dés sze rint meg ha tá ro zott ha tár idõ el -
tel té ig a jog dí ja kat a tö rölt kö zös jog ke ze lõ szer ve zet ál tal
al kal ma zott díj sza bás alap ján kell meg fi zet ni a kul tú rá ért
fe le lõs mi nisz ter ál tal a hir det mény ben meg je lölt mó don.
Ha az új kö zös jog ke ze lõ szer ve zet nyil ván tar tás ba vé te lét
a ki tû zött ha tár idõn be lül kez de mé nye zik, és a szer ve ze tet
nyil ván tar tás ba ve szik, az így meg fi ze tett jog dí ja kat az új
szer ve zet oszt ja fel, el len ke zõ eset ben a kul tú rá ért fe le lõs
mi nisz ter ki je lö li azt a kö zös jog ke ze lõ szer ve ze tet, amely
a be folyt jog dí ja kat a ha tár idõ el tel tét köve tõen a tör lés
idõ pont já ban ér vé nyes fel osz tá si sza bály zat alap ján fel -
oszt ja a jo go sul tak kö zött.

(3) Ha az (1) be kez dés ben em lí tett ha tár idõ el tel té ig
nem kez de mé nye zik a tör vény ben elõ írt kö zös jog ke ze lõ
szer ve zet ként  való nyil ván tar tás ba vé telt, azt mind ad dig
úgy kell te kin te ni, hogy az érin tett jo go sul tak a fel hasz ná -
lást egye di leg en ge dé lyez he tik, amed dig az új jog ke ze lõ
szer ve ze tet nyil ván tar tás ba nem ve szik.

(4) A kö zös jog ke ze lõ szer ve zet a nyil ván tar tás ból tör -
té nõ, (1) be kez dés sze rin ti tör lé se ese tén a tör lés jog erõ re
emel ke dé sé ig meg fi ze tett jog dí ja kat kö te les az érin tett jo -
go sul tak kö zött a tör lés idõ pont já ban ér vé nyes fel osz tá si
sza bály zat alap ján fel osz ta ni.”

15.  § Az Szjt. 90.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„90.  § (1) A szer zõi és a szom szé dos jo gok kö zös ke ze -
lé sét vég zõ szer ve zet ab ban a kör ben, amely ben a nyil ván -

tar tás sze rint jog ke ze lés re jo go sult, rend sze res idõ kö zön -
ként meg ál la pít ja és az e § sze rin ti jó vá ha gyá si el já rás
 lefolytatása cél já ból meg kül di a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz -
ter nek az egyes fel hasz ná lá si mó dok te kin te té ben a – fel -
hasz ná lók ra in do ko lat lan meg kü lön böz te tés nél kül vo nat -
ko zó – jog dí ja kat és a fel hasz ná lás egyéb – az egyen lõ
 bánásmód kö ve tel mé nyé nek meg fe le lõ – fel té te le it
(a továb biak ban együtt: díj sza bás). A ter ve zett al kal ma zás
idõ pont ja nem le het ko ráb bi, mint a meg kül dés tõl szá mí -
tott há rom hó nap.

(2) A díj sza bást a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter hagy ja
jóvá. A jó vá ha gyás a díj sza bás al kal ma zá sá nak és a Hi va -
ta los Ér te sí tõ ben  való nyil vá nos ság ra ho za ta lá nak fel té te -
le; nem zár ja ki, il let ve nem érin ti azon ban az egyéb jog -
sza bá lyok ér vé nye sü lé sét a díj sza bás te kin te té ben.

(3) A díj mér té ké nek meg ál la pí tá sa kor figye lembe kell
ven ni az érin tett fel hasz ná lás va la mennyi lé nye ges kö rül -
mé nyét. A díj sza bás hoz in do ko lást, és az azt alá tá masz tó
ira to kat kell csa tol ni.

(4) A kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter a díj sza bás ról an nak
kéz hez vé te lét köve tõen ha la dék ta la nul vé le ményt kér a
 jelentõs fel hasz ná lók tól és a fel hasz ná lók ér dek-kép vi se -
le ti szer ve ze te i tõl, va la mint ezt köve tõen a Ma gyar Sza ba -
dal mi Hi va tal el nö ké tõl és – a 20.  §-a (1) be kez dé sé ben és
a 21.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban meghatá -
rozott díj, va la mint a 26.  §-a (8) be kez dé sé nek má so dik
mon da tá ban sza bá lyo zott fel hasz ná lás te kin te té ben – az
in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter tõl. A vé le mé nye zést a díj -
sza bás nak a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter hez tör té nõ
 benyújtásától szá mí tott hat van na pon be lül kell le foly tat ni. 
A 20–21.  §-ok ban meg ha tá ro zott díj vo nat ko zá sá ban a
 fizetésre kö te le zet tek és azok ér dek-kép vi se le ti szerve -
zetei mi nõ sül nek fel hasz ná ló nak, il let ve fel hasz ná lói
 érdek-képviseleti szer ve ze tek nek.

(5) A kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter at tól a je len tõs fel hasz -
ná ló tól, il let ve fel hasz ná lói ér dek kép vi se let tõl kö te les vé -
le ményt kér ni, aki vé le mé nye zé si szán dé kát a kul tú rá ért
fe le lõs mi nisz ter nek az adott év ben a kul tú rá ért fe le lõs
 miniszter hon lap ján a díj sza bás be nyúj tá sát köve tõen ha la -
dék ta la nul e cél ból köz zé tett fel hí vá sa alap ján, a fel hí vás
köz zé té te lé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül írás ban be je -
len ti, és egy ide jû leg be nyújt ja a (6) vagy a (7) be kez dés
sze rin ti nyi lat ko za tot.

(6) Je len tõs fel hasz ná ló az a sze mély, aki az érin tett
 közös jog ke ze lést vég zõ szer ve zet hez in té zett meg ke re sés
alap ján ki adott nyi lat ko zat tal iga zol ja, hogy a be je len tés
évét meg elõ zõ nap tá ri év ben az ál ta la fi ze tett jog díj el ér te
az érin tett díj sza bás alap ján meg fi ze tett összes jog díj
10%-át.

(7) Fel hasz ná lói ér dek-kép vi se le ti szer ve zet az a nyil -
ván tar tott tag ság gal ren del ke zõ jogi sze mély, amely lé te sí -
tõ ok ira ta sze rin ti te vé keny sé gét or szá go san fej ti ki, és te -
vé keny sé ge ki ter jed az érin tett fel hasz ná lók ér de ke i nek a
díj sza bá sok vé le mé nye zé se so rán tör té nõ kép vi se le té re,
to váb bá a kö zös jog ke ze lést vég zõ szer ve zet ál tal az
 érdek-képviseleti szer ve zet meg ke re sé sé re ki adott nyi lat -
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ko zat tal iga zol ja, hogy az ér dek-kép vi se le ti szer ve zet tag -
ja az adott díj sza bás sal érin tett fel hasz ná lók olyan köre,
amely a be je len tés évét meg elõ zõ nap tá ri év ben az adott
díj sza bás alap ján meg fi ze tett összes jog díj leg alább
25%-át meg fi zet te.

(8) A kö zös jog ke ze lést vég zõ szer ve zet a (6) és a
(7) be kez dés ben fog lal tak sze rint a fel hasz ná ló vagy a fel -
hasz ná lói ér dek-kép vi se le ti szer ve zet meg ke re sé sé nek be -
ér ke zé sét köve tõen ha la dék ta la nul nyi lat ko zik, és a nyi lat -
ko za tot a meg ke re sõ fel hasz ná ló nak, il let ve érdek-kép -
viseleti szer ve zet nek, to váb bá a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz -
ter nek meg kül di. A kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter a fel ügye -
let kö ré ben el len õr zi, hogy a kö zös jog ke ze lõ szer ve zet
nyi lat ko za ta a  valóságnak meg fe lel-e.

(9) A kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter a díj sza bást ak kor
hagy ja jóvá, ha az a szer zõi jogi sza bá lyok kal össz hang ban 
áll. A mi nisz ter a jó vá ha gyás ról a (4) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott ha tár idõ le jár tát kö ve tõ har minc na pon be lül ha tá -
ro zat tal dönt. A ha tá ro zat el len fel leb be zés nek he lye nincs, 
az a köz lés sel emel ke dik jog erõ re.

(10) A díj sza bást a kö zös jog ke ze lést vég zõ szer ve zet a
jó vá ha gyást köve tõen a Hi va ta los Ér te sí tõ ben a sa ját ne vé -
ben nyil vá nos ság ra hoz za. En nek meg tör tén té ig az elõ zõ
idõ szak ra meg ál la pí tott és jó vá ha gyott – a Hi va ta los Ér te -
sí tõ ben ko ráb ban nyil vá nos ság ra ho zott – díj sza bást kell
al kal maz ni ak kor is, ha az az idõ tar tam, amely re ez utób bi
díj sza bást meg ál la pí tot ták, idõ köz ben le járt. A kö zös jog -
ke ze lõ szer ve zet az elõ zõ idõ szak ra meg ál la pí tott és jó vá -
ha gyott díj sza bás ban té te le sen meg ha tá ro zott dí ja kat ér vé -
nye sít he ti a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ál tal az arra az
idõ szak ra meg ál la pí tott fo gyasz tói ár in dex szel meg emelt
mér ték ben is. E sza bá lyo kat meg fele lõen al kal maz ni kell
ab ban az eset ben is, ha a bí ró ság a 90/A.  § alap ján a kul tú -
rá ért fe le lõs mi nisz ter jó vá ha gyó ha tá ro za tát jog erõs ha tá -
ro zat tal ha tá lyon kí vül he lye zi.

(11) A díj sza bás al kal ma zá sa so rán az egyen lõ bá nás -
mód kö ve tel mé nyét meg kell tar ta ni.

(12) Az (1)–(12) be kez dé sek sze rin ti el já rás ban a Ket.
nem al kal maz ha tó.”

16.  § Az Szjt. a kö vet ke zõ 90/A.  §-sal egé szül ki:
„90/A.  § (1) A kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter jó vá ha gyás -

ról  szóló ha tá ro za tá nak fe lül vizs gá la tát a díj sza bás vé le -
mé nye zé sé re jo go sult bár mely szer ve zet és az érin tett
 közös jog ke ze lõ szer ve zet jog sza bály sér tés re hi vat ko zás -
sal a Fõ vá ro si Bí ró ság tól kér he ti, amely a ké rel met köz -
igaz ga tá si nem pe res el já rás sza bá lyai alap ján bí rál ja el.
A nem pe res el já rás ban a Pol gá ri per rend tar tás ról  szóló
1952. évi III. tör vény 332.  §-ának (3) és (4) be kez dé se nem 
al kal maz ha tó. Ha a bí ró ság a ha tá ro za tot ha tá lyon kí vül
he lye zi és a mi nisz tert új el já rás ra uta sít ja, az új el já rás ban
ho zott ha tá ro zat alap ján fi ze ten dõ díj és a meg sem mi sí tett
ha tá ro zat alap ján fi ze ten dõ díj kö zöt ti kü lön bö zet tel el kell 
szá mol ni.

(2) A ha tá ro zat meg tá ma dá sa ese tén a bí ró ság azt a
 kérelmezõt, aki a ha tá ro zat tal érin tett díj sza bás alap ján díj -

fi ze tés re len ne kö te le zett, biz to sí ték adá sá ra kö te le zi.
A biz to sí ték össze ge meg egye zik a meg tá ma dott ha tá ro -
zat tal jó vá ha gyott díj sza bás alap ján fi ze ten dõ díj mérté -
kével, il let ve an nak vi ta tott vagy még meg nem fi ze tett
 részével.

(3) A szer zõ dé si fel té te lek tisz tes ség te len sé ge  miatti
meg tá mad ha tó ság szem pont já ból a díj sza bás nem mi nõ sül 
jog sza bály ál tal meg ál la pí tott nak, il let ve olyan nak, mint
ame lyet jog sza bály elõ írásának meg fele lõen ha tá roz tak
meg. A díj sza bás bí ró sá gi meg tá ma dá sa ese tén a kö zös
jog ke ze lõ szer ve zet ké rel mé re a bí ró ság az el len ér de kû
 felet biz to sí ték adá sá ra kö te le zi. A biz to sí ték össze gé re a
(2) be kez dés sza bá lyai meg fele lõen al kal ma zan dók.”

17.  § Az Szjt. 93.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„93.  § (1) A kö zös jog ke ze lé si te vé keny ség fe lett – az
egye sü lé si jog ról  szóló 1989. évi II. tör vény 17.  §-ával
össz hang ban – gya ko rolt fel ügye let kö ré ben a kul tú rá ért
fe le lõs mi nisz ter éven te, il let ve szük ség ese tén el len õr zi,
hogy a nyil ván tar tás ba vé tel fel té te lei a jog ke ze lõ szer ve -
zet nél fo lya ma to san meg valósulnak-e, to váb bá, hogy az
alap sza bály, a fel osz tá si sza bály zat és más bel sõ sza bály -
zat ren del ke zé sei nem üt köz nek-e a szer zõi jogi jog sza bá -
lyok ba.

(2) A kö zös jog ke ze lést vég zõ – a 86–89.  §-ok alap ján
nyil ván tar tás ba vett – szer ve zet a fel ügye let el lá tá sá hoz
meg kül di a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter nek

a) az alap sza bá lyát;
b) a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tát;
c) a fel osz tá si sza bály za tát;
d) az ügy in té zõ és kép vi se le ti szer ve tag ja i nak név -

sorát;
e) az éves be szá mo ló ját;
f) a kül föl di kö zös jog ke ze lõ szer ve ze tek kel kö tött kép -

vi se le ti szer zõ dé se it.
(3) A kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter a fel ügye let kö ré ben

– ha a nyil ván tar tás ba vé tel hez szük sé ges fel té te lek hi á -
nyát vagy az (1) be kez dés ben em lí tett jog sza bá lyok meg -
sér té sét ész le li – meg te szi a kö vet ke zõ in téz ke dé se ket:

a) írás ban fi gyel mez te ti a kö zös jog ke ze lõ szer ve zet
ügy in té zõ és kép vi se le ti szer vét a nyil ván tar tás ba vé tel fel -
té te le i nek, il let ve a szer zõi jogi jog sza bá lyok nak meg -
felelõ mû kö dés hely re ál lí tá sá ra, és erre meg fe le lõ ha tár -
idõt tûz;

b) meg ke re si az ügyész sé get a szer ve zet tör vényességi
fel ügye le te kö ré ben meg hoz ha tó in téz ke dé sek meg té te le
cél já ból;

c) ha az a) pont ban em lí tett ha tár idõ ered mény te le nül
telt el, vagy a tör vényességi fel ügye le ti in téz ke dés nem jár
ered ménnyel, il let ve nem vár ha tó tõle ered mény, tör li a
kö zös jog ke ze lést vég zõ szer ve ze tet a nyil ván tar tás ból, és
ezt a Hi va ta los Ér te sí tõ ben köz zé te szi. A tör lés re a 89/A.  § 
sza bá lyai al kal ma zan dók.

(4) A kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter a (2) be kez dés ben fel -
so rol ta kat rend sze res idõ kö zön ként, de leg alább éven te
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meg kül di az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter nek és a
 Magyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ké nek a szel lem i tu laj don 
vé del mé vel össze füg gõ fel ada tai el lá tá sá hoz szük sé ges
 tájékoztatás cél já ból.”

18.  § Az Szjt. 94.  §-a a kö vet ke zõ (11) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(11) Ha a jo go sult a 35.  § (8) be kez dé sé re fi gye lem mel
az (1) be kez dés e) pont ja, il let ve a (2) be kez dés alap ján
igényt ér vé nye sít, a gaz da go dás, il let ve a kár té rí tés mér té -
ké nek meg ál la pí tá sa kor figye lembe kell ven ni a több szö -
rö zés hez igény be vett kép-, il let ve hang hor do zót ter he lõ és 
meg fi ze tett díj mér té két.”

19.  § Az Szjt. 94/B.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha az (1) be kez dés nem al kal maz ha tó, az el len ke zõ 
bi zo nyí tá sá ig azt kell szer zõ nek te kin te ni, aki a mû vet
 sajátjaként a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal nál ön kén tes
 mûnyilvántartásba ve tet te és ezt köz ok irat tal iga zol ja.
A mû nyil ván tar tás ba vé te lé ért igaz ga tá si szol gál ta tá si dí -
jat kell fi zet ni.”

20.  § Az Szjt. 100.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A kö zös jog ke ze lõ szer ve zet a já ru lék össze gé rõl,
an nak fel hasz ná lá sá ról a nyil vá nos sá got éven te, a kultú -
ráért fe le lõs mi nisz ter irá nyí tá sa alatt mû kö dõ miniszté -
rium hi va ta los lap ja út ján tá jé koz tat ja.”

21.  § Az Szjt. 104.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az egyez te tõ tes tü let el já rá sá nak cél ja, hogy a fe lek 
kö zöt ti meg ál la po dás lét re ho zá sát elõ se gít se. A kö zös jog -
ke ze lés sel kap cso la tos vi tá ban kez de mé nye zett egyez te tõ
tes tü le ti el já rás ról a tes tü let ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja az
igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz tert és a kul tú rá ért fe le lõs mi -
nisz tert.”

22.  § Az Szjt. 105.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az egyez te tõ tes tü let el já rá si sza bály za tát a szer zõi
jogi szak ér tõ tes tü let dol goz za ki, és az igaz ság ügyért fe le -
lõs mi nisz ter hagy ja jóvá. A jó vá ha gyást meg elõ zõ en be
kell sze rez ni a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal fel ügye le tét el -
lá tó mi nisz ter nek, va la mint a kul tú rá ért, to váb bá az in for -
ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter nek a vé le mé nyét.”

23.  § Az Szjt. 112.  §-ának (4)–(5) be kez dé sei he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek, és az Szjt. 112.  §-a a kö -
vet ke zõ (6)–(7) be kez dé sek kel egé szül ki:

„(4) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let tel
meg ál la pít sa az is me ret len vagy az is me ret len he lyen tar -
tóz ko dó szer zõ al ko tá sa fel hasz ná lá sá nak engedélyezé -
sére vo nat ko zó el já rás rész le tes sza bá lya it és az el já rá sért
fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si díj mér té két, be sze dé sé -
nek, vissza té rí té sé nek mód ját to váb bá az ilyen al ko tá sok
nyil ván tar tá sá nak rész le tes sza bá lya it.

(5) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz -
ter, hogy

a) a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke vé le mé nyé nek
ki ké ré sé vel, a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben 
a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal ál tal ve ze tett ön kén tes mû -
nyil ván tar tás ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat, va la mint

b) a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke vé le mé nyé nek
ki ké ré sé vel, az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel, a kul tú -
rá ért fe le lõs mi nisz ter rel és a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal
fe lett fel ügye le tet gya kor ló mi nisz ter rel egyet ér tés ben az
ön kén tes mû nyil ván tar tás sal össze füg gõ el já rá so kért fi ze -
ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si díj mér té két, be sze dé sé nek
és vissza té rí té sé nek mód ját ren de let tel meg ál la pít sa.

(6) Fel ha tal ma zást kap a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter,
hogy – a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke vé le mé nyé -
nek ki ké ré sé vel, az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a szer zõi és a szom szé dos jo gok kö zös ke -
ze lé sét vég zõ szer ve ze tek rõl ve ze tett nyil ván tar tás ra
 vonatkozó rész le tes sza bá lyo kat ren de let tel meg ál la pít sa.

(7) Fel ha tal ma zást kap a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter,
hogy – az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – az e tör vény 23/A.  §-ának (4) be kez dé se alap ján a
nyil vá nos ha szon köl csön zé sért a szer zõt meg il le tõ díj
meg ál la pí tá sá hoz és fel osz tá sá hoz szük sé ges ada tok, va la -
mint az adat szol gál ta tás ra kö te le zett nyil vá nos könyv tá rak 
kö rét ren de let tel meg ál la pít sa.”

24.  § Az Szjt. 113.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„113.  § E tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
 való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 91/250/EGK irány el ve (1991. má jus 14.)
a szá mí tó gé pi prog ra mok jogi vé del mé rõl;

b) a Ta nács 93/83/EGK irány el ve (1993. szep tem -
ber 27.) a mû hol das mû sor su gár zás ra és a ve ze ték út ján
tör té nõ to vább köz ve tí tés re al kal ma zan dó szer zõi jog ra és
a szer zõi jog hoz kap cso ló dó jo gok ra vo nat ko zó egyes sza -
bá lyok össze han go lá sá ról;

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 96/9/EK irány el ve
(1996. már ci us 11.) az adat bá zi sok jogi vé del mé rõl;

d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2001/29/EK irány -
el ve (2001. má jus 22.) az in for má ci ós tár sa da lom ban ér vé -
nye sü lõ szer zõi és kap cso ló dó jo gok egyes kér dé sek ben
tör té nõ össze han go lá sá ról;

e) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2001/84/EK irány -
el ve (2001. szep tem ber 27.) az ere de ti mû al ko tás szer zõ jét
meg il le tõ kö ve tõ jog ról;

f) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/48/EK irány -
el ve (2004. áp ri lis 29.) a szel lem i tu laj don jo gok ér vé nye sí -
té sé rõl;

g) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/115/EK
irány el ve (2006. de cem ber 12.) a bér le ti jog ról és a ha -
szon köl csön zé si jog ról, va la mint a szel lem i tu laj don te rü -
le tén a szer zõi jog hoz kap cso ló dó egyes jo gok ról;
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h) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/116/EK
irány el ve (2006. de cem ber 12.) a szer zõi jog és egyes kap -
cso ló dó jo gok vé del mi ide jé nek össze han go lá sá ról;

i) a Bi zott ság 2006/585/EK aján lá sa (2006. au gusz -
tus 24.) a kul tu rá lis anya gok di gi ta li zá lá sá ról és on li ne
hoz zá fér he tõ vé té te lé rõl, va la mint a di gi tá lis meg õr zés rõl
6. (a) és (c) al pont ja.”

25.  § E tör vény 2009. feb ru ár 1-jén lép ha tály ba.

26.  § (1) Az Szjt. e tör vény 1.  §-ával meg ál la pí tott
19.  §-a (1) be kez dé sé nek ren del ke zé se it az e tör vény
 hatálybalépését köve tõen adott fel hasz ná lá si en ge dé lyek re 
kell al kal maz ni.

(2) Az Szjt. e tör vény 4.  §-ával meg ál la pí tott 23/A.  §-a
alap ján a szer zõt meg il le tõ dí jat a 2010. de cem ber 31-ét
köve tõen köl csön zött mû pél dá nyok nyil vá nos ha szon köl -
csön be adá sa után kell meg fi zet ni. A díj meg ál la pí tá sá hoz, 
be sze dé sé hez és fel osz tá sá hoz szük sé ges ada to kat 2011.
ja nu ár 1. nap já tól kezd ve kell gyûj te ni, en nek alap ján a dí -
ja kat 2012-ben kell elõ ször fel osz ta ni.

(3) Az Szjt. e tör vény 10–17.  §-ával és 21–22.  §-ával
meg ál la pí tott ren del ke zé se it a tör vény hatályba lépése után 
in dult el já rá sok ra kell al kal maz ni. Amíg a kö zös jog ke ze lõ 
szer ve zet a díj sza bást a Hi va ta los Ér te sí tõ ben a jó vá ha -
gyást köve tõen nyil vá nos ság ra nem hoz za, ad dig az elõ zõ
idõ szak ra meg ál la pí tott és jó vá ha gyott – a Ma gyar Köz -
löny ben ko ráb ban nyil vá nos ság ra ho zott – díj sza bást kell
al kal maz ni ak kor is, ha az az idõ tar tam, amely re az utób bi
díj sza bást meg ál la pí tot ták, idõ köz ben le járt.

27.  § (1) E tör vény 1–24.  §-a és 28–31.  §-a 2009. feb ru ár 
2-án ha tá lyát vesz ti.

(2) E § 2009. feb ru ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

28.  § (1) A mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos
könyv tá ri el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl  szóló 1997. évi
CXL. tör vény (a továb biak ban: kul tu rá lis tör vény) 1. szá -
mú mel lék le té nek e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„e) Kép-, il let ve hang ar chí vum: han gok vagy ké pek, il -

let ve ezek össze kap cso ló dó – zárt egy sé get al ko tó, vagy
ön ál ló ré szek bõl zárt egy ség be szer kesz tett – együt te sé bõl
álló do ku men tu mok gyûj te mé nye.”

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

[E tör vény ren del ke zé se it]
„a) az ipar jog vé del mi és a szer zõi jogi el já rá sok ban,”

[csak ak kor kell al kal maz ni, ha az ügy faj tá ra vo nat ko zó
tör vény el té rõ sza bá lyo kat nem ál la pít meg.]

29.  § (1) Az Szjt
a) 21.  §-ának (7) be kez dé sé ben az „Az (5) be kez dés ben”

szö veg rész he lyé be az „A (6) be kez dés ben” szö veg rész,

b) 38.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „kép- és hang ar chí vu -
mok” szö veg rész he lyé be a „köz gyûj te mény nek mi nõ sü lõ
kép-, il let ve hang ar chí vu mok” szö veg rész, va la mint

c) 88.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „az egye sü let” szö -
veg rész he lyé be „a szer ve zet” szö veg rész
lép.

(2) A kul tu rá lis tör vény 1. szá mú mel lék le té nek o) pont -
já ban a „kép- és hang ar chí vu mok” szö veg rész he lyé be a
„kép-, il let ve hang ar chí vu mok” szö veg rész lép.

30.  § (1) Ha tá lyát vesz ti az Szjt. 88.  §-a (1) be kez dé sé -
nek e) pont ja.

(2) Ha tá lyát vesz ti az Szjt. 23.  §-ának (7) be kez dé se.

31.  § E tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak  való
meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2001/29/EK irány -
el ve (2001. má jus 22.) az in for má ci ós tár sa da lom ban ér vé -
nye sü lõ szer zõi és kap cso ló dó jo gok egyes kér dé sek ben
tör té nõ össze han go lá sá ról 5. cik ke (2) be kez dé sé nek
c) pont ja;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/115/EK
irány el ve (2006. de cem ber 12.) a bér le ti jog ról és a
 haszonkölcsönzési jog ról, va la mint a szel lem i tu laj don
 területén a szer zõi jog hoz kap cso ló dó egyes jo gok ról
2–3. és 5–6. cik kei;

c) a Bi zott ság 2006/585/EK aján lá sa (2006. au gusz -
tus 24.) a kul tu rá lis anya gok di gi ta li zá lá sá ról és on li ne
hoz zá fér he tõ vé té te lé rõl, va la mint a di gi tá lis meg õr zés rõl
6. (a) és (c) al pont ja.

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 CXIII.
tör vény

a külföldre utazásról  szóló 1998. évi XII. tör vény
és a külföldre utazásra felhasználható más

okmányokkal kapcsolatos szabályozásra vonatkozó
egyes tör vények módosításáról*

1.  § A kül föld re uta zás ról  szóló 1998. évi XII. tör vény
(a továb biak ban: Utv.) 4.  §-a a kö vet ke zõ d) pont tal egé -
szül ki:

„d) EGT-ál lam: az Eu ró pai Unió tag ál la ma és az Eu ró -
pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes
más ál lam, to váb bá az az ál lam, amely nek ál lam pol gá ra az
Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la mai, va la mint az Eu ró pai Gaz -
da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban nem ré szes ál lam
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kö zött lét re jött nem zet kö zi szer zõ dés alap ján a sza bad
moz gás és tar tóz ko dás joga te kin te té ben az Eu ró pai Gaz -
da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam ál -
lam pol gá rá val azo nos jog ál lást él vez.”

2.  § Az Utv. 7.  §-a a kö vet ke zõ (3)–(5) be kez dés sel egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (3)–(6) be kez dés
meg je lö lé se (6)–(9) be kez dés re vál to zik:

„(3) A tá ro ló elem elekt ro ni kus for má ban tar tal maz za
– ki vé ve a (4) be kez dés ben fog lalt ese te ket – a tag ál la mok
ál tal ki ál lí tott út le ve lek és úti ok má nyok biz ton sá gi jel lem -
zõ i re és bio met ri kus ele me i re vo nat ko zó elõ írásokról
 szóló, 2004. de cem ber 13-i 2252/2004/EK ta ná csi ren de let 
1. cikk (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta sze rin ti bio -
met ri kus ada tot (a továb biak ban: má so dik bio met ri kus
adat).

(4) A tá ro ló elem ki zá ró lag az (1) be kez dés ben fog lalt
ada to kat tar tal maz za

a) a köz vet le nül al kal ma zan dó eu ró pai kö zös sé gi jogi
ak tus ban meg ha tá ro zott eset ben,

b) az út le vél irán ti ké re lem be nyúj tá sa kor a má so dik
bio met ri kus adat adá sá ra át me ne ti leg fi zi ka i lag kép te len
sze mé lyek ese té ben, va la mint

c) azon sze mé lyek ese té ben, akik nek az út le vél irán ti
ké re lem elõ ter jesz tésekor tör té nõ sze mé lyes meg je le né sét
– a ke ze lõ or vos ál tal ki ál lí tott iga zo lás sze rint – egész sé gi
ál la po tuk nem te szi le he tõ vé,

d) kül föl dön tar tóz ko dó sze mély ese tén, ha az út le ve le,
il let ve a kül föld re uta zás hoz fel hasz nált sze mély azo no sí tó
iga zol vá nya a sze mély azo nos ság meg ál la pí tá sá ra al kal -
mat lan ná vált, meg ron gá ló dott, le járt, el ve szett vagy el tu -
laj do ní tot ták, amennyi ben a to váb bi tar tóz ko dás, to vább-,
il let ve ha za uta zá sa cél já ból az ide ig le nes ma gán út le vél
nem hasz nál ha tó fel.

(5) A (4) be kez dés alap ján ki adott út le vél ér vé nyes sé gi
ide je – a 18. élet évét be nem töl tött sze mély szá má ra ki -
adott ok mány ki vé te lé vel – egy év.”

3.  §  (1) Az Utv. 9.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) An nak az ál lam pol gár nak, aki hi va ta los út le vél re
nem jo go sult, de fog lal ko zá sa rend sze res kül föld re uta zás -
sal jár – az ezt bi zo nyí tó iga zo lás alap ján –, va la mint an nak 
az ál lam pol gár nak, aki azt kü lö nös mél tány lást ér dem lõ
ok ból kéri, a Kor mány ren de le té ben meg ha tá ro zott fel té te -
lek fenn ál lá sa ese tén má so dik ma gán út le vél is ki ad ha tó.”

(2) Az Utv. 9.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A má so dik ma gán út le vél az arra jo go sí tó fog lal ko -
zás gya kor lá sá nak idõ tar ta má ig, de leg fel jebb – a 7.  §
(5) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – két évig ér vé nyes. A
kü lö nös mél tány lást ér dem lõ ok ból ki adott má so dik ma -
gán út le vél ér vé nyes sé gi ide je egy év.”

4.  § (1) Az Utv. 16.  § (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az út le vél ha tó ság a kül föld re uta zá si kor lá to zást
vagy an nak meg szün te té sét

a) az (1) be kez dés b) és c) pont já ban meg ha tá ro zott
eset ben a kül föld re uta zá si kor lá to zás alap já ul szol gá ló ok
te kin te té ben – kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott – ér te sí tés -
re kö te le zett szerv;

b) az (1) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben
a kül föld re uta zá si kor lá to zás alap já ul szol gá ló ok te kin te -
té ben – kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott – dön tés re jo go -
sult szerv
ér te sí té se alap ján jegy zi be a nyil ván tar tás ba.

(3) Kül föld re uta zá si kor lá to zás ese tén az úti ok mányt
a) az (1) be kez dés b) és c) pont já ban meg ha tá ro zott

eset ben a sze mé lyi sza bad sá got el vo nó vagy kor lá to zó
kény szer in téz ke dést fo ga na to sí tó vagy an nak el len õr zé sét
vég re haj tó szerv;

b) az (1) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben
a sza bad ság vesz tést fo ga na to sí tó bün te tés-vég re haj tá si in -
té zet vagy a kény szer gyógy ke ze lést fo ga na to sí tó igaz ság -
ügyi meg fi gye lõ és el me or vo si in té zet
vissza tart ja.”

(2) Az Utv. 16.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) Az út le vél ha tó ság a kül föld re uta zá si kor lá to zás
tör lé sét köve tõen ha la dék ta la nul ér te sí ti az úti ok mányt
vissza tar tó szer vet az úti ok mány vissza adá sa cél já ból.”

5.  § Az Utv. 19.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az út le vél ha tó ság az ér vény te len úti ok mányt
vissza von ja.”

6.  § Az Utv. a kö vet ke zõ 23/A.  §-sal egé szül ki:
„23/A.  § (1) A kül föld re uta zá si kor lá to zás be jegy zé sé -

rõl vagy tör lé sé rõl az út le vél ha tó ság ha la dék ta la nul dönt.
(2) Az úti ok mány vissza tar tá sa el len kü lön jog or vos lat -

nak nincs he lye, az a kül föld re uta zá si kor lá to zás be jegy -
zé se el le ni fel leb be zés ben tá mad ha tó meg.”

7.  § Az Utv. a kö vet ke zõ 24/A.  §-sal egé szül ki:
„24/A.  § (1) A köz pon ti adat ke ze lõ szerv köz pon ti úti -

ok mány-nyil ván tar tás sal össze füg gõ fel adat- és ha tás kö ré -
ben:

a) fel ügye le tet gya ko rol a kör zet köz pon ti fel ada to kat
el lá tó, ok mány iro dát mû köd te tõ te le pü lé si (fõ vá ro si ke rü -
le ti) ön kor mány zat jegy zõ jé nek (a továb biak ban: kör zet -
köz pon ti jegy zõ) nyil ván tar tá si te vé keny sé ge fe lett;

b) ke ze li a nyil ván tar tás adat ál lo má nyát és biz to sít ja a
nyil ván tar tás ban ke zelt ada tok he lyes sé gét;

c) a nyil ván tar tás ból a tör vény ben meg ha tá ro zott fel té -
te lek fenn ál lá sa ese tén adat szol gál ta tást tel je sít;

d) mû köd te ti a nyil ván tar tás in for ma ti kai rend sze rét.
(2) A kör zet köz pon ti jegy zõ a 24.  § a)–g) pont já ban

meg ha tá ro zott, il let ve a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter a
24.  §-ban meg ha tá ro zott ada tok ról, il let ve ezek vál to zá sá -
ról elekt ro ni kus úton ér te sí ti a köz pon ti adat ke ze lõ szer -
vet.”
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8.  § (1) Az Utv. 32/A.  § (1) be kez dés b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A tá ro ló elem nek az érin tett azo no sí tá sát va la mely fi zi -
kai tu laj don sá gá nak rög zí té sé vel le he tõ vé tevõ mó don elõ -
ál lí tott sze mé lyes ada ta it]

„b) a Rend õr ség ha tár for ga lom-el len õr zést vég zõ szer -
ve ki zá ró lag a sze mé lyes adat nak a tá ro ló elem bõl tör té nõ
ol va sá sá val ke zel he ti, ki zá ró lag a tag ál la mok ál tal ki ál lí -
tott út le ve lek és úti ok má nyok biz ton sá gi jel lem zõ i re és
bio met ri kus ele me i re vo nat ko zó elõ írásokról  szóló, 2004.
de cem ber 13-i 2252/2004/EK ta ná csi ren de let 4. cikk
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott cél ból,”

(2) Az Utv. 32/A.  § (1) be kez dés a kö vet ke zõ c) pont tal
egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi c) pont meg je lö lé -
se d) pont ra vál to zik:

[A tá ro ló elem nek az érin tett azo no sí tá sát va la mely fi zi -
kai tu laj don sá gá nak rög zí té sé vel le he tõ vé tevõ mó don elõ -
ál lí tott sze mé lyes ada ta it]

„c) a Kor mány ál tal ki je lölt ha tó ság ki zá ró lag a sze mé -
lyes adat nak a tá ro ló elem bõl tör té nõ ol va sá sá val ke zel he -
ti, ab ból a cél ból, hogy a ké rel me zõ a tá ro ló elem tar tal mát
el len õriz hes se,”

9.  § Az Utv. 42.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„42.  § E tör vény 7.  § (2)–(4) be kez dé se, 20.  § (2) be kez -
dé se, va la mint 32/A.  §-a a tag ál la mok ál tal ki ál lí tott út le -
ve lek és úti ok má nyok biz ton sá gi jel lem zõ i re és bio met ri -
kus ele me i re vo nat ko zó elõ írásokról  szóló, 2004. de cem -
ber 13-i 2252/2004/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá hoz
szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít meg.”

10.  § (1) Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
(a továb biak ban: Itv.) mel lék le te IX. fe je zet I. cím 2. pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. A ma gán út le vél, a szol gá la ti és ha jós szol gá la ti út le -
vél ki adá sá nak il le té ke 7500 fo rint, ha a ma gán út le vél ér -
vé nyes sé gi ide je 10 év, 14 000 fo rint. A ké re lem be nyúj tá -
sá nak idõ pont já ban 18. élet évét be nem töl tött sze mély és a 
70. élet évét be töl tött sze mély ma gán út le ve lé nek, az 1 évi
ér vé nyes ség gel ki ál lí tott ma gán út le vél, szol gá la ti és ha jós
szol gá la ti út le vél, va la mint a me ne kült ként el is mert sze -
mé lyek két nyel vû úti ok má nya ki adá sá nak il le té ke
2500 fo rint.”

(2) Az Itv. IX. fe je zet I. cím 5. pont d) al pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Il le ték men tes]
„d) az úti ok mány cse ré je, amennyi ben arra azért ke rül

sor, mert az úti ok mány bio met ri kus azo no sí tót tar tal ma zó
tá ro ló ele me nem tar tal maz za vagy hi bá san tar tal maz za a
tör vény ben meg ha tá ro zott ada to kat.”

(3) Az Itv. mel lék le te IX. fe je zet II. cím 2. pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. Il le ték men tes
a) a 14. élet évét be nem töl tött pol gár személyazono -

sító iga zol vá nya irán ti ké rel me, ki vé ve az el ve szett, meg -
sem mi sült, meg ron gá ló dott ok mány cse ré je ese tén,

b) a 70. élet évét be töl tött pol gár sze mély azo no sí tó iga -
zol vány irán ti ké rel me, ha út le vél lel vagy kár tya for má tu -
mú ve ze tõi en ge déllyel nem ren del ke zik.”

11.  § (1) A pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek
nyil ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény (a továb -
biak ban: Nytv.) 13.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„13.  § (1) Az érin tet tet a sze mé lyi azo no sí tó já ról a nyil -
ván tar tó szerv ha tó sá gi iga zol vánnyal tá jé koz tat ja.

(2) A sze mé lyi azo no sí tót és lak cí met iga zo ló ha tó sá gi
iga zol vány tar tal maz za a pol gár ne vét, szü le té si ne vét,
szü le té si he lyét, ide jét, any ja ne vét, lak cí mét, sze mé lyi
azo no sí tó ját, az ok mány azo no sí tó ját, va la mint tá jé koz ta -
tás cél já ból a 14. élet évét be nem töl tött kis ko rú ese tén – a
tör vényes kép vi se lõ ké re le mé re – a kis ko rú tör vényes kép -
vi se lõ i nek ne vét és a ki ál lí tás idõ pont ja sze rin ti te le fon -
szá mát.

(3) Az el já ró ha tó ság a 14 éven alu li kis ko rú tör vényes
kép vi se lõ jé nek (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada ta it ki -
zá ró lag a sze mé lyi azo no sí tót és lak cí met iga zo ló ha tó sá gi
iga zol vány ki adá sá ig jo go sult ke zel ni, azo kat a ha tó sá gi
iga zol vány ki adá sa kor ha la dék ta la nul tö röl ni kell.

(4) A sze mé lyi azo no sí tót iga zo ló ha tó sá gi iga zol ványt
úgy kell ki ál lí ta ni, hogy ab ból az érin tett pol gár sze mé lyi
azo no sí tó ja és lak cím ada ta egy ide jû leg ne vál jon meg is -
mer he tõ vé.”

(2) Az Nytv. 14.  § b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[A nyil ván tar tás szer vei az ál ta luk ke zelt ada to kat az
aláb bi for rás ból gyûj tik:]

„b) a pol gár ké rel me a sze mély azo no sí tó iga zol vány ki -
ál lí tá sa iránt, az eh hez csa tolt ok ira tok, az arc kép má sa és a
sa ját kezû alá írá sa, il let ve az új szü lött arc kép má sa;”

(3) Az Nytv. 21.  §-a a kö vet ke zõ l) pont tal egé szül ki:
[E tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján a 17.  § (2) be kez dé -

sé nek b) pont ja sze rin ti ada to kat jo go sul tak igé nyel ni:]

„l) az egész ség biz to sí tá si szerv a jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott fel ada tai el lá tá sá hoz, a köz pon ti szerv tõl.”

(4) Az Nytv. 22.  §-a a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki:
[E tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján a 17.  § (2) be kez dé -

sé nek c) pont ja sze rin ti ada tok igény lé sé re jo go sul tak:]
„f) az anya könyv ve ze tõ.”

(5) Az Nytv. 29.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A sze mély azo no sí tó iga zol vány a pol gár írás be li
nyi lat ko za ta, va la mint az anya könyv és a sze mé lyi adat- és
lak cím nyil ván tar tás – nem ma gyar ál lam pol gár ese tén eze -
ken túl me nõ en a pol gár út le ve le és a ma gyar or szá gi tar tóz -
ko dá sá nak jog cí mét iga zo ló köz ok irat – alap ján ki ál lí tott
olyan ha tó sá gi iga zol vány, mely a pol gár sze mély azo nos -
sá gát és az e tör vény ben meg ha tá ro zott ada ta it köz hi te lû en 
iga zol ja.”
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(6) Az Nytv. 29.  § (3) be kez dés h) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A sze mély azo no sí tó iga zol vány tar tal maz za a pol gár]
„h) alá írá sát, ha a 14. élet évét be töl töt te;”

(7) Az Nytv. 29.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A pol gár sze mély azo nos sá gát – a sze mély azo no sí -
tó iga zol vá nyon túl – az ér vé nyes út le vél vagy a kár tya for -
má tu mú ve ze tõi en ge dély iga zol ja. A sze mély azo no sí tás
cél já ból – jog sza bály ban meg ha tá ro zott ki vé te lek kel – a
pol gár nem kö te lez he tõ más ok mány be mu ta tá sá ra.”

(8) Az Nytv. 29.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A sze mély azo nos ság iga zo lá sá ra al kal mas ha tó sá gi 
iga zol vánnyal nem ren del ke zõ kis ko rú ré szé re a sze mély -
azo no sí tó iga zol ványt a tör vényes kép vi se lõ ké rel mé re
kell ki ad ni.”

12.  § (1) A sze mély azo no sí tó jel he lyé be lépõ azo no sí -
tá si mó dok ról és az azo no sí tó kó dok hasz ná la tá ról  szóló
1996. évi XX. tör vény (a továb biak ban: Szaztv.) 14.  §-a
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„14.  § A pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek
nyil ván tar tá sát ke ze lõ köz pon ti szerv az új szü lött szü le té si 
csa lá di és utó ne vét, szü le té si he lyét és ide jét, any ja ne vét,
va la mint lak cí mét köz li az ál la mi adó ha tó ság gal. Az új -
szü lött ré szé re az ál la mi adó ha tó ság a pol gá rok sze mé lyi
ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sát ke ze lõ köz pon ti
szerv adat szol gál ta tá sa alap ján az adó iga zol ványt hi va tal -
ból adja ki.”

(2) A Szaztv. 21.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) A pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -
ván tar tá sát ke ze lõ köz pon ti szerv az új szü lött csa lá di és
utó ne vét, szü le té si he lyét és ide jét, any ja ne vét, ál lam pol -
gár sá gát, va la mint lak cí mét köz li az egész ség biz to sí tá si
szerv vel. Az új szü lött ré szé re az egész ség biz to sí tá si szerv
a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá -
sát ke ze lõ köz pon ti szerv adat szol gál ta tá sa alap ján a
TAJ-szá mot tar tal ma zó ha tó sá gi iga zol ványt hi va tal ból
adja ki.”

13.  § (1) A fi a ta lok élet kez dé si tá mo ga tá sá ról  szóló
2005. évi CLXXIV. tör vény (a továb biak ban: Starttv.) 5.  § 
(1) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[Az élet kez dé si tá mo ga tás ra való jo go sult ság ér vé nye -
sí té sé hez – a 2005. de cem ber 31. nap ja után szü le tett gyer -
me kek re vo nat ko zó an]

„b) az ál la mi adó ha tó ság az a) pont sze rin ti adat szol gál -
ta tást kö ve tõ öt mun ka na pon be lül a gyer mek adó azo no sí -
tó je lét és ter mé sze tes azo no sí tó ada ta it, azok vál to zá sa it
elekt ro ni kus úton át ad ja a ki uta ló ré szé re, to váb bá ki ál lít ja
az adó iga zol ványt, és a gyer mek la kó he lyé re pos tai úton
meg kül di, va la mint a ki uta ló ré szé re öt mun ka na pon be lül
elekt ro ni kus úton to váb bít ja az e tör vény sze rin ti kö te le -
zett sé ge i nek tel je sí té sé hez szük sé ges ada to kat.”

(2) A Starttv. 5.  § (2) be kez dés d) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ki uta ló]
„d) a szám la meg nyi tá sá val egy ide jû leg tá jé koz ta tást ad 

a szü lõ nek az élet kez dé si tá mo ga tás sal kap cso la tos tud ni -
va lók ról,”

14.  § Az anya köny vek rõl, a há zas ság kö té si el já rás ról és
a név vi se lés rõl  szóló 1982. évi 17. tör vényerejû ren de let
(a továb biak ban: At.) 41.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az anya könyv ve ze tõ a pol gá rok sze mé lyi ada ta i -
nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. 
tör vény ben meg ha tá ro zott adat szol gál ta tá si kö te le zett sé -
gét sze mé lyi azo no sí tó val tel je sí ti. Az adat szol gál ta tás sal
egy ide jû leg az új szü lött sze mély azo no sí tó iga zol vá nyá -
nak, va la mint sze mé lyi azo no sí tót és lak cí met iga zo ló ha -
tó sá gi iga zol vá nyá nak ki adá sa ér de ké ben az új szü lött arc -
ké pét meg kül di a sze mély azo no sí tó iga zol ványt ki ál lí tó
ha tó ság ré szé re, a tör vényes kép vi se lõk ne vét és te le fon -
szá mát a sze mé lyi azo no sí tót és lak cí met iga zo ló ha tó sá gi
iga zol ványt ki ál lí tó ha tó ság ré szé re.”

15.  § (1) E tör vény 2009. jú ni us 28-án lép ha tály ba.

(2) Ez a tör vény a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti.

16.  § (1) Az Utv. 1.  § (3) be kez dé sé ben az „az Eu ró pai
Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló Egyez mény ben ré szes tag ál lam 
te rü le té re tör té nõ be uta zás kor és a tag ál la mok kö zöt ti uta -
zás so rán” szö veg rész he lyé be az „EGT-ál lam te rü le té re
tör té nõ be uta zás kor” szö veg, a „va la mint ha azt nem zet kö -
zi szer zõ dés le he tõ vé te szi” szö veg rész he lyé be a „va la -
mint nem zet kö zi szer zõ dés alap ján, il let ve ha azt EGT-
 államnak nem mi nõ sü lõ ál lam bel sõ joga biz to sít ja, amely
tényt, il let ve an nak meg szû né sét az adott ál lam ér te sí té sét
köve tõen a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter a Hi va ta los Ér -
te sí tõ ben és hon lap ján ha la dék ta la nul köz zé tesz” szö veg,
3.  § (3) be kez dé sé ben a „me ne dé kes ként el is mert sze mé -
lyek re e tör vény III., IV. és V. Fe je ze té ben fog lalt ren del -
ke zé se ket kell al kal maz ni” szö veg rész he lyé be a „va la -
mint me ne dé kes ként el is mert sze mé lyek re e tör vény ren -
del ke zé se it al kal maz ni kell” szö veg, 8.  § (1) be kez dés fel -
ve ze tõ szö ve gé ben az „idõ tar ta ma az” szö veg rész he lyé be
az „idõ tar ta ma – a 7.  § (5) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
az” szö veg, 8.  § (1) be kez dés a) pont já ban a „4 éves élet -
kor be töl té sé ig 2 év” szö veg rész he lyé be a „6 éves élet kor
be töl té sé ig 3 év” szö veg, 8.  § (1) be kez dés b) pont já ban a
„4–18 éves élet kor kö zöt ti ek ese tén 5 év” szö veg rész he -
lyé be a „6–70 éves élet kor kö zöt ti ek ese tén – a (2) be kez -
dés ben fog lalt ki vé tel lel – 5 év” szö veg, 8.  § (1) be kez dés
c) pont já ban a „18 éven fe lü li ek ese tén – a (2) be kez dés ben 
fog lalt ki vé tel lel – 10 év” szö veg rész he lyé be a „70 éven
fe lü li ek ese tén 10 év” szö veg, 8.  § (2) be kez dé sé ben az „A
18 éven fe lü li ál lam pol gár ré szé re a ma gán út le vél” szö -
veg rész he lyé be az „A 18–70 éves élet kor kö zöt ti ál lam -
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pol gár ré szé re a ma gán út le vél” szö veg, az „5 éves” szö -
veg rész he lyé be „10 éves” szö veg, 10.  § (4) be kez dé sé ben
az „A ha za té rés cél já ból ki adott” szö veg rész he lyé be az
„Az” szö veg, 11.  § (1) be kez dé sé ben az „A hi va ta los út le -
ve let a meg bí za tás idõ tar ta má ra, de leg fel jebb öt évi ér vé -
nyes ség gel kell ki ál lí ta ni.” mon dat he lyé be az „A 7.  §
(5) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel a hi va ta los út le vél a jo -
go sult sá got meg ala po zó meg bí za tás vagy jog vi szony idõ -
tar ta má ra, de leg fel jebb öt évig ér vé nyes.” mon dat, 16.  §
(1) be kez dés b) pont já ban az „aki bün te tõ el já rás ke re té ben
õri zet ben, elõ ze tes le tar tóz ta tás ban, ki ada tá si õri zet ben,
ki ada tá si le tar tóz ta tás ban, át adá si le tar tóz ta tás ban, ide ig -
le nes át adá si le tar tóz ta tás ban” szö veg rész he lyé be az „aki
elõ ze tes le tar tóz ta tás ban, ki ada tá si le tar tóz ta tás ban, ide ig -
le nes ki ada tá si le tar tóz ta tás ban, át adá si le tar tóz ta tás ban,
ide ig le nes át adá si le tar tóz ta tás ban” szö veg, 19.  § (3) be -
kez dés a) pont já ban a „bár me lyik szü lõ” szö veg rész he -
lyé be a „szü lõi fel ügye le ti jog gya kor lá sá ra jo go sult bár -
me lyik szü lõ” szö veg, 20.  § (2) be kez dé sé ben a „7.  §
(1) be kez dé sé ben” szö veg rész he lyé be a „7.  § (2)–(3) be -
kez dés ben” szö veg, 22.  § (3) be kez dé sé ben az „A ha tá ro -
zat” szö veg rész he lyé be az „Az út le vél ha tó ság ha tá ro za tá -
nak” szö veg, 23.  § (2) be kez dé sé ben az „Az úti ok mányt”
szö veg rész he lyé be az „Az ér vény te len úti ok mányt” szö -
veg, a „Ma gyar Köz tár sa ság Dip lo má ci ai és Kon zu li Kép -
vi se le té nek ha tó sá gi in téz ke dés re fel jo go sí tott tag ja” szö -
veg rész he lyé be a „ma gyar kül kép vi se let ha tó sá gi in téz ke -
dés re fel jo go sí tott kon zu li tiszt vi se lõ je” szö veg, il let ve a
„ve szi el” szö veg rész he lyé be az „el ve szi” szö veg, 23.  §
(3) be kez dé sé ben az „át vett” szö veg rész he lyé be az „el -
vett” szö veg, 24.  § i) pont já ban az „ide ig le nes fel ol dá sa”
szö veg rész he lyé be „tör lé se”, az „a hoz zá já ru ló szerv”
szö veg rész he lyé be „az ér te sí tés re kö te le zett, il let ve a dön -
tés re jo go sult szerv” szö veg, az „a hoz zá já ru lás idõ pont -
ját” szö veg rész he lyé be az „az ér te sí tés, il let ve a dön tés
idõ pont ját” szö veg, 28.  § (5) be kez dé sé ben az „A dip lo ma -
ta és a kül ügyi szol gá la ti út le ve lek te kin te té ben az (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott ada to kat csak ezen ok má nyok
ki adá sá ra fel jo go sí tott út le vél ha tó ság szol gál tat hat ja.”
mon dat he lyé be az „Az adat szol gál ta tás elekt ro ni kus ügy -
in té zés út ján is tel je sít he tõ.” mon dat, 28.  § (6) be kez dé sé -
ben az „(1) be kez dés ben” szö veg rész he lyé be az
„(1)–(2) be kez dés ben” szö veg, va la mint 41.  § (2) be kez -
dés e) pont já ban az „a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe -
le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben – az út le vél ki vé te lé vel –
az úti ok má nyok ki adá sá ért és cse ré jé ért; va la mint a köz -
igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg lép.

(2) Az Utv. 4.  § c) pont já ban, 7.  § (5) be kez dé sé ben,
23.  § (1) be kez dé sé ben, 26.  §-ában, 27.  § (1) be kez dé sé -
ben, 28.  § (3) be kez dé sé ben, 29.  § (1) és (3) be kez dé sé ben,
30–31.  §-ában és 41.  § (2) be kez dés a) pont já ban az „út le -
vél ha tó ság” szö veg rész he lyé be az „út le vél ha tó ság” szö -
veg, 5.  § (4) be kez dé sé ben az „út le vél ha tó ság nál” szö veg -
rész he lyé be az „út le vél ha tó ság nál” szö veg, 23.  § (3) be -
kez dé sé ben az „út le vél ha tó ság nak” szö veg rész he lyé be az 
„út le vél ha tó ság nak” szö veg, 24.  § g) pont já ban az „út le vél 

ha tó sá gi” szö veg rész he lyé be az „út le vél-ha tó sá gi” szö -
veg, 41.  § (1) be kez dés a) pont já ban az „út le vél ha tó sá go -
kat” szö veg rész he lyé be az „út le vél ha tó sá go kat” szö veg,
va la mint 41.  § (2) be kez dés a) pont já ban az „út le vél ha tó -
sá gok” szö veg rész he lyé be az „út le vél ha tó sá gok” szö veg
lép.

(3) Ha tá lyát vesz ti az Utv. 7.  § (1) be kez dés a) pont já -
ban a „sa ját kezû” szö veg rész, a 10.  § (1) be kez dé sé ben az
„ , és Ma gyar or szág ról a ma gán út le vél kel lõ idõ ben nem
sze rez he tõ be” szö veg rész, a 10.  § (2) be kez dé sé ben az
„ , és Ma gyar or szág ról a ha za té rés hez szük sé ges ma gán út -
le vél kel lõ idõ ben nem sze rez he tõ be” szö veg rész, a 16.  §
(1) be kez dés e) és f) pont ja, 18.  §-a, a 19.  § (2) és (4) be kez -
dé se, a 20.  § (1) be kez dés b) pont ja, a 22.  § (1) be kez dé se,
a 22.  § (3) be kez dé sé ben az elsõ mon dat, a 23.  § (1) be kez -
dé sé ben az „az ér vény te len vagy” szö veg rész, a 23.  §
(2) be kez dé sé ben az „a 19.  § (1) be kez dés b) pont já ban, il -
let ve a 20.  § a), c) és e) pont ja i ban meg ha tá ro zott ese tek -
ben” szö veg rész, a 24.  §-ában a „– ha tás kö ré re és ille té -
kességére ki ter je dõ en –” szö veg rész, a 24.  § i) pont já ban
az „a köz tar to zás  miatt nyúj tott biz to sí ték adá sá nak té nyét
és idõ pont ját” szö veg rész, a 24.  § j) pont ja, 25.  §-a, a 27.  §
(1) be kez dé sé ben a „– me ne kül te ket érin tõ en –” szö veg -
rész, a 28.  § (2) be kez dés má so dik mon da ta, a 33.  § (1) be -
kez dés má so dik mon da ta, a 33.  § (2) be kez dé se, a 34.  §-a,
va la mint a 38.  §-a.

(4) Ha tá lyát vesz ti

a) a szer ve zett bû nö zés, va la mint az az zal össze füg gõ
egyes je len sé gek el le ni fel lé pés sza bá lya i ról és az eh hez
kap cso ló dó tör vénymódosításokról 1999. évi LXXV. tör -
vény 82.  §-a;

b) az Or szá gos Íté lõ táb la szék he lyé nek és ille té kességi
te rü le té nek meg ál la pí tá sá ról, va la mint az igaz ság szol gál -
ta tás mû kö dé sét érin tõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 1999. évi CX. tör vény 171.  §-a;

c) az Észak-at lan ti Szer zõ dés tag ál la mai kö zöt ti, fegy -
ve res erõ ik jog ál lá sá ról  szóló Meg ál la po dás hoz tör té nõ
csat la ko zás ról, a Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl, va la mint a
Meg ál la po dás hoz kap cso ló dó egyes jog sza bá lyok mó do -
sí tá sá ról  szóló 1999. évi CXVII. tör vény 11.  §-a;

d) a kül föld re uta zás ról  szóló 1998. évi XII. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2000. évi CXXII. tör vény;

e) a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény mó -
do sí tá sá ról  szóló 2002. évi I. tör vény 304.  §-a és 308.  §
(1) be kez dés b) pont ja;

f) a sze mély azo no sí tó iga zol vánnyal tör té nõ uta zás sal
össze füg gõ tör vénymódosításokról  szóló 2004. évi XV.
tör vény;

g) az Eu ró pai Par la ment ma gyar or szá gi kép vi se lõ i nek
jog ál lá sá ról  szóló 2004. évi LVII. tör vény 22.  §-a;

h) a kül föld re uta zás ról  szóló 1998. évi XII. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi XXI. tör vény;

i) a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok be uta zá sá ról és 
tar tóz ko dá sá ról  szóló 2007. évi II. tör vény 114.  §-a;
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j) a Schen ge ni Vég re haj tá si Egyez mény ke re té ben tör -
té nõ együtt mû kö dés rõl és in for má ció cse ré rõl  szóló 2007.
évi CV. tör vény 37.  §-a.

17.  § (1) Az Itv. mel lék le te IX. fe je zet II. cí mé nek
5. pont já ban a „sze mély azo no sí tó iga zol vány ki adá sa vagy 
lak cím vál to zás” szö veg rész he lyé be a „sze mély azo no sí tó
iga zol vány ki adá sa, lak cím vál to zás, il let ve – 14. élet évét
be nem töl tött kis ko rú ese tén – a ké re lem re fel tün tet he tõ
ada tok vál to zá sa” szö veg lép.

(2) Az Nytv. 5.  § (1) be kez dé sé ben a „nõk ese té ben
 leánykori” szö veg rész he lyé be a „szü le té si” szö veg, az
„any ja le ány ko ri” szö veg rész he lyé be az „any ja szü le té si”
szö veg, 11.  § (1) be kez dés l) pont já ban az „alá írá sát” szö -
veg rész he lyé be a „va la mint – ha a 14. élet évét be töl töt te –
alá írá sát” szö veg lép.

(3) A Szaztv. 21.  § (5) be kez dés b) pont já ban a „le ány -
ko ri” szö veg rész he lyé be a „szü le té si” szö veg lép.

(4) A Starttv. 5.  § (1) be kez dés a) pont já ban az „ada tok -
ról” szö veg rész he lyé be az „ada tok ról és a gyer mek lak cí -
mé rõl” szö veg lép.

(5) Ha tá lyát vesz ti
a) az Nytv. 2.  § (3) és (4) be kez dé se, az Nytv. 21.  §

g) pont já ban az „az anya könyv ve ze tõ, va la mint” szö veg -
rész;

b) a Szaztv. 29.  §-a;
c) az At. 41.  § (6) be kez dé se.

18.  § (1) E tör vény 2. és 8.  §-a a tag ál la mok ál tal ki ál lí -
tott út le ve lek és úti ok má nyok biz ton sá gi jel lem zõ i re és
bio met ri kus ele me i re vo nat ko zó elõ írásokról  szóló, 2004.
de cem ber 13-i 2252/2004/EK ta ná csi ren de let 1. cikk (2)
és (3) be kez dé se és 4. cik ke vég re haj tá sá hoz szük sé ges
ren del ke zé se ket ál la pít meg.

(2) E tör vény 11.  § (8) be kez dé se az Unió pol gá ra i nak
és csa lád tag ja ik nak a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad
moz gás hoz és tar tóz ko dás hoz való jo gá ról, va la mint az
1612/68/EGK ren de let mó do sí tá sá ról, to váb bá a
64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a
73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK,
a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he -
lye zé sé rõl  szóló, 2004. áp ri lis 29-i 2004/38/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi irány elv 4. cikk (3) be kez dé sé nek
való meg fe le lést szol gál ja.

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 CXIV.
tör vény

a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl  szóló
2007. évi XVII. tör vény módosításáról*

1. § A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint
ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap -
cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII.
tör vény (a továb biak ban: Tv.) 5.  §-a a kö vet ke zõ f) pont tal
egé szül ki:

[A pi a ci sze rep lõk gaz dál ko dá sa ki szá mít ha tó sá gá nak
ér de ké ben biz to sí ta ni kell, hogy]

„f) a pá lyá za ti és ké rel me zé si fel té te lek és ha tár idõk a
jog sza bály vagy pá lyá za ti fel hí vás alap ján egy be nyúj tá si
idõ szak ban be nyúj tott ké rel mek vagy pá lyá za tok ese tén
– kö zös sé gi jogi ak tus el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – az
ügy fél hát rá nyá ra nem mó do sít ha tók.”

2. § (1) A Tv. 9.  § r) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[A tör vény, va la mint a tör vény vég re haj tá sá ra ki adott
jog sza bá lyok al kal ma zá sá ban:]

„r) me zõ gaz da sá gi célú cse kély össze gû (de mi ni mis)
tá mo ga tá sok: az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a me -
zõ gaz da sá gi ter me lõ ága zat ban nyúj tott cse kély össze gû
(de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra  való al kal ma zá sá ról  szóló
1535/2007/EK bi zott sá gi ren de let (2007. de cem ber 20.),
az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a ha lá sza ti ága zat ban 
nyúj tott cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra  való
al kal ma zá sá ról és az 1860/2004/EK ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 875/2007/EK bi zott sá gi ren de let (2007. jú li us
24.), va la mint a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a de mi ni -
mis tá mo ga tá sok ra  való al kal ma zá sá ról  szóló
1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let (2006. de cem ber 15.)
ha tá lya alá utalt me zõ gaz da sá gi és ag rár-vi dék fej lesz té si
ál la mi tá mo ga tá sok;”

(2) A Tv. 9.  §-a a kö vet ke zõ s)–z) pon tok kal egé szül ki:
[A tör vény, va la mint a tör vény vég re haj tá sá ra ki adott

jog sza bá lyok al kal ma zá sá ban:]
„s) szán dé kos ság, sú lyos gon dat lan ság (a továb biak -

ban együtt: szán dé kos ság): a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej -
lesz té si in téz ke dé sek kel össze füg gés ben szán dé kos nak
mi nõ sül az ügy fél, il let ve az ál ta la igény be vett köz re mû -
kö dõ, kép vi se lõ ma ga tar tá sa, amennyi ben az ügy fél vagy
az ál ta la igény be vett köz re mû kö dõ, kép vi se lõ tu da tá ban
van an nak, hogy a ta nú sí tott te võ le ges ma ga tar tás vagy

25014 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/190. szám

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



mu lasz tás az in téz ke dé sek kel össze füg gés ben az ügy fél
szá má ra a jo go sult ság jo go su lat lan meg szer zé se, an nak
fenn tar tá sa, il let ve az in téz ke dé sek kel össze füg gés ben jo -
go sult sá gá nak bár mely ele me vo nat ko zá sá ban ked ve zõbb
el bí rá lást biz to sít, mint a ta nú sí tott te võ le ges ma ga tar tás
nél kül;

t) gon dat lan ság: a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si
in téz ke dé sek kel össze füg gés ben gon dat lan nak mi nõ sül az
ügy fél, il let ve az ál ta la igény be vett köz re mû kö dõ je, kép -
vi se lõ je ma ga tar tá sa, amennyi ben az a 9.  § s) pont ja sze rint 
nem mi nõ sít he tõ szán dé kos ma ga tar tás nak;

u) ke ret ki me rü lés: a jog sza bály ban meg ha tá ro zott jo -
go sult sá gi ke ret tel jes mér té kû vagy olyan rész le ges ki me -
rü lé se, ami kor a fenn ma ra dó rész (ma rad vány) az in téz ke -
dés jel le gé bõl adó dó an nem hasz nál ha tó ki;

ü) tá mo ga tá si jo go sult ság: a köz vet len tá mo ga tá si in -
téz ke dé sek ke re té ben az ügy fél szá má ra meg ál la pí tott
olyan va gyo ni ér té kû jog, amely nek azo no sí tá sát és nyil -
ván tar tá sát kö zös sé gi jog sza bály írja elõ;

v) mo ni tor ing: az 1698/2005/EK ta ná csi ren de let, az
Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból
(EMVA) nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról  szóló
1698/2005/EK ta ná csi ren de let rész le tes al kal ma zá si sza -
bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 2006. de cem ber 15-i
1974/2006/EK bi zott sá gi ren de let (a továb biak ban:
1974/2006/EK bi zott sá gi ren de let), az 1198/2006/EK ta -
ná csi ren de let, va la mint az Eu ró pai Ha lá sza ti Alap ról
 szóló 1198/2006/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ra vo -
nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló 2007.
már ci us 26-i 498/2007/EK bi zott sá gi ren de let (a továb -
biak ban: 498/2007/EK ren de let) sze rint meg ha tá ro zott
mu ta tók ra vo nat ko zó an vég re haj tott, az in téz ke dé sek
meg kez dé se kor, va la mint a cél ki tû zé se ik hez vi szo nyí tott
elõ re ha la dá sá nak, ha tá sá nak rend sze res vizs gá la ta;

w) mo ni tor ing-adat gyûj tés: az 1698/2005/EK ta ná csi
ren de let, az 1974/2006/EK bi zott sá gi ren de let, az
1198/2006/EK ta ná csi ren de let, va la mint a 498/2007/EK
bi zott sá gi ren de let sze rint meg ha tá ro zott mu ta tók ra vo nat -
ko zó an vég re haj tott, az in téz ke dé sek meg kez dé se kor, va -
la mint a cél ki tû zé se ik hez vi szo nyí tott elõ re ha la dá sá nak,
ha tá sá nak mé ré sé re szol gá ló ada tok rend sze res gyûj té se;

x) mo ni tor ing rend szer: a mo ni tor ing rend szer a mo ni -
tor ing te vé keny ség foly ta tá sa cél já ból lét re ho zott in téz mé -
nyek, szer ve ze tek, esz kö zök és el já rás ren dek, va la mint
ezek együt tes mû köd te té se ér de ké ben fo ga na to sí tott in téz -
ke dé sek összes sé ge;

y) pénz ügyi kap cso lat: olyan gaz da sá gi kap cso lat a me -
zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv és a vele
kap cso lat ban álló ügy fél kö zött, amely nek alap ján kö zöt -
tük tar to zá sok és kö ve te lé sek ke let kez nek, azaz el szá mo -
lá si vi szony jön lét re;

z) szak rend szer: az ügy fél-nyil ván tar tás hoz a re giszt rá -
ci ós szám mal kap cso ló dó, a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej -
lesz té si tá mo ga tá si szerv, va la mint a ha tás kör rel ren del ke -
zõ ha tó ság ha tás kö ré be tar to zó, ál ta luk mû köd te tett (ve ze -
tett) nyil ván tar tás.”

3. § A Tv. 10.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(2) E tör vény ren del ke zé se it kell al kal maz ni to váb bá
az Eu ró pai Unió bár mely tag ál la má ban szék hellyel, te lep -
hellyel ren del ke zõ jogi sze mély re, il let ve jogi sze mé lyi -
ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet re, to váb bá az Eu ró pai
Unió bár mely tag ál la má ban la kó hellyel, szo ká sos tar tóz -
ko dá si hellyel ren del ke zõ arra a ter mé sze tes sze mély re,
aki (amely) Ma gyar or szá gon gaz da sá gi (ter me lõ, szol gál -
ta tó, üze mi, üz le ti) te vé keny sé get foly tat, és a vo nat ko zó
jog sza bá lyok alap ján:

a) ex port bi zo nyít vány ki ál lí tá sa irán ti ké re lem,

b) má sik tag ál lam ban ki ál lí tott ex port bi zo nyít vány
alap ján ex port-vissza té rí tés irán ti ké re lem,

c) ex port-vissza té rí tés meg ál la pí tá sá ra szol gá ló el já rás
ke re té ben aján lat, va la mint

d) in ter ven ci ós ér té ke sí té si vagy fel vá sár lá si el já rás so -
rán aján lat

be nyúj tá sá val az ille té kes szerv nél el já rást kez de mé nyez.”

4. § (1) A Tv. 11.  §-ának (3) be kez dés f) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A tör vény ha tá lya alá tar to zó vég re haj tá si fel ada tot el -
lá tó szer vek, il let ve szer ve ze tek:]

„f) a LEADER he lyi ak ció cso port.”

(2) A Tv. 11.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(10) Ha az iga zo ló szerv, az iga zo ló ha tó ság, a köz re -
mû kö dõ szer ve zet, az el len õr zõ ha tó ság, az át ru há zott fel -
ada tot el lá tó szer ve zet, az együtt mû kö dõ szer ve zet, a he lyi 
ak ció cso port, a nem ze ti vi dé ki há ló zat ki je lö lé sé hez a köz -
be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény alap ján
nem kell köz be szer zé si el já rást le foly tat ni, e szer vek, il let -
ve szer ve ze tek ki je lö lé sé rõl a mi nisz ter – ha e szer vek,
szer ve ze tek fe lett az ala pí tói, ille tõ leg irá nyí tá si jo go kat
más mi nisz ter gya ko rol ja, az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi -
nisz ter rel egyet ér tés ben, az érin tett mi nisz ter rel együt tes –
ren de let ben in téz ke dik. Amennyi ben a ki je lö lés alap ján a
fel adat el lá tá sá ról  szóló meg ál la po dást olyan szer ve zet tel
kö tik meg, amely fe lett az ala pí tói, ille tõ leg irá nyí tá si jo -
go kat más mi nisz ter gya ko rol ja, e meg ál la po dás lét re jöt té -
hez az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter, va la mint az ala -
pí tói, ille tõ leg irá nyí tá si jo go kat gya kor ló mi nisz ter jó vá -
ha gyá sa szük sé ges. A Kor mány ren de let ben in téz ke dik a
nem köz igaz ga tá si fel adat el lá tá sá ra lét re ho zott szer ve zet,
köz tes tü let vagy sze mély át ru há zott fel ada tot el lá tó vagy
együtt mû kö dõ szer ve zet ként  való ki je lö lé sé rõl, va la mint
az ál ta luk el lá tan dó ha tó sá gi fel ada tok kö ré rõl.”

(3) A Tv. 11.  §-ának (12)–(13) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(12) E tör vény ren del ke zé se it az ex port en ge dé lye zés -
sel, az ex port-vissza té rí tés sel kap cso la tos el já rás ra, va la -
mint a vám ha tó ság el len õr zé si ha tás kö ré be tar to zó egyes
in téz ke dé sek re a kö zös sé gi jogi ak tu sok ban, va la mint a
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kü lön jog sza bá lyok ban fog lal tak figye lembe véte lével kell
al kal maz ni.

(13) A Kor mány a mi nisz ter út ján az ag rár gaz da ság fej -
lesz té sé rõl  szóló 1997. évi CXIV. tör vény 2.  §-ában fog -
lal tak sze rint éven te be szá mol az Or szág gyû lés nek a tör -
vény ha tá lya alá tar to zó in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról.”

(4) A Tv. 11.  §-a a kö vet ke zõ (14) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(14) E tör vény 28., 29–30/A.  §-ában meg ha tá ro zott
nyil ván tar tá si kö te le zett ség ki ter jed a ha tás kör rel ren del -
ke zõ ha tó ság ha tás kö ré be tar to zó köz igaz ga tá si ügyek ben
részt vevõ ügy fe lek re is.”

5. § (1) A Tv. 12.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A tör vény ha tá lya alá tar to zó in téz ke dés sel kap cso -
lat ban elekt ro ni kus ügy in té zés re ak kor van le he tõ ség, ha
azt e tör vény vagy a tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki -
adott jog sza bály az ügy tí pu sá nak meg je lö lé sé vel le he tõ vé 
te szi. Ez eset ben a Ket. elekt ro ni kus ügy in té zés re vo nat ko -
zó ren del ke zé se it a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott el -
té ré sek kel kell al kal maz ni.”

(2) A Tv. 12.  §-a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) Jog sza bály ban meg ha tá ro zott eset ben az ügy fél nek 
elekt ro ni kus úton kell a ké rel met, pá lyá za tot be nyúj ta nia,
il let ve adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gét tel je sí te nie.”

6. § A Tv. 13.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A mi nisz ter ille té kes ha tó sá gi jog kö ré nek gya kor lá sa
so rán:]

„c) gon dos ko dik az egyes in téz ke dé sek hez kap cso ló dó
mo ni tor ing rend szer mû kö dé sé hez és az el len õr zé si fel ada -
tok vég re haj tá sá hoz szük sé ges ága za ti in for má ci ós rend -
sze rek nek más in for má ci ós rend sze rek kel  való össze han -
go lá sá ról;”

7. § A Tv. 14.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ h) pont -
tal egé szül ki:

[A mi nisz ter irá nyí tó ha tó sá gi jog kö ré nek gya kor lá sa
so rán:]

„h) mû köd te ti a mo ni tor ing rend szert, va la mint át ve szi
és ke ze li az 1698/2005/EK ren de let ben, va la mint az
1198/2006/EK ren de let ben fog lalt adat szol gál ta tá si, je len -
tés té te li és ér té ke lé si kö te le zett sé gek tel je sí té sé re, a me zõ -
gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv ál tal gyûj -
tött és össze sí tett, az in teg rált igaz ga tá si és el len õr zé si
rend szer ben nyil ván tar tott mo ni tor ing ada to kat.”

8. § A Tv. 15.  §-a (1) be kez dé sé nek d)–e) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez dés a kö -
vet ke zõ f) pont tal egé szül ki:

[A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv
fe le lõs:]

„d) az a)–c) pon tok sze rin ti fel ada tok vég re haj tá sá val
össze füg gõ nyil ván tar tá si,

e) mo ni tor ing-adat gyûj té si, va la mint
f) tör vény ben, il let ve kor mány ren de let ben meg ha tá ro -

zott egyéb köz igaz ga tá si
fel ada tok el lá tá sá ért.”

9. § A Tv. 19.  §-ának (4)–(5) 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
(7) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott adat cse re kap -
csán a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv
ál tal mû köd te tett in teg rált in for ma ti kai rend szer, va la mint
nyil ván tar tá si rend sze rek kód- és törzs ada ta it kell al kal -
maz ni, kü lö nös te kin tet tel a ki vá lasz tás ra ke rü lõ ügy fe lek
azo no sí tá sá ra.

(5) A ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó ság a köl csö nös meg -
fe lel te tés kö ré be tar to zó el len õr zé sek hez kap cso ló dó nyil -
ván tar tá si rend sze re it a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si
tá mo ga tá si szerv ál tal mû köd te tett ügy fél-nyil ván tar tá si
rend szer hez kap cso lód va úgy ala kít ja ki, hogy az ügy fél
azo no sí tá sá hoz kap cso ló dó e tör vény sze rin ti ada to kat az
ügy fél-nyil ván tar tá si rend szer tart ja nyil ván.”

„(7) A (3) be kez dés d) pont ja alap ján ki ál lí tott jegy zõ -
köny vet a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv ál tal mû köd te tett in teg rált in for ma ti kai rend szer ál tal 
elekt ro ni ku san is köz vet le nül át ve he tõ mó don kell kiállí -
tani.”

10. § A Tv. 22.  §-a (1) be kez dé sé nek b)–c) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez dés a
kö vet ke zõ d) pont tal egé szül ki:

[A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv a 
ha tás kö ré be tar to zó fel ada tok vég re haj tá sá hoz:]

„b) az egyes in téz ke dé sek ben  való rész vé tel lel össze -
füg gõ el já rás so rán az ügy fél re vo nat ko zó an ke let ke zett
ada to kat,

c) a mo ni tor ing-adat szol gál ta tás ke re té ben gyûj tött
ada to kat, va la mint

d) az ügy fél el len õr zé se so rán har ma dik sze mély rõl
nyert – sze mé lyes adat ként az a) pont sze rin ti – ada to kat
[az a)–d) pon tok a továb biak ban együtt: tá mo ga tá si adat]
az adott tá mo ga tá si jog cím re vo nat ko zó jo go su lat la nul
igény be vett tá mo ga tás vég re haj tá sá hoz  való jog el évü lé -
sé ig ke zel he ti.”

11. § A Tv. 24.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„24.  § (1) Nem nyil vá nos tá mo ga tá si adat a me zõ gaz da -

sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv el já rá sá ban ké szí -
tett vagy rög zí tett, a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a
köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló 1992. évi LXIII.
tör vény 19/A.  §-a sze rin ti adat.

(2) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv ál tal ke zelt tá mo ga tá si ada tok kö zül köz ér dek bõl
nyil vá nos adat e tör vény alap ján a me zõ gaz da sá gi és vi -
dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv ál tal fo lyó sí tott, a köz pon ti 
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költ ség ve tés bõl, il let ve az EM GA-ból, az EM VA-ból, il -
let ve EHA-ból fi nan szí ro zott tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ügy -
fél:

a) neve (el ne ve zé se), la kó he lye, szék he lye, te lep he lye,
b) a tá mo ga tás jog cí me,
c) a fo lyó sí tott tá mo ga tás össze ge, va la mint
d) a jo go su lat lan igény be vé tel alap ján vissza fi ze tett tá -

mo ga tá si össze ge.
(3) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si

szerv ne gyed éven ként a tárgy év elsõ nap já tól az adott ne -
gyed év utol só nap já ig fo lyó sí tott, a (2) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott tá mo ga tá sok ra, il let ve a jo go su lat lan igény be -
vé tel alap ján vissza fi ze tett tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó,
(2) be kez dés sze rin ti ada to kat hon lap ján leg ké sõbb a ne -
gye dé vet kö ve tõ hó nap utol só nap já ig köz zé te szi. A köz -
zé té tel ben az idõ szak so rán fo lyó sí tott EMGA és EMVA
tá mo ga tá sok együt tes össze ge, va la mint a fo lyó sí tott tá -
mo ga tá sok tel jes össze ge is fel tün te tés re ke rül.

(4) A (3) be kez dés sze rint köz zé tett ada tok hoz a me zõ -
gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv olyan ke re -
sõ prog ra mot biz to sít, amely a fel hasz ná lók szá má ra le he -
tõ vé te szi, hogy a ked vez mé nye zet tek kö zött név, köz igaz -
ga tá si te rü let, összeg sze rint, vagy ezek kom bi ná ci ó já val
vé gez ze nek ke re sést.

(5) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv al kal ma zott ja, volt al kal ma zott ja, az el len õr zés be
vagy az el já rás ba be vont szak ér tõ és min den más sze mély,
aki nek az adat szol gál ta tás, -nyil ván tar tás, -fel dol go zás, az
el len õr zés, a tá mo ga tás meg ál la pí tá sa, tar to zás be sze dés,
vég re haj tás, il let ve sta tisz ti kai célú fel hasz ná lás so rán fel -
ada ta i val össze füg gés ben fel ada ta i hoz kap cso ló dó nem
nyil vá nos tá mo ga tá si adat vagy tör vény ál tal vé dett adat
jut a tu do má sá ra, kö te les azt meg õriz ni.

(6) Az (5) be kez dés ben meg je lölt sze mély meg sér ti a ti -
tok tar tá si kö te le zett sé get, ha a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej -
lesz té si tá mo ga tá si szerv ha tás kö ré be tar to zó el já rá sok ban
vagy bí ró sá gi el já rás so rán meg is mert nem nyil vá nos tá -
mo ga tá si ada tot ala pos ok nél kül il le ték te len sze mély ré -
szé re hoz zá fér he tõ vé tesz, fel hasz nál vagy köz zé tesz.

(7) Amennyi ben az ügy fél az in téz ke dés ben  való rész -
vé tel re irá nyu ló ké rel me, pá lyá za ta össze ál lí tá sa cél já ból
ta nács adói szol gál ta tást vesz igény be, a ta nács adást vég zõ
ti tok tar tá si kö te le zett sé gé re a kü lön jog sza bály ban, a köz -
vet le nül al kal ma zan dó kö zös sé gi jogi ak tus ban, va la mint
az ügy fél lel kö tött meg ál la po dás ban fog lal ta kat kell al kal -
maz ni.”

12. § (1) A Tv. 25.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ
j) pont tal egé szül ki:

[A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv – 
ha az adott szerv az adat ke ze lé sé re tör vény alap ján
egyéb ként jo go sult – tá jé koz tat ja a nem nyil vá nos tá mo ga -
tá si adat ról:]

„j) a Ma gyar Ál lam kincs tá rat az or szá gos tá mo ga tá si
mo ni tor ing rend szer mû köd te té se cél já ból, a Szer zõ dés 87. 
és 88. cik ké nek a de mi ni mis tá mo ga tá sok ra  való al kal ma -

zá sá ról  szóló 1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let (2006. de -
cem ber 15.) vég re haj tá sá hoz kap cso ló dó an.”

(2) A Tv. 25.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv jo go sult a nem nyil vá nos tá mo ga tá si adat ról az utó -
la gos vál la lat-el len õr zé sek vég re haj tá sá ért fe le lõs ha tó sá -
got tá jé koz tat ni, ha az az ügy fél in téz ke dés ben  való rész -
vé te le so rán ta nú sí tott el já rá sá nak utó la gos el len õr zé sé hez 
szük sé ges.”

13. § A Tv. 26.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„26.  § (1) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga -

tá si szerv a tá mo ga tá si ada tok nyil ván tar tá sá ra az aláb bi
nyil ván tar tá si rend sze re ket mû köd te ti:

a) ügy fél-nyil ván tar tá si rend szer,
b) az in téz ke dé sek ke ze lé sé re szol gá ló nyil ván tar tá si és 

el len õr zé si rend sze rek,
c) föld te rü let azo no sí tá si rend szer,
d) a szõ lõ ül tet vé nyek or szá gos tér in for ma ti kai nyil -

ván tar tá sa,
e) in ter ven ci ós rak tár re gisz ter,
f) me zõ gaz da sá gi célú cse kély össze gû (de mi ni mis) tá -

mo ga tá sok nyil ván tar tá si rend szer e,
g) mo ni tor ing adat-nyil ván tar tá si rend szer [az

a)–g) pon tok a továb biak ban együtt: nyil ván tar tá si rend -
sze rek].

(2) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv a nyil ván tar tá si rend sze rek mû köd te té sé vel kap cso -
la tos tech ni kai fel ada tok el lá tá sá ra adat fel dol go zót bíz hat
meg.

(3) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv ré szé re az in téz ke dé sek vég re haj tá sa so rán a vo nat -
ko zó fel té te lek, il let ve kö te le zett sé gek be tar tá sá nak el len -
õr zé se cél já ból ada to kat kell át ad ni:

a) a vám ha tó ság ál tal ke zelt vám adat bá zis ból,
b) a kül ke res ke del mi ál lam igaz ga tá si szerv ál tal ke zelt

im port en ge dély-nyil ván tar tás ból,
c) a szõ lõ ül tet vény-ka tasz ter bõl,
d) az Egy sé ges Nyil ván tar tá si és Azo no sí tá si Rend -

szer bõl (ENAR),
e) az Or szá gos Er dõ ál lo mány Adat tár ból,
f) a vé dett és vé de lem re ter ve zett ter mé sze ti te rü le tek

nyil ván tar tá sá ból,
g) az Or szá gos Tá mo ga tá si Mo ni tor ing Rend szer nyil -

ván tar tá sá ból,
h) a kü lön jog sza bály sze rint el is mert öko ló gi ai ter me -

lést el len õr zõ szer ve zet ál tal ve ze tett, az öko ló gi ai gaz dál -
ko dás sal össze füg gõ nyil ván tar tás ból,

i) a ve tõ mag-nyil ván tar tá si rend szer bõl,
j) a sze mé lyek azo no sí tá sá ra a sze mé lyi adat- és lak cím -

nyil ván tar tás ból,
k) a cég nyil ván tar tás ból,
l) az in gat lan-nyil ván tar tás ból,
m) a föld hasz ná la ti nyil ván tar tás ból,
n) az Or szá gos Ha lá sza ti Adat tár ból,
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o) a mun ka ügyi és mun ka vé del mi ha tó ság adat bá zi sá -
ból,

p) az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek ér vé nye sü -
lé sét el len õr zõ köz igaz ga tá si szerv ál tal ke zelt adat bá zis -
ból,

q) az I. és II. Nem ze ti Fej lesz té si Terv hez kap cso ló dó
in for má ci ós rend sze rek bõl,

r) az adó ha tó ság tól az adó azo no sí tó nyil ván tar tás ból,
s) a Te nyé szet In for má ci ós Rend szer bõl,
t) a Ba rom fi In for má ci ós Rend szer bõl,
u) az Or szá gos Ál lat-egész ség ügyi In for má ci ós Rend -

szer bõl,
v) a ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó ság nyil ván tar tá si rend -

sze re i bõl,
w) az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság adat -

tá rá ból az ügy fe lek sa ját jo gú nyug el lá tá sá ról,
x) a Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok

Köz pon ti Hi va ta lá tól (KEKKH) az egyé ni vál lal ko zók ra
vo nat ko zó nyil ván tar tás ból.

(4) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv az ügy fél re vo nat ko zó tá mo ga tá si ada to kat egy más -
sal, va la mint az e tör vény alap ján át vett ada tok kal a fel -
adat kör ében vég zen dõ el len õr zés cél já ból kö te les össze -
vet ni, il let ve fel hasz nál hat ja.

(5) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv a köl csö nös meg fe lel te tés kö ré be tar to zó el len õr zé -
sek hez kap cso ló dó nyil ván tar tá si rend sze rek mû köd te té se
ér de ké ben a ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó ság ré szé re a 26.  §
(1) be kez dés b) pont ja sze rin ti nyil ván tar tá si rend sze rek -
ben sze rep lõ ada to kat az el len õr zé sek le foly ta tá sá hoz és
ki ér té ke lé sé hez szük sé ges mér ték ben át ad ja.

(6) Az (1) és (3) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tá sok ban
fel tün te tett ada tok kal szem ben a bi zo nyí tás azt ter he li, aki
az ada tok he lyes sé gét,  valósággal egye zõ sé gét vi tat ja.”

14. § A Tv. 27.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az in téz ke dé sek hez kap cso ló dó tá mo ga tá si ada tok
ke ze lé sé re, el len õr zé sé re és a ké rel mek egy sé ges be nyúj -
tá sá ra a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv in teg rált in for ma ti kai rend szert mû köd tet.”

15. § A Tv. 28.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke -
zõ al cím lép:

„Egy sé ges Me zõ gaz da sá gi Ügy fél-nyil ván tar tá si Rend -
szer”

16. § A Tv. 28.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„28.  § (1) Az in téz ke dé sek ben, va la mint a ha tás kör rel

ren del ke zõ ha tó ság ké re lem re in du ló el já rá sa i ban  való
rész vé tel fel té te le, hogy az ügy fél leg ké sõbb a ké re lem be -
nyúj tá sá val egy ide jû leg nyil ván tar tás ba ve tes se ma gát a
me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv ál tal
ve ze tett Egy sé ges Me zõ gaz da sá gi Ügy fél-nyil ván tar tá si
Rend szer ben (e tör vény al kal ma zá sá ban: ügy fél-nyil ván -
tar tá si rend szer).

(2) A nyil ván tar tás ba vé tel irán ti ké re lem ben be kell je -
len te ni az ügy fél:

a) ne vét (el ne ve zé sét), rö vi dí tett cég ne vét, ter mé sze tes
sze mély re vo nat ko zó an to váb bá szü le té si ne vét, szü le té si
he lyét, szü le té si ide jét, any ja ne vét, ál lam pol gár sá gát, kül -
föl di ter mé sze tes sze mély re vo nat ko zó an – amennyi ben az 
adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény 178.  §
1. pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti adó azo no sí tó szám -
mal nem ren del ke zik – úti ok má nyá nak vagy sze mély azo -
no sí tó iga zol vá nyá nak szá mát;

b) kép vi se le té re jo go sult ne vét, lak cí mét;
c) az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény

178.  § 1. pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti adó azo no sí tó 
szá mát, kül föl di vál lal ko zás ese tén az il le tõ sé ge sze rin ti
ál lam ha tó sá ga ál tal meg ál la pí tott adó azo no sí tó szá mát;

d) lak cí mét, szék he lyét, te lep he lyét vagy te lep he lye it;
e) sta tisz ti kai szám je lét;
f) le ve le zé si cí mét – ha az nem azo nos szék he lyé vel, te -

lep he lyé vel –, to váb bá a Ma gyar or szá gon la kó hellyel
vagy te lep hellyel nem ren del ke zõ kül föl di ügy fél ese té ben 
ma gyar or szá gi kéz be sí té si meg ha tal ma zott já nak ne vét és
la kó he lyét (szék he lyét), va la mint elekt ro ni kus le vél cí mét,
amennyi ben az elekt ro ni kus ügy in té zést vá laszt ja;

g) ira tai õr zé sé nek he lyét, ha az nem azo nos az ügy fél
szék he lyé vel vagy la kó he lyé vel;

h) jog elõd jét és jog elõd jé nek re giszt rá ci ós szá mát,
adó azo no sí tó szá mát;

i) cég jegy zék szá mát;
j) költ ség ve té si szerv ese tén tí pu sát, törzs köny vi nyil -

ván tar tá si szá mát;
k) re giszt rá ció tí pu sát;
l) ügy fél kör sze rin ti azo no sí tó ada tát.
(3) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si

szerv az ügy fél-nyil ván tar tás ve ze té se ke re té ben
a) el lát ja a nyil ván tar tás ve ze té sé vel össze füg gõ ha tó -

sá gi fel ada to kat,
b) meg ál la pít ja a re giszt rá ci ós (nyil ván tar tá si) szá mot,
c) tör vény vagy tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján, az ab -

ban meg ha tá ro zott kör ben kü lön jog sza bály alap ján adat -
szol gál ta tást tel je sít a nyil ván tar tás ból,

d) mû köd te ti az ügy fél-nyil ván tar tás in for ma ti kai
rend sze rét.

(4) A nyil ván tar tás ba vé tel irán ti ké rel met a me zõ gaz da -
sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv nél, va la mint a ha -
tás kör rel ren del ke zõ ha tó ság nál is be le het nyúj ta ni.

(5) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv a ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó ság ré szé re biz to sít ja az 
ügy fél-nyil ván tar tá si rend szer hez  való fo lya ma tos hoz zá -
fé rést, to váb bá fel ada ta ik el lá tá sa, a szük sé ges el len õr zé -
sek le foly ta tá sa ér de ké ben a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej -
lesz té si tá mo ga tá si szerv és a ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó -
ság köl csö nö sen biz to sít ják egy más ré szé re a szak rend sze -
re ik hez  való hoz zá fé rést.

(6) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv, il let ve a ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó ság a ha tás kö ré -
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be tar to zó szak rend sze re ket (nyil ván tar tá si al rend sze re -
ket) az ügy fél-nyil ván tar tás hoz kap cso ló dó an ala kít ja ki.”

17. § A Tv. a kö vet ke zõ 28/A.  §-sal egé szül ki:
„28/A.  § (1) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo -

ga tá si szerv ha tás kö ré be tar to zó, pénz ügyi kö vet kez mé -
nyek kel járó in téz ke dés ben csak az az ügy fél ve het részt,
aki (amely) a nyil ván tar tás ba vé tel irán ti ké rel mé ben be je -
len tet te a vál lal ko zá sa a kis- és kö zép vál lal ko zá sok ról, fej -
lõ dé sük tá mo ga tá sá ról  szóló 2004. évi XXXIV. tör vény
sze rin ti mi nõ sí té sét is.

(2) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv ha tás kö ré be tar to zó, pénz ügyi kö vet kez mé nyek kel
járó in téz ke dés ben csak az a tá mo ga tást igény lõ vagy tá -
mo ga tást nem igény lõ, de pénz ügyi kap cso lat tal ren del ke -
zõ ügy fél ve het részt, aki (amely) a nyil ván tar tás ba vé tel
irán ti ké rel mé ben, de leg ké sõbb a pénz ügyi kö vet kez mé -
nyek kel járó in téz ke dés re vo nat ko zó ké re lem be nyúj tá sá -
val egy ide jû leg be je len tet te bank szám la szá mát, va la mint
an nak de vi za ne mét. Nem zet kö zi bank szám la szá mot a kül -
föl di vál lal ko zás nak vagy kül föl di ter mé sze tes sze mély
ügy fél nek kell meg ad nia.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott bank szám la szám
be je len té sé hez az ügy fél ne vé re  szóló bank szám la lé te zé -
sét iga zo ló bank szám la ki vo nat má so la tát vagy a szám lát
ve ze tõ hi tel in té zet ál tal ki adott egyéb iga zo lást kell csa -
tolni.

(4) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv az ügy fél-nyil ván tar tá si rend szer ré sze ként, a tör -
vény ha tá lya alá tar to zó el já rá sok vég re haj tá sá hoz szük sé -
ges mér ték ben nyil ván tart ja az ügy fe lek fi ók te le pe it, ter -
me lõ egy sé ge it, a gaz dál ko dás vég zé sé nek he lye it.

(5) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv és a ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó ság az ügy fe lek re
– be le ért ve a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ket, va la mint a me zõ -
gaz da sá gi üze me ket is – vo nat ko zó, kö zös sé gi jogi ak tu -
sok sze rin ti nyil ván tar tás ról szak rend szer ke re té ben gon -
dos ko dik.”

18. § A Tv. 29.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„29.  § (1) Az ügy fél kö te les a me zõ gaz da sá gi és vi dék -

fej lesz té si tá mo ga tá si szer vet az ügy fél-nyil ván tar tás ba
be je len tett ada ta i ban be kö vet ke zett vál to zás ról, va la mint a 
(4) be kez dés sze rin ti vál to zás ról – an nak be kö vet ke zé sé tõl 
szá mí tott ti zen öt na pon be lül – a me zõ gaz da sá gi és vi dék -
fej lesz té si tá mo ga tá si szerv ál tal elõ írt nyom tat vá nyon ér -
te sí te ni.

(2) Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá -
mo ga tá si szerv vagy a ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó ság a
vál to zás ról egyéb mó don tu do mást sze rez, az ügy fél a vál -
to zás be je len té si kö te le zett sé get a me zõ gaz da sá gi és vi -
dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv ál tal ki bo csá tott fel szó lí -
tás ban (vég zés ben) meg ha tá ro zott ha tár idõ ben kö te les tel -
je sí te ni.

(3) Az ügy fél nyil ván tar tás ba be je len tett bank szám la -
szám – az ügy fél és a pénz ügyi in téz mény(ek) kö zöt ti fi -

nan szí ro zá si (hi tel) kap cso lat  miatt szük sé ges sé váló –
mó do sí tá sá hoz az ügy fél és a pénz ügyi in téz mény(ek) erre
vo nat ko zó együt tes meg ál la po dá sa, to váb bá a meg ál la po -
dás nak – az erre rend sze re sí tett nyom tat vá nyon – az ügy fél 
vagy a pénz ügyi in téz mény(ek) ál tal a me zõ gaz da sá gi és
vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv nek tör tént be je len té se
szük sé ges.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti be je len té si kö te le zett ség ki -
ter jed az ügy fél vég el szá mo lá sá nak el ha tá ro zá sá ra, csõd -
el já rás-, vég el szá mo lás-, fel szá mo lá si-, ille tõ leg adós ság -
ren de zé si el já rás alatt ál lá sá nak, va la mint a jogi sze mély,
il let ve egyéb szer ve zet meg szû né sé re is. Eb ben az eset ben
a be je len té si kö te le zett ség ki ter jed a jogi sze mély, il let ve
egyéb szer ve zet va gyon fel ügye lõ jé re, vég el szá mo ló já ra,
fel szá mo ló já ra, il let ve pénz ügyi gond no ká ra is.

(5) Az (1)–(2) be kez dés sze rin ti kö te le zett ség el mu lasz -
tá sa ese tén a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si 
szerv az ügy fe let, a va gyon fel ügye lõt, fel szá mo lót, vég el -
szá mo lót, il let ve a pénz ügyi gond no kot mu lasz tá si bír ság
fi ze té sé re kö te le zi.”

19. § A Tv. a kö vet ke zõ 29/A.  §-sal egé szül ki:
„29/A.  § (1) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo -

ga tá si szerv az ügy fél ál tal be je len tett ada to kat az el len õr -
zé sek so rán össze vet he ti a 26.  § (3) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott nyil ván tar tá sok ada ta i val.

(2) Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá -
mo ga tá si szerv meg ál la pít ja, hogy az ügy fél ál tal be je len -
tett és a 26.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott nyil ván tar -
tá sok kö zött el té rés van, az ügy fe let – az adat el té rés oká -
nak tisz tá zá sa ér de ké ben – a be je len tett ada tok iga zo lá sá ra 
szó lít ja fel.

(3) Amennyi ben a (2) be kez dés ben fog lalt el té rést a me -
zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv köz hi te -
les nyil ván tar tás ada ta alap ján ál la pít ja meg, úgy a köz hi -
te les nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada tot – a (2) be kez dés sze -
rin ti iga zo lás ra tör té nõ fel szó lí tás nél kül – az ügy fél-nyil -
ván tar tá si rend szer ben át ve ze ti és er rõl az ügy fe let érte -
síti.”

20. § A Tv. 30.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„30.  § (1) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga -

tá si szerv ké re lem alap ján nyil ván tar tás ba ve szi az ügy fe -
let, és ré szé re re giszt rá ci ós szá mot ál la pít meg.

(2) Az ügy fél nek a re giszt rá ci ós szá mát az in téz ke dé -
sek ben  való rész vé tel lel, il let ve a ha tás kör rel ren del ke zõ
ha tó ság el já rá sa i val össze füg gõ va la mennyi rend sze re sí -
tett nyom tat vá nyon fel kell tün tet nie.

(3) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv a re giszt rá ci ós szám meg ál la pí tá sa irán ti ké rel met ér -
de mi vizs gá lat nél kül vég zés sel el uta sít ja, ha az ügy fél ál -
tal be je len tett ada tok  valótlanok vagy hi á nyo sak.

(4) An nak ré szé re, aki (amely) nyil ván tar tás ba vé tel
irán ti ké rel met nem nyúj tott be, a me zõ gaz da sá gi és vi dék -
fej lesz té si tá mo ga tá si szerv, va la mint a ha tás kör rel ren del -
ke zõ ha tó ság – amennyi ben ez a jog sza bály ban meg ha tá -
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ro zott fel ada ta i nak vég re haj tá sá hoz szük sé ges – tech ni kai
azo no sí tót ál la pít hat meg.”

21. § A Tv. a kö vet ke zõ 30/A.  §-sal egé szül ki:
„30/A.  § Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz -

té si tá mo ga tá si szerv tu do má sá ra jut, hogy az ügy fél az
ügy fél-nyil ván tar tá si rend szer hez kap cso ló dó vál to -
zás-be je len té si kö te le zett sé gét el mu lasz tot ta, a be je len té si
és adat szol gál ta tá si kö te le zett ség tel je sí té sé ig, va la mint az 
ezek el mu lasz tá sa  miatt ki sza bott mu lasz tá si bír ság meg fi -
ze té sé ig az ügy fél ré szé re a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej -
lesz té si tá mo ga tá si szerv a tör vény ha tá lya alá tar to zó in -
téz ke dé sek alap ján, va la mint a ha tás kör rel ren del ke zõ ha -
tó ság a ké re lem re in du ló el já rá sa i ban jo go sult sá got nem
ál la pít meg, il let ve tá mo ga tást nem fo lyó sít, va la mint az
ügy fél ál tal be nyúj tott új ké rel me ket ér de mi vizs gá lat nél -
kül el uta sít ja.”

22. § A Tv. 31-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban az e tör -
vény ha tá lya alá tar to zó, föld te rü let hez kap cso ló dó tá mo -
ga tá sok el já rá sa i nak ki zá ró la gos or szá gos föld te rü let-azo -
no sí tá si rend szer e a Me zõ gaz da sá gi Par cel la Azo no sí tó
Rend szer (a továb biak ban: Me PAR). A Me PAR adat bá zi -
sa ál la mi tu laj don ban van, amely fe lett a ren del ke zé si jo -
got – ide ért ve a tá rolt ada tok kar ban tar tá sát is – az ál lam
ne vé ben a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv gya ko rol ja.”

23. § A Tv. a kö vet ke zõ 31/A–31/B.  §-sal egé szül ki:

„Intervenciós raktárregiszter

31/A.  § (1) Az in ter ven ci ós rak tár re gisz ter or szá gos
adat bá zis, amely az in ter ven ci ós ter mé kek rak tá ro zá sá hoz, 
meg õr zé sé hez, szál lí tá sá hoz vagy át adá sá hoz kap cso ló dó
mû ve le tek el vég zé se ér de ké ben biz to sít ja a rak tá ro zá si
hely szí nek és rak tár épít mé nyek egye di be azo no sít ha tó sá -
gát.

(2) Az in ter ven ci ós rak tár re gisz ter a 28.  § (2) be kez dés
sze rin ti ada to kon kí vül tar tal maz za az ügy fél re giszt rá ci ós
szá mát, a rak tá ro zá si hely szí ne ket és a rak tá ro zá si épít mé -
nyek mû sza ki pa ra mé te re it.

(3) A ha tó sá gi nyil ván tar tás ada ta it a me zõ gaz da sá gi és
vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv az in for ma ti kai rend sze -
ré ben ke ze li. A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok nak
az in for ma ti kai adat bá zis ban tör té nõ rög zí té se a me zõ gaz -
da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv ál tal tör té nik a
rak tár re gisz ter be tör té nõ be je lent ke zés al kal má val. A me -
zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv azo kat a
rak tá ro zó kat, akik kel már kö tött rak tár szer zõ dést, be je -
lent ke zés nél kül nyil ván tar tás ba ve szi.

(4) Az in ter ven ci ós rak tár nyil ván tar tás sal kap cso la tos
rész le tes sza bá lyo kat kü lön jog sza bály tar tal maz za.

A szõlõültetvények országos térinformatikai
nyilvántartása

31/B.  § A szõ lõ ül tet vé nyek or szá gos tér in for ma ti kai
nyil ván tar tá sá nak (a továb biak ban: VINGIS) adat bá zi sa
ál la mi tu laj don ban van, amely fe lett a ren del ke zé si jo got
az ál lam ne vé ben a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá -
mo ga tá si szerv gya ko rol ja.”

24. § A Tv. 32.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv
az egyes in téz ke dé sek kel kap cso la tos tá mo ga tá si dön té se it 
jog sza bály ban vagy pá lyá za ti fel hí vás ban rög zí tett tá mo -
ga tá si mér té kek alap ján, il let ve az egyes jog cí mek re el kü -
lö ní tett for rás figye lembe véte lével:]

„b) jog sza bály ban vagy a pá lyá za ti fel hí vást tar tal ma zó
köz le mény ben meg ha tá ro zot tak sze rint be nyúj tá si vagy
be ér ke zé si sor rend alap ján,”
[az a)–c) pont ban rög zí tett esz kö zök ön ál ló vagy együt tes
al kal ma zá sá val hoz za meg.]

25. § A Tv. 35.  §-ának (2)–(3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A köny ve ket, nyil ván tar tá so kat, ide ért ve az in téz -
ke dés sel össze füg gõ kü lön ana li ti kát is – ha jog sza bály
más ként nem ren del ke zik – úgy kell ve zet ni, hogy

a) a ben nük fog lalt fel jegy zé sek e tör vény ben, il let ve a
szám vi tel rõl  szóló tör vény bi zony la ti rend jé re vo nat ko zó
és egyéb jog sza bá lyok ban elõ írt bi zony la to kon ala pul ja -
nak,

b) in téz ke dé sen ként fo lya ma to san tar tal maz zák a tá -
mo ga tást, il let ve az egyéb fi ze té si kö te le zett sé get meg ha -
tá ro zó ada to kat és azok bi zony la ti hi vat ko zá sa it,

c) azok ból ki tûn jék az adott idõ szak ra vo nat ko zó an a
tá mo ga tás, il let ve az egyéb fi ze té si kö te le zett ség alap ja,

d) az in téz ke dé sek ben  való rész vé tel nek, va la mint az
ala pul szol gá ló bi zony la tok nak az el len õr zé sét le he tõ vé
te gyék.

(3) Az EM VA-ból és az EHA-ból fi nan szí ro zott, jog -
sza bály ban, il let ve pá lyá za ti fel hí vást tar tal ma zó köz le -
mény ben meg ha tá ro zott in téz ke dé sek ese té ben az in téz ke -
dés sel össze füg gõ gaz da sá gi ese mé nyek rõl ki ál lí tott bi -
zony lat ra rá kell ve zet ni a tá mo ga tá si dön tés ben meg ha tá -
ro zott azo no sí tó szá mot, va la mint a kü lön jog sza bály ál tal
meg ha tá ro zott to váb bi ada to kat.”

26. § A Tv. 37.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„37.  § (1) A ké re lem, a pá lyá zat be nyúj tá sá ra, il let ve az

adat szol gál ta tás ra a kü lön jog sza bály ban vagy a jog sza bá -
lyi fel ha tal ma zás alap ján köz le mény ben meg ha tá ro zot tak
sze rint pa pír ala pú vagy elekt ro ni kus nyom tat vány rend -
sze re sít he tõ. Eb ben az eset ben a rend sze re sí tett nyom tat -
vány al kal ma zá sa kö te le zõ. A rend sze re sí tett nyom tat vá -
nyon tör té nõ tel je sí tés sel azo nos ér té kû, ha a ké rel met az
ügy fél a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv hon lap ján köz zé tett szá mí tó gé pes prog ram se gít sé -

25020 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/190. szám



gé vel töl ti ki és ál lít ja elõ, és a ki nyom ta tott ira tot alá ír va a
me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv hez
be nyújt ja vagy ügy fél kap un ke resz tül elekt ro ni kus úton
kül di meg a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv hez.

(2) A ké re lem, a pá lyá zat be nyúj tá sa, va la mint az adat -
szol gál ta tás a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga -
tá si szerv ál tal köz zé tett mó don, gépi adat hor do zón is tel -
je sít he tõ. A gépi adat hor do zón tel je sí tett ké re lem, pá lyá zat 
be nyúj tá sá hoz, va la mint az adat szol gál ta tás hoz mel lé kel ni 
kell az ügy fél alá írá sá val hi te le sí tett nyi lat ko za tot an nak
tí pu sá ról és be nyúj tá sá nak idõ pont já ról.

(3) A nem ügy fél kap un ke resz tül elekt ro ni kus úton, ille -
tõ leg adat hor do zón tel je sí tett adat szol gál ta tás hoz mel lé -
kel ni kell az az zal azo nos adat tar tal mú, alá írt ira tot is, ki -
vé ve, ha azt leg alább fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni kus alá -
írás sal lát ták el. Az ügy fél kö te les meg gyõ zõd ni ar ról,
hogy a pa pír ala pú és az elekt ro ni ku san be nyúj tott pél dány 
adat tar tal ma meg egye zik. Ab ban az eset ben, ha a pa pír
ala pon és az elekt ro ni kus mó don be nyúj tott nyom tat vá -
nyok adat tar tal ma el tér, az el bí rá lás nál a pa pír ala pú és alá -
írt pél dányt kell figye lembe ven ni.

(4) Az (1) be kez dés ben fog lal tak ra is fi gye lem mel a me -
zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv nek köz zé 
kell ten nie a rend sze re sí tett nyom tat vá nyo kat, az ah hoz
kap cso ló dó el já rá si tá jé koz ta tó kat, és gon dos kod nia kell
ar ról, hogy azok az ügy fe lek szá má ra meg fe le lõ idõ ben, az 
ügy fe lek ál tal sza ba don el ér he tõ he lyen áll ja nak ren del ke -
zés re.”

27. § A Tv. 38.  §-ának (3) és (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
(7) és (8) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) Jog sza bály le he tõ vé te he ti, hogy a ké rel met be -
nyúj ta ni, il let ve adat szol gál ta tá si kö te le zett sé get tel je sí te -
ni a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv -
nél sze mé lye sen vagy fax út ján is le hes sen. A re giszt rá ci ós 
szám meg ál la pí tá sa irán ti ké re lem sze mé lye sen is be nyújt -
ha tó.

(4) Jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a ké re lem
be nyúj tá sá ra meg ál la pí tott ha tár idõt meg tar tott nak kell te -
kin te ni, ha a ké rel met leg ké sõbb a ha tár idõ utol só nap ján
pos tá ra ad ták, il let ve az elekt ro ni kus úton be nyúj tás ra ke -
rü lõ ké rel mek ese té ben az au to ma ti kus ér te sí tés leg ké sõbb 
a ha tár idõ utol só nap já nak dá tu má val tör té nõ be ér ke zést
iga zol ja.”

„(7) A ké re lem, il let ve a pá lyá zat be nyúj tá sa, va la mint a 
vo nat ko zó jog sza bá lyok ban, il let ve a pá lyá za ti fel hí vás -
ban rög zí tett fel té tek tel je sí té se az in téz ke dés ben  való
rész vé tel re nem je len t ala nyi jo go sult sá got, ar ról csak a
ren del ke zés re álló jo go sult sá gi ke re tek re te kin tet tel hoz -
ha tó dön tés.

(8) Az in téz ke dé sek ben  való rész vé tel so rán az ügy fél -
nek kell a jo go sult sá gi fel té te lek meg lé tét hi telt ér dem lõ en
bi zo nyí ta nia. Az ügy fe let ter he li to váb bá a ké re lem mel, il -
let ve a pá lyá zat tal össze füg gés ben tett bár mi lyen nyi lat ko -

za tá val, ál lí tá sá val, va la mint me zõ gaz da sá gi és vi dék fej -
lesz té si tá mo ga tá si szerv ál tal meg ál la pí tott ténnyel szem -
ben a bi zo nyí tá si kö te le zett ség.”

28. § A Tv. 39.  §-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 ben fog lal tak sze rin ti ké re lem be -
fo ga dá sá ról a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga -
tá si szerv a be fo ga dá si nyi lat ko zat meg kül dé sé vel ér te sí ti
az ügy fe let. A ké re lem be fo ga dá sa nem ér té kel he tõ úgy,
hogy a tá mo ga tá si fel té te le ket az ügy fél tel je sí tet te.”

29.  § A Tv. 41.  §-a a kö vet ke zõ (3)–(5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) Az in téz ke dé sek igény be vé te lé nek rész le tes sza bá -
lya it tar tal ma zó jog sza bály meg ha tá roz hat ja azon ada tok,
il let ve do ku men tu mok kö rét, ame lyek a ké re lem be nyúj tá -
sá ra nyit va álló ha tár idõ le tel tét köve tõen nem pó tol ha tók.

(4) A ké re lem el bí rá lá sa so rán nem le het figye lembe
ven ni a 26.  § (1) be kez dés b)–e), va la mint g) pont ja i ban,
va la mint a (3) be kez dés ben fel so rolt nyil ván tar tá si rend -
sze rek ben sze rep lõ olyan ada to kat, ame lye ket a ké re lem
be nyúj tá sát köve tõen pó tol tak, il let ve mó do sí tot tak.

(5) Az EM VA-ból és az EHA-ból fi nan szí ro zott in téz -
ke dé sek igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya it tar tal ma zó
jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a hi ány pót lás ra
azon do ku men tu mok, il let ve ada tok ese tén, ame lyek ki zá -
ró lag a pon to zás szem pont já ból ve en dõk figye lembe,
nincs le he tõ ség.”

30. § A Tv. 42.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„42.  § (1) Az EM VA-ból és az EHA-ból fi nan szí ro zott

in téz ke dé sek ese tén, jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á -
nyá ban a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá ra nyit va álló ha -
tár idõ utol só nap ját köve tõen a tá mo ga tá si ké re lem ben
meg ha tá ro zott tá mo ga tá si alap ra, il let ve összeg re néz ve
mó do sí tá si ké re lem nem nyújt ha tó be.

(2) Az EM VA-ból és az EHA-ból fi nan szí ro zott in téz -
ke dé sek ese tén, jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban
az el sõ fo kú dön tést köve tõen a tá mo ga tá si ké re lem rang -
sort nem érin tõ ada tai mó do sí tá sá nak leg ké sõb bi be nyúj tá -
si ha tár ide je a ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sá ra nyit va álló
idõ szak elsõ nap ját meg elõ zõ har min ca dik nap. Rang sort
érin tõ adat nak mi nõ sül min den olyan adat, ér ték, vál la lás,
ami sze re pel az adott in téz ke dés ér té ke lé si szem pont jai
kö zött.

(3) Az EM VA-ból, és az EHA-ból fi nan szí ro zott in téz -
ke dé sek ese tén, jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban
a ki fi ze té si ké re lem ben sze rep lõ ada tok ra, do ku men tu -
mok ra néz ve mó do sí tá si ké re lem a ki fi ze té si ké re lem be -
nyúj tá sá ra nyit va álló idõ sza kon be lül, leg ké sõbb a ki fi ze -
té si dön tés kéz hez vé te lé ig nyújt ha tó be.

(4) Az EM GA-ból fi nan szí ro zott, va la mint a tag ál la mi
ha tás kör ben ho zott in téz ke dé sek ese tén, jog sza bály el té rõ
ren del ke zé se hi á nyá ban a ké re lem be nyúj tá si ha tár ide jét
köve tõen a be nyúj tott ké re lem re vo nat ko zó an nem nyújt -
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ha tó be olyan mó do sí tá si ké re lem, ami az ere de ti ké re lem -
ben meg je lölt igényt, tá mo ga tá si ala pot vagy össze get
meg ha lad ja, ki vé ve ha

a) a ké re lem hez már be nyúj tott mel lék le tek vagy a ké -
re lem hez kap cso ló dó an le foly ta tott hely szí ni el len õr zés a
mó do sí tott igényt alá tá maszt ják és

b) a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv a mó do sí tás be ér ke zé sé nek idõ pont já ban a ké re lem -
rõl még ér dem ben nem ho zott dön tést.

(5) A (3) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en, a (4) be kez -
dés ben fog lal tak – az ab ban meg ha tá ro zott ki vé te lek nél -
kül – al kal ma zan dók azon egyes, jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott és EM VA-ból fi nan szí ro zott in téz ke dé sek ese tén is,
ame lyek igény lé se – kü lön jog sza bály ren del ke zé se alap -
ján – az EM GA-ból fi nan szí ro zott egy sé ges ké re lem mel
tör té nik.”

31. § A Tv. 43.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si
tá mo ga tá si szerv ál tal foly ta tott hely szí ni, va la mint ad mi -
niszt ra tív el len õr zés nem tár fel sza bály ta lan sá got, úgy az
ügy fél a hely szí ni el len õr zé si jegy zõ könyv kéz hez vé te lét
köve tõen ké rel mét a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé ig
vissza von hat ja.”

32. § A Tv. a kö vet ke zõ 43/A.  §-sal egé szül ki:
„43/A.  § Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz -

té si tá mo ga tá si szerv a 26.  § (1) be kez dés b)–e), va la mint
g) pont ja i ban, va la mint a (3) be kez dés a)–x) pont ja i ban
meg ha tá ro zott nyil ván tar tá si rend sze rek ada ta it hasz nál ja
fel a ké rel mek, il let ve pá lyá za tok meg fe le lõ sé gé nek vizs -
gá la tá hoz, ab ban az eset ben a ké re lem, il let ve a pá lyá zat
be nyúj tá sa és a dön tés meg ho za ta la so rán a 26.  § (1) be -
kez dés b)–e), va la mint g) pont ja i ban va la mint a (3) be kez -
dés a)–x) pont ja i ban meg ha tá ro zott nyil ván tar tá si rend -
sze rek ben az ügy fél ál tal, a ké re lem be nyúj tá sát köve tõen
kez de mé nye zett vissza me nõ le ges mó do sí tá sok nem fo -
gad ha tó ak el.”

33. § A Tv. 45.  §-ának (3)–(5) 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
(6)–(8) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A tá mo ga tás ra jo go sult ügy fél ha lá la ese tén a me -
zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv a köz -
jegy zõi ok irat ban meg ha tá ro zott tá mo ga tá si összeg te kin -
te té ben vég zés sel dönt az örö kös ré szé re tör té nõ át uta lá sá -
ról. Amennyi ben a köz jegy zõi ok irat nem ren del ke zik a tá -
mo ga tás össze gé rõl, úgy az ügy fél örö kö se, több örö kös
ese té ben örök ré szük ará nyá ban örö kö sei jo go sul tak a tá -
mo ga tás igény be vé te lé re. Amennyi ben a köz jegy zõi ok -
irat nem ren del ke zik a tá mo ga tás jel le gû jo go sult ság ról,
úgy az ügy fél nek azon örö kö se (több örö kös ese té ben azon 
örö kö sei örök ré szük ará nyá ban) vá lik jo go sult tá, aki a tá -
mo ga tás jel le gû jo go sult ság hoz kö tõ dõ va gyon tár gyat (így 
kü lö nö sen: föld te rü let, ál lat ál lo mány) örö köl te. Amennyi -

ben a tá mo ga tás jel le gû jo go sult ság hoz kö tõ dõ va gyon -
tárgy ra vo nat ko zó an a köz jegy zõi ok irat ha szon él ve ze ti
jo got ál la pít meg, ab ban az eset ben a ha szon él ve ze ti jog
jo go sult ja vá lik a tá mo ga tás ra jo go sult tá. A tá mo ga tás át -
uta lá sá nak fel té te le, hogy az örö kös, il let ve a ha szon él ve -
ze ti jog jo go sult ja az ügy fél-nyil ván tar tá si rend szer ben
elõ ze tesen re giszt rál tas sa ma gát. Jogi sze mély vagy jogi
sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ egyéb szer ve zet jog utód -
lá sa ese tén a jog utód ké rel mé re a jog utód lást iga zo ló ok -
irat alap ján dönt a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá -
mo ga tá si szerv a tá mo ga tá si összeg át uta lá sá ról.

(4) Az in téz ke dés ben  való rész vé tel re jo go sult ügy fél
ha lá la ese tén a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga -
tá si szerv a köz jegy zõi ok irat ban meg ha tá ro zot tak sze rint
dönt az egyes in téz ke dé sek hez kap cso ló dó nem tá mo ga tás
jel le gû jo go sult sá gok ról. Amennyi ben a köz jegy zõi ok irat
nem ren del ke zik a nem tá mo ga tás jel le gû jo go sult sá gok -
ról, úgy az ügy fél nek azon örö kö se (több örö kös ese té ben
azon örö kö sei örök ré szük ará nyá ban) vá lik jo go sult tá, aki
a nem tá mo ga tás jel le gû jo go sult ság hoz kö tõ dõ va gyon -
tár gyat (így kü lö nö sen: föld te rü let, ál lat ál lo mány) örö köl -
te. Amennyi ben a nem tá mo ga tás jel le gû jo go sult ság hoz
kö tõ dõ va gyon tárgy ra vo nat ko zó an a köz jegy zõi ok irat
ha szon él ve ze ti jo got ál la pít meg, ab ban az eset ben a ha -
szon él ve ze ti jog jo go sult ja vá lik jo go sult tá. A nem tá mo -
ga tás jel le gû jo go sult ság meg ál la pí tá sá nak fel té te le to váb -
bá, hogy az örö kös, il let ve a ha szon él ve ze ti jog jo go sult ja
az ügy fél-nyil ván tar tá si rend szer ben elõ ze tesen re giszt rál -
tas sa ma gát. Jogi sze mély, vagy jogi sze mé lyi ség gel nem
ren del ke zõ egyéb szer ve zet jog utód lá sa ese tén a me zõ gaz -
da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv a jog utód lást
iga zo ló ok irat alap ján dönt a nem tá mo ga tás jel le gû jo go -
sult sá gok ról.

(5) A jog utód, il let ve a ha szon él ve ze ti jog jo go sult ja a
me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv vel
szem ben fenn ál ló kö ve te lé sé rõl a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zot tak sze rin ti jog utód lást iga zo ló dön tés jog -
erõ re emel ke dé sét kö ve tõ egy éven be lül az in téz ke dés jel -
le gé nek meg fe le lõ tar tal mú ok irat tal iga zol hat ja, hogy jo -
go sult a tá mo ga tás össze gé re, il let ve a nem tá mo ga tás jel -
le gû jo go sult ság igény be vé te lé re. Amennyi ben a jog utód,
il let ve a ha szon él ve ze ti jog jo go sult ja a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti jog utód lást iga zo ló dön tés
jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ egy éven be lül ilyen iga zo -
lást nem nyújt be a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá -
mo ga tá si szerv hez, úgy a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zot tak sze rin ti jog utód lást iga zo ló dön tés jog erõ re emel ke -
dé sét kö ve tõ egy év el tel té vel, de leg ké sõbb az örök ha gyó
el huny tá tól, il let ve a jog elõd meg szû né sé tõl szá mí tott há -
rom év el tel té vel meg szû nik a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra, il -
let ve a nem tá mo ga tás jel le gû jo go sult ság igény be vé te lé re
vo nat ko zó jo go sult sá ga, és a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej -
lesz té si tá mo ga tá si szerv az el já rást vég zés sel meg szün te -
ti, to váb bá a nem tá mo ga tás jel le gû jo go sult sá got a nem ze -
ti tar ta lék ja vá ra el von ja.

(6) Az EM VA-ból és az EHA-ból fi nan szí ro zott in téz -
ke dé sek ese tén, jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban, 
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a ter mé sze tes sze mé lyek kö zöt ti el já rás be li jog utód lás a
tá mo ga tá si dön tés jog erõ re emel ke dé se elõtt nem le het sé -
ges.

(7) Az EM VA-ból és az EHA-ból fi nan szí ro zott, be ru -
há zá si jel le gû in téz ke dé sek ese tén, jog sza bály el té rõ ren -
del ke zé se hi á nyá ban, amennyi ben az ügy fél jo gai és kö te -
le zett sé gei nem oszt ha tó ak, az örök ha gyó, il let ve jog elõd
he lyé re egy örö kös, il let ve jog utód lép het.

(8) Az EM VA-ból és az EHA-ból fi nan szí ro zott in téz -
ke dé sek ese tén, jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban, 
a jog utód ügy fél az azo nos in téz ke dés re, azo nos tá mo ga tá -
si ké re lem be nyúj tá si idõ szak ban be nyúj tott tá mo ga tá si
ké rel mek kel össze füg gõ ki fi ze té si ké rel me it együt te sen
kö te les be nyúj ta ni a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá -
mo ga tá si szerv hez.”

34. § A Tv. a kö vet ke zõ 45/A.  §-sal egé szül ki:

„45/A.  § (1) Amennyi ben jog sza bály más ként nem ren -
del ke zik a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv a ké re lem ben fog lalt egyes igé nye ket vagy a meg -
oszt ha tó igé nyek egyes ré sze it el kü lö nít ve is el bí rál hat ja.

(2) Ugyan azon ügy fél ál tal in dí tott fo lya mat ban lévõ,
ugyan azon in téz ke dés ben  való rész vé tel re be nyúj tott azon
ké rel me ket, ame lyek nek tár gya egy más sal össze függ, a
me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv együt -
te sen is el bí rál hat ja.

(3) A fe lek kö zö sen elõ ter jesz tett ké rel mé re a me zõ gaz -
da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv – ha an nak fel -
té te lei fenn áll nak – a fe lek ké rel mé re in dí tott el já rá so kat
egye sí ti. Az egye sí té si ké rel met el uta sí tó vég zés el len fel -
leb be zés nek van he lye. Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi és
vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv a fe lek ké rel mé re az el já -
rá so kat egye sí tet te, az el já rás ké sõbb nem vá laszt ha tó
szét.”

35. § A Tv. 46.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(4) A ké rel met ha tá ro zat tal el kell uta sí ta ni, il let ve az
el len õr zött in téz ke dés sel kap cso lat ban az adott tá mo ga tá si 
év ben nem ve het tá mo ga tást igény be az ügy fél, ha az ügy -
fél az in téz ke dés sel kap cso la tos hely szí ni szem lét, il let ve
hely szí ni el len õr zést (a továb biak ban együtt: hely szí ni el -
len õr zés) az aka dá lyo zás be fe je zé sé re vo nat ko zó fel szó lí -
tás el le né re is mé tel ten vagy to vább ra is aka dá lyoz za, il let -
ve azt tel jes egé szé ben meg hi ú sít ja.”

36. § A Tv. 51.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha az ügy fél ira tai hi á nyo sak vagy ren de zet le nek,
il let ve nyil ván tar tá sai pon tat la nok vagy hi á nyo sak, és így
az in téz ke dés sel össze füg gés ben jo go sult ság meg ál la pí tá -
sá ra al kal mat la nok, a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si
tá mo ga tá si szerv mu lasz tá si bír sá got szab hat ki, to váb bá
kö te lez he ti az ügy fe let, hogy ira ta it, nyil ván tar tá sa it leg -
fel jebb nyolc na pon be lül ren dez ze, pó tol ja, ille tõ leg ja vít -

sa. Ez az idõ tar tam az el len õr zés ha tár ide jé be nem szá mít
bele.”

37. § A Tv. 55.  §-ának (3) 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 (6)–(7) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(3) Ha a tá mo ga tás ki fi ze té sé nek ese dé kes sé gét köz -
vet le nül al kal ma zan dó kö zös sé gi jogi ak tus nem ha tá roz za 
meg, és ha az EM VA-ból, il let ve EHA-ból fi nan szí ro zott
in téz ke dé sek ben  való rész vé tel rész le tes fel té te le it meg ál -
la pí tó jog sza bály alap ján a tá mo ga tá si ké rel mek el bí rá lá sa
rang sor ál lí tá sa alap ján tör té nik, a me zõ gaz da sá gi és vi -
dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv a ké rel me ket va la mennyi
ké re lem hi ány ta lan be ér ke zé sét kö ve tõ ki lenc ven na pon
be lül bí rál ja el és köz li dön té sét az ügy fél lel.”

„(6) Amennyi ben köz vet le nül al kal ma zan dó kö zös sé gi
jogi ak tus vagy egyéb jog sza bály alap ján ké rel me ket
együt te sen kell be nyúj ta ni, il let ve ha a be nyúj tott ké rel -
mek bí rá la ta egy más sal tar tal mi lag össze függ, a me zõ gaz -
da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv a ké rel met a
ké rel mek re vo nat ko zó, va la mennyi kö zös el len õr zés le zá -
rá sát köve tõen, az adott in téz ke dés re irány adó ha tár idõn
be lül bí rál ja el és köz li dön té sét az ügy fél lel.

(7) Amennyi ben az EM VA-ból, il let ve az EHA-ból fi -
nan szí ro zott in téz ke dé sek ben  való rész vé tel rész le tes fel -
té te le it meg ál la pí tó jog sza bály alap ján a tá mo ga tá si ké rel -
mek el bí rá lá sa rang sor ál lí tá sa alap ján tör té nik, a me zõ -
gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv a ké rel mek
hi ány pót lá sá ra nyit va álló idõ szak ra az in téz ke dés re be -
nyúj tott va la mennyi tá mo ga tá si ké re lem mel össze füg gõ
el já rá sát fel füg geszt he ti.”

38. § A Tv. 56.  §-ának (2)–(3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Fel leb be zés be nyúj tá sá nak nincs he lye, amennyi -
ben a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv
a dön té sét az Eu ró pai Bi zott ság dön té se vagy ha tá ro za ta
alap ján hoz ta meg, il let ve ha a ké re lem a jo go sult sá gi ke ret 
ki me rü lé se vagy for rás hi ány  miatt ke rült el uta sí tás ra.

(3) A ké rel met ér de mi vizs gá lat nél kül har minc na pon
be lül vég zés sel el kell uta sí ta ni, ha:

a) a ké rel met az EM GA-ból fi nan szí ro zott in téz ke dé -
sek, il let ve a nem ze ti tá mo ga tá sok ese té ben a ke ret ki me -
rü lé sét köve tõen nyúj tot ták be;

b) a ké re lem nem jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don
(nyom tat vá nyon) ke rült be nyúj tás ra, amennyi ben az in téz -
ke dés re vo nat ko zó jog sza bály így ren del ke zik;

c) a ké rel met az igény ér vé nye sí té sé re jo go sult nem írta 
alá, ki vé ve az ügy fél kap un ke resz tül tör té nõ ké re lem be -
nyúj tást;

d) a ké rel met nem az igény ér vé nye sí té sé re jo go sult
sze mély ter jesz tet te elõ;

e) a ké re lem a be nyúj tá si idõ sza kot meg elõ zõ en ke rült
be nyúj tás ra, vagy el ké sett;

f) az ügy fél nem ren del ke zik re giszt rá ci ós szám mal, il -
let ve a ké re lem mel egy ide jû leg sem nyúj tott be in téz ke -
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dés ben  való rész vé tel hez szük sé ges, re giszt rá ci ós szám
meg ál la pí tá sá ra al kal mas ké rel met;

g) a pénz ügyi kö vet kez mé nyek kel járó in téz ke dés ben
részt vevõ ügy fél leg ké sõbb a ké re lem be nyúj tá sá val egy -
ide jû leg sem je len ti be bank szám la szá mát;

h) a ké re lem nem tar tal maz olyan ada tot, il let ve do ku -
men tu mot, amely a ké re lem be nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár -
idõ le tel tét köve tõen nem pó tol ha tó;

i) a fel leb be zé si ké rel met a (2) be kez dés ben fog lal tak
el le né re nyúj tot ták be.”

39. § A Tv. 57.  §-ának (3)–(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) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) Jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás ese tén az
(1) be kez dés sze rin ti, a dön tés ügy fél ter hé re tör té nõ mó -
do sí tá sá ra vagy vissza vo ná sá ra – köz vet le nül al kal ma zan -
dó kö zös sé gi jogi ak tus el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – öt
éven be lül van le he tõ ség.

(4) Az in téz ke dés be fe je zé sét meg elõ zõ en, ha a dön tés
meg ho za ta la kor fenn ál ló kö rül mé nyek lé nye ge sen meg -
vál toz tak, az ügy fél in do kolt ké rel mé re a me zõ gaz da sá gi
és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv egy al ka lom mal mó -
do sít hat ja jog erõs helyt adó vagy rész ben helyt adó ren del -
ke zé sé ben dön té sét, amennyi ben az ügy fél ké rel me az ügy
ér de mé ben ho zott dön tést nem be fo lyá sol ja és a mó do sí -
tott dön tés nem ál la pít meg az ügy fél ré szé re több jo got.

(5) Amennyi ben az in téz ke dés be fe je zé sét meg elõ zõ en
az ügy fél arra irá nyu ló ké rel met ad be, hogy va la mely in -
téz ke dés ben, vagy in téz ke dés cso port ban  való rész vé tel tõl
vissza lép, és a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga -
tá si szerv az adott ügy ben már jog erõs sé vált ha tá ro za tot
ho zott, azon ban a tá mo ga tás fo lyó sí tá sa még nem tör tént
meg és az in téz ke dés ben vagy az in téz ke dés cso port ban
 való rész vé tel tõl tör té nõ vissza lé pés hez köz vet le nül al kal -
ma zan dó kö zös sé gi jogi ak tus vagy egyéb jog sza bály kü -
lön jog kö vet kez ményt nem fûz, a me zõ gaz da sá gi és vi dék -
fej lesz té si tá mo ga tá si szerv az ügy ben ho zott ha tá ro za tát
ha tá lyon kí vül he lye zi, és ez zel egy ide jû leg az el já rást
meg szün te ti.”

40. § A Tv. 60.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) Az ügy fél egyes tá mo ga tá sok ese té ben az adó tar to -
zás sal csök ken tett összeg re jo go sult. Az ál la mi adó ha tó -
ság az ál ta la nyil ván tar tott adó tar to zás fenn ál lá sá ról és
össze gé rõl a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si 
szerv meg ke re sé sé re ada tot szol gál tat. Az adat szol gál ta -
tás ban sze rep lõ adó tar to zás össze gét a rész ben vagy egész -
ben az Eu ró pai Unió ál tal fi nan szí ro zott tá mo ga tás ból a
min den ko ri köz pon ti költ ség ve té si tör vény ér tel mé ben, il -
let ve a köz pon ti költ ség ve té si for rás ból fi nan szí ro zott
nem ze ti tá mo ga tás ból az Áht. 13/A.  § (6) be kez dé se alap -
ján a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv
vissza tart ja, és át utal ja az ál la mi adó ha tó ság nak. A vissza -

tar tott tá mo ga tás nak meg fe le lõ össze gû adó tar to zás az át -
uta lás sal egy ide jû leg meg fi ze tett nek mi nõ sül.”

41. § A Tv. 65.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) Pá lyá za ti el já rás a köz be szer zé si el já rás ke re te in
be lül is le bo nyo lít ha tó.”

42. § A Tv. 69.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(5) A jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tást ka mat tal
nö vel ten kell vissza fi zet ni. A ka mat mér té ke a ka mat szá -
mí tás idõ sza ká nak min den nap já ra a min den ko ri jegy ban -
ki alap ka mat két sze re sé nek 365-öd ré sze. A ka mat szá mí -
tás kez dõ idõ pont ja – amennyi ben köz vet le nül al kal ma -
zan dó kö zös sé gi jogi ak tus más ként nem ren del ke zik – a
jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás ügy fél bank szám lá -
ján tör té nõ jó vá írá sá nak a nap ja. A ka mat szá mí tás záró
idõ pont ja – amennyi ben köz vet le nül al kal ma zan dó kö zös -
sé gi jogi ak tus más ként nem ren del ke zik – a tá mo ga tás jo -
go su lat lan igény be vé te lét meg ál la pí tó ha tá ro zat kel te. Ez
a ren del ke zés nem érin ti a jog sza bály ban meg ha tá ro zott
egyéb jog kö vet kez mé nye ket.”

43. § A Tv. 71.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ügy fél öt száz ezer fo rin tig ter je dõ, a tá mo ga tá si
összeg gel, il let ve az (5) be kez dés sze rin ti jog el le nes ma -
ga tar tás sú lyá val ará nyos mu lasz tá si bír ság gal sújt ha tó, ha
az e tör vény, va la mint an nak fel ha tal ma zá sa alap ján ki hir -
de tett jog sza bály sze rin ti, to váb bá köz igaz ga tá si ha tá ro -
zat ban, ha tó sá gi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott:

a) be je len té si, vál to zás be je len té si, mo ni tor ing vagy
más jel le gû adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek nem tesz
ele get, vagy azt ké se del me sen, hi bá san,  valótlan adat tar ta -
lom mal, hi á nyo san vagy nem az elõ írt mó don tel je sí ti,

b) az in téz ke dé sek kel, va la mint az egyéb nyil ván tar tá si 
kö te le zett sé gek kel össze füg gés ben a jog sza bály ban elõ írt
bi zony la tok ki ál lí tá sát, il let ve köny vek, nyil ván tar tá sok
ve ze té sét el mu laszt ja, vagy a bi zony la to kat az elõ írásoktól 
el té rõ en ál lít ja ki, a köny ve ket, nyil ván tar tá so kat hi á nyo -
san vagy az elõ írásoktól el té rõ en ve ze ti,

c) irat meg õr zé si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get,
d) a nyi lat ko zat té telt el mu laszt ja, meg ta gad ja, vagy

fél re ve ze tõ nyi lat ko za tot tesz,
e) a fenn ál ló köz tar to zá sá ról vagy egyéb kö rül mény rõl

 valótlan tar tal mú nyi lat ko za tot tesz,
f) az el len õr zést vagy a tá mo ga tá si szerv el já rá sát a

meg je le né si kö te le zett ség el mu lasz tá sá val, az együtt mû -
kö dé si kö te le zett ség meg sér té sé vel vagy más mó don aka -
dá lyoz za.”

44. § A Tv. 73.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A köl csö nös meg fe lel te tés sza bá lya i nak meg sér té -
se  miatti jog kö vet kez mény nem érin ti a kü lön jog sza bály -
ban fog lal tak sze rin ti jog kö vet kez ményt.”
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45. § A Tv. 74.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„74.  § A tör vény ha tá lya alá tar to zó köz igaz ga tá si el já -

rá sok kö zül tár gyi il le ték men tes el já rás nak mi nõ sül nek:
a) az in téz ke dé sek ben  való rész vé tel lel,
b) a me zõ gaz da sá gi va gyo ni ér té kû jog ra  való jo go sult -

ság meg ál la pí tá sá val,
c) a nyil ván tar tás ba vé tel lel,
d) a me zõ gaz da sá gi va gyo ni ér té kû jog át ru há zá sá hoz

kap cso ló dó ha tó sá gi hoz zá já ru lás sal, va la mint
e) a ha tó sá gi en ge dé lye zés sel

kap cso la tos el já rá sok.”

46. § A Tv. 75.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(3) A me zõ gaz da sá gi va gyo ni ér té kû jog ide ig le nes át -
en ge dé se ese tén a jog tar tal mát ké pe zõ jo go sult sá gok és
kö te le zett sé gek meg ha tá ro zott idõ tar tam ra azt il le tik meg,
il let ve azt ter he lik, aki nek a ré szé re a jo got át en ged ték.”

47. § A Tv. 76.  § he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„(1) A me zõ gaz da sá gi va gyo ni ér té kû jo gok át ru há zá sá -

ra vagy ide ig le nes át en ge dé sé re irá nyu ló szer zõ dést köz -
ok irat ba vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ba kell
fog lal ni.

(2) A me zõ gaz da sá gi va gyo ni ér té kû jog át ru há zá sá ról,
il let ve ide ig le nes át en ge dé sé rõl  szóló szer zõ dés, il let ve a
szer zõ dés mó do sí tá sa alap ján – köz vet le nül al kal ma zan dó
kö zös sé gi jogi ak tus el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – a fe -
lek kö zö sen kö te le sek ké rel mez ni az át ru ház ni, il let ve ide -
ig le ne sen át en ged ni kí vánt me zõ gaz da sá gi va gyo ni ér té kû
jo gok nyil ván tar tás ban tör té nõ át ve ze té sét, amennyi ben a
nyil ván tar tás ve ze té se a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si 
tá mo ga tá si szerv ha tás kö ré be tar to zik. Jog sza bály elõ ír -
hat ja, hogy az át ru há zás vagy az ide ig le nes át en ge dés té -
nyét a szer zõ dés ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en, elõ ze tesen
be kell je len te ni a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo -
ga tá si szerv nek.

(3) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv a ké re lem jó vá ha gyá sá ról a ké re lem be ér ke zé sét kö -
ve tõ hat van na pon be lül ha tá ro zat ban dönt, és ez zel egy
idõ ben in téz ke dik a me zõ gaz da sá gi va gyo ni ér té kû jog nak 
az ál ta la ve ze tett nyil ván tar tás ban tör té nõ át ve ze té sé rõl. A
nyil ván tar tás ban  való át ve ze té sig az át adó vi se li a va gyo ni 
ér té kû jo gok kal járó kö te le zett sé ge ket.

(4) Amennyi ben jog sza bály elõ ír ja, hogy a me zõ gaz da -
sá gi va gyo ni ér té kû jog át ru há zá sa, il let ve ide ig le nes át en -
ge dé se csak a meg fe le lõ föld te rü let, ál lat ál lo mány, ille tõ -
leg me zõ gaz da sá gi üzem (üzem rész) át ru há zá sá val vagy
át en ge dé sé vel együtt tör tén het, az át ru há zás, il let ve ide ig -
le nes át en ge dés to váb bi fel té te le it kü lön jog sza bály ha tá -
roz za meg.”

48. § (1) A Tv. 81.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy]

„e) a köl csö nös meg fe lel te tés kö ré be tar to zó el len õr zé -
se ket vég zõ ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá got,”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(2) A Tv. 81.  §-ának (3)–(5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter arra, hogy:
a) a tör vény ha tá lya alá tar to zó egyes in téz ke dé sek

igény be vé te lé vel, az ah hoz kap cso ló dó adat szol gál ta tás -
sal, el já rá sok kal kap cso la tos rész le tes sza bá lyo kat,

b) a me zõ gaz da sá gi va gyo ni ér té kû jo gok ki osz tá sá nak
rész le tes sza bá lya it, il let ve nem ze ti tar ta lé ká nak mér té két,

c) a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si szak ta nács adá si 
rend szer fel ál lí tá sá ra, mû kö dé sé re, va la mint a szak ta nács -
adók kép zett sé gé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat,

d) az el há rít ha tat lan kül sõ ok (vis ma i or) be je len té sé vel 
és iga zo lá sá val kap cso la tos rész le tes sza bá lyo kat,

e) a he lyi ak ció cso por tok el is me ré si rend jé nek rész le -
tes sza bá lya it,

f) a nem ze ti vi dé ki há ló zat fel ál lí tá sá val kap cso la tos
rész le tes sza bá lyo kat,

g) az EMVA, il let ve az EHA ese tén al kal ma zan dó mo -
ni tor ing rész le tes sza bá lya it, il let ve a mo ni tor ing in di ká to -
rok alap ján kép zett ada tok és az ada tok szol gál ta tá sá ra kö -
te le zet tek kö rét, va la mint a mo ni tor ing ada tok szol gál ta tá -
sá nak a rend jét,

h) a pá lyá za ti el já rás rész le tes sza bá lya it,
i) a Me PAR és az ügy fél-blokk kap cso lat nyil ván tar tá -

sá nak rész le tes sza bá lya it,
j) az in ter ven ci ós rak tár re gisz ter lét re ho zá sá val, az ah -

hoz kap cso ló dó adat szol gál ta tás sal, el já rá sok kal kap cso -
la tos rész le tes sza bá lyo kat,

k) a VIN GIS-hez kap cso ló dó adat szol gál ta tás rész le tes
sza bá lya it,

l) a szak rend sze rek ki ala kí tá sá nak rész le tes sza bá lya it,
m) a köl csö nös meg fe lel te tés kö ré be tar to zó el len õr zé -

sek le foly ta tá sá val, va la mint a jog kö vet kez mé nyek al kal -
ma zá sá val kap cso la tos sza bá lyo kat,

n) a köl csö nös meg fe lel te tés vég re haj tá sá hoz ki ala kí -
tan dó nyil ván tar tá sok rész le tes sza bá lya it,

o) az EM VA-ból és az EHA-ból fi nan szí ro zott in téz ke -
dé sek ese té ben a leg ki sebb, a jog utód lás vagy a kö te le zett -
sé gát vál la lás tár gyát ké pe zõ részt,

p) az elekt ro ni kus úton tel je sí ten dõ ké re lem-, pá lyá zat -
be nyúj tás, va la mint adat szol gál ta tá si kö te le zett ség ese te it, 
az elekt ro ni kus ügy in té zés fel té te le it, va la mint az elekt ro -
ni kus ügy in té zés sel kap cso la tos rész le tes sza bá lyo kat
ren de let ben ál la pít sa meg.

(4) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy a nem ze ti ha -
tás kör be tar to zó me zõ gaz da sá gi, ha lá sza ti, er dé sze ti és ag -
rár-vi dék fej lesz té si ál la mi tá mo ga tás igény be vé te lé re vo -
nat ko zó, tör vény ben vagy kor mány ren de let ben nem sza -
bá lyo zott fel té te le ket ren de let ben ál la pít sa meg.

(5) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter arra, hogy az érin tett
mi nisz te rek kel egyet ér tés ben az át ru ház ha tó fel ada tok kö -
rét ren de let ben ál la pít sa meg, to váb bá hogy a 11.  §
(10) be kez dé se sze rin ti eset ben az iga zo ló szer vet, az iga -
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zo ló ha tó sá got, az el len õr zõ ha tó sá got, az át ru há zott fel -
ada tot el lá tó szer ve ze tet, a köz re mû kö dõ szer ve ze tet, az
együtt mû kö dõ szer ve ze tet, a he lyi ak ció cso por tot és a
nem ze ti vi dé ki há ló za tot – ha e szer vek, szer ve ze tek fe lett
az ala pí tói, ille tõ leg irá nyí tá si jo go kat más mi nisz ter gya -
ko rol ja, az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér -
tés ben, az érin tett mi nisz ter rel együt tes – ren de let ben je -
löl je ki.”

49. § A Tv. 84.  §-ának o) pont ja he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép és a § a kö vet ke zõ u)–y) pon tok kal egé szül ki:

[E tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re haj tá sát
szol gál ja:]

„o) a Bi zott ság 1535/2007/EK ren de le te (2007. de cem -
ber 20.) az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a me zõ gaz -
da sá gi ter me lõ ága zat ban nyúj tott cse kély össze gû (de mi -
ni mis) tá mo ga tá sok ra  való al kal ma zá sá ról;”

„u) a Bi zott ság 875/2007/EK ren de le te (2007. jú li us
24.) az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a ha lá sza ti ága -
zat ban nyúj tott cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tá -
sok ra  való al kal ma zá sá ról és az 1860/2004/EK ren de let
mó do sí tá sá ról;

v) a Bi zott ság 1998/2006/EK ren de le te (2006. de cem -
ber 15.) a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a de mi ni mis tá -
mo ga tá sok ra  való al kal ma zá sá ról;

w) a Bi zott ság 1857/2006/EK ren de le te (2006. de cem -
ber 15.) a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a me zõ gaz da sá gi
ter mé kek elõ ál lí tá sá val fog lal ko zó kis- és kö zép vál lal ko -
zá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ra tör té nõ al kal ma -
zá sá ról és a 70/2001/EK ren de let mó do sí tá sá ról;

x) a Bi zott ság 736/2008/EK ren de le te (2008. jú li us 22.) 
a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a ha lá sza ti ter mé kek elõ ál -
lí tá sá val, fel dol go zá sá val és for gal ma zá sá val fog lal ko zó
kis- és kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tá -
sok ra tör té nõ al kal ma zá sá ról;

y) a Bi zott ság 800/2008/EK ren de le te (2008. au gusz tus 
6.) a Szer zõ dés 87. és 88. cik ke al kal ma zá sá ban a tá mo ga -
tá sok bi zo nyos faj tá i nak a kö zös pi ac cal össze egyez tet he -
tõ nek nyil vá ní tá sá ról.”

50. § E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba az zal, hogy ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve -
tõen in dult el já rá sok ban kell al kal maz ni.

51. § A tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Tv.
25.  §-ának (6) be kez dé se, 47.  §-ának (4) be kez dé se,
81.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja, va la mint 84.  §-ának
c) pont ja 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

2008. évi CXV.
tör vény

egyes tör vényeknek az uzsoratevékenységgel
szembeni fellépést elõsegítõ módosításáról*

1.  § (1) A Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény (a továb biak ban: Ptk.) 201.  §-a a kö vet ke zõ
(3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A (2) be kez dés ben fog lal tak irány adók ab ban az
eset ben is, ha a hi tel nyúj tó szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
szol gál ta tá sa és a tel jes hi tel díj kö zött – a szer zõ dés kö tés
egyéb kö rül mé nye it is figye lembe véve – fel tû nõ en nagy
az ér ték kü lönb ség.”

(2) A Ptk. 685.  §-a a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]

„f) tel jes hi tel díj: a köl csö nért fi ze ten dõ el len ér ték,
amely tar tal maz za a ka ma to kat, fo lyó sí tá si ju ta lé ko kat és
min den egyéb – a köl csön fel hasz ná lá sá val kap cso la to san
tel je sí ten dõ – el len szol gál ta tást.”

2.  § (1) A Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi
IV. tör vény (a továb biak ban: Btk.) 330/A.  §-át meg elõ zõ
al cím he lyé be a kö vet ke zõ al cím lép:

„Uzsorabûncselekmény”

(2) A Btk. a kö vet ke zõ 330/A.  §-sal egé szül ki:

„330/A.  § (1) Aki a sér tett rá szo rult hely ze tét ki hasz nál -
va üz let sze rû en olyan kü lö nö sen arány ta lan mér té kû el len -
szol gál ta tást tar tal ma zó meg ál la po dást köt, amely nek tel -
je sí té se a sér tet tet, il let ve an nak hoz zá tar to zó ját sú lyos
vagy to váb bi nél kü lö zés nek te szi ki, bûn tet tet kö vet el, és
há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha az
uzso ra bûn cse lek ményt bûn szö vet ség ben kö ve tik el.

(3) Mel lék bün te tés ként ki til tás nak is he lye van.”

3.  § E tör vény 2009. már ci us 1. nap ján lép ha tály ba, az -
zal, hogy az 1.  §-ban fog lalt ren del ke zé se ket a tör vény ha -
tály ba lé pé sét köve tõen kö tött szer zõ dé sek ese tén kell al -
kal maz ni.

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

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

25026 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/190. szám



III. Kormány rendeletek

A Kormány
319/2008. (XII. 29.) Korm.

rendelete

az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalról  szóló
273/2006. (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,
 valamint az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény 
182.  § (7) és (10) be kez dé se i ben fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal ról  szóló
273/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
14.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(6) Az APEH te rü le ti szer ve az APEH el nö ké nek uta sí -
tá sá ra vagy en ge dé lyé vel kap cso ló dó vizs gá la tot, ille tõ leg
adat gyûj tés re irá nyu ló hely szí ni el len õr zést az ille tékes -
ségi te rü le tén kí vül is vé gez het. Az ille té kességi te rü le ten
kí vül el vég zen dõ kap cso ló dó vizs gá la tot a kap cso ló dó
vizs gá lat tal érin tett adó zó szék he lyén, te lep he lyén, il let ve
a la kó he lyé hez, szék he lyé hez, te lep he lyé hez leg kö ze lebb
esõ hi va ta li he lyi ség ben kell le foly tat ni.”

2.  §

Az R. 14.  §-a a kö vet ke zõ új (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) A Ki emelt Adó zók Igaz ga tó sá ga az APEH el nö ké -

nek uta sí tá sá ra, hon vé del mi vagy nem zet biz ton sá gi ér de -
kek ál tal in do kolt eset ben a ki zá ró la gos ille té kességi kö ré -
be nem tar to zó, a Ma gyar Hon véd ség gel, ille tõ leg a nem -
zet biz ton sá gi szol gá la tok kal szer zõ dé ses kap cso lat ban állt 
vagy álló adó zó nál is vé gez het el len õr zést. Eb ben az eset -
ben az el len õr zés ered mé nye alap ján meg in dí tan dó ha tó -
sá gi el já rást is a Ki emelt Adó zók Igaz ga tó sá ga foly tat -
ja le.”

3.  §

Az R. 16/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„16/A § (1) A cso por tos adó ala nyi ság idõ sza ká ban a

 Kiemelt Adó zók Igaz ga tó sá ga jár el a cso port adó ügye i -
ben és min den, a cso por tos adó ala nyi ság gal kap cso la tos
el já rás ban, kü lö nö sen a cso port lét re ho za ta lá val, meg szû -
né sé vel, a cso port hoz csat la ko zás sal, a cso port ból ki vá lás -
sal, a cso port tag vagy a kí vül ma ra dó adó alany fe le lõs sé -

gé nek meg ál la pí tá sá val, va la mint a cso port azo no sí tó
szám mal kap cso la tos el já rá sok ban.

(2) A cso port azo no sí tó szám tör lé se ese tén a so ron kí vü -
li be val lá si kö te le zett sé get a Ki emelt Adó zók Igazgató -
ságához kell tel je sí te ni.

(3) A cso por tos adó ala nyi ság idõ sza ká ban a Ki emelt
Adó zók Igaz ga tó sá gá hoz be nyúj tan dó ál ta lá nos for gal mi
adó be val lá sok, va la mint a cso port azo no sí tó szám tör lé se
ese tén be nyúj tan dó so ron kí vü li adó be val lás el len õr zé sét a 
cso port meg szû né sét köve tõen is a Ki emelt Adó zók Igaz -
ga tó sá ga foly tat ja le.

(4) Az adó ha tó ság a cso por tos adó alany ál ta lá nos for gal mi 
adó kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sét kü lön tart ja nyil ván.”

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptetõ rendelkezések

4.  §

Ez a ren de let 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Módosító rendelkezések

5.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 11.  §
(3) be kez dé sé ben a „Köz pon ti Hi va tal” szö veg rész he lyé -
be a „Ki emelt Adó zók Igaz ga tó sá ga” szö veg rész lép.

Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

6.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti 
az R.

a) 4.  § (2) be kez dé sé ben a „ha tá ro zat lan idõ tar tam ra”
szö veg rész,

b) 8.  § (2) be kez dé sé ben „,a Köz pon ti Hi va tal fe let tes
szer ve az APEH el nö ke” szö veg rész,

c) 8.  § (3) be kez dé se.

7.  §

Az Eu ró pai Kö zös ség tag ál la mai kö zöt ti adó be haj tá si
jog se gély rész le tes sza bá lya i ról  szóló 7/2004. (I. 22.)
Korm. ren de let 2009. ja nu ár 1. nap ján ha tá lyát vesz ti.

8.  §

(1) E ren de let 1–3. és 5–7.  §-ai 2009. ja nu ár 2-án ha tá -
lyu kat vesz tik.

(2) E § 2009. ja nu ár 3-án ha tá lyát vesz ti.
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Az Európai Unió jogának  való megfelelés

9.  §

E ren de let 7.  §-a az egyes le fö lö zé sek bõl, vá mok ból,
adók ból és egyéb in téz ke dé sek bõl ere dõ kö ve te lé sek
 behajtására irá nyu ló köl csö nös se gít ség nyúj tás ról  szóló,
2008/55/EK ta ná csi irány elv egyes ren del ke zé se i nek vég -
re haj tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá -
ról  szóló 2008. no vem ber 28-i 1179/2008/EK bi zott sá gi
ren de let 31. cik ké nek vég re haj tá sát szol gál ja.

Átmeneti rendelkezések

10.  §

E ren de let ren del ke zé se it – az 5.  §-ban fog lal tak ki vé te -
lé vel – a ha tály ba lé pést köve tõen in dult ügyek ben kell al -
kal maz ni.

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
320/2008. (XII. 29.) Korm.

rendelete

a Vám- és Pénzügyõrség szervezetérõl, valamint
egyes szervek kijelölésérõl  szóló

314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint
egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-a (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.  §-a (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el -
jár va, va la mint a Vám- és Pénz ügy õr ség rõl  szóló 2004. évi 
XIX. tör vény 42/A.  §-ának a) és b) pont já ban, 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  szóló 2003. évi CXXVII. tör vény 129.  §-a
(1) be kez dé sé nek c) pont já ban, a sza bály sér té sek rõl  szóló
1999. évi LXIX. tör vény 166.  §-ában, a fegy ve res szer vek
hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról
 szóló 1996. évi XLIII. tör vény 342.  §-a (1) be kez dé sé nek
c) pont já ban és az atom ener gi á ról  szóló 1996. évi CXVI.
tör vény 67.  §-ának k) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A Vám- és Pénz ügy õr ség szer ve ze té rõl, va la mint egyes
szer vek ki je lö lé sé rõl  szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: VPKr.) 3.  §-ának (3) be kez dé se
a kö vet ke zõ i) és j) pont tal egé szül ki:

[(3) Az or szá gos pa rancs nok ság fel ada ta és ha tás kö re:]
„i) a döm ping el le nes vám vissza té rí té sé re vo nat ko zó

ké rel me ket fo gad ja és az Eu ró pai Bi zott ság hoz to váb bít ja,
j) vég zi a jog sza bály ál tal ha tás kö ré be utalt bûn cse lek -

mény meg elõ zé sét, fel de rí té sét, va la mint nyo mo zá sát az
erre vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek sze rint.”

2.  §

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

„(1) A re gi o ná lis pa rancs nok sá gok fel ada ta és ha tás kö re:
a) el bí rál ják az irá nyí tá suk alá tar to zó alsó fokú szer -

vek el sõ fo kú ha tá ro za tai és vég zé sei el len be nyúj tott jog -
or vos la ti ké rel me ket, il let ve gya ko rol ják a jog sza bály ban
biz to sí tott fel ügye le ti jog kö rü ket,

b) irá nyít ják, szak ma i lag fel ügye lik és el len õr zik az
ille té kességi te rü le tü kön lé te sí tett alsó fokú szer vek te vé -
keny sé gét,

c) irá nyít ják, szak ma i lag fel ügye lik és el len õr zik az
ille té kességi te rü le tü kön lé te sí tett re gi o ná lis nyo mo zó
 hivatalok nyo mo zó ha tó sá gi te vé keny sé gét és el lát ják ezen 
szer vek te kin te té ben az e) pont ban fog lalt fel ada to kat;

d) a 14.  § (3) be kez dé sé nek m) és n) pont já ban fog alt
szer vek ki vé te lé vel irá nyít ják, szak ma i lag fel ügye lik és
 ellenõrzik az ille té kességi te rü le tü kön lé te sí tett, az Eu ró -
pai Unió kül sõ vám ha tá rán mû kö dõ vám- és pénz ügy õri
hi va ta lok nyo mo zó ha tó sá gi te vé keny sé gét,

e) in té zik a kü lön jog sza bállyal fel adat kö rük be utalt
szer ve zé si, szol gá la ti, sze mély ügyi, fe gyel mi, ok ta tá si,
gaz dál ko dá si és egyéb ügye ket,

f) vég zik – a Rend õr ség fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó
en ge dé lye zé sek sé rel me nél kül – az ille té kességi te rü le tü -
kön mû kö dõ ha tár át ke lõ he lyen a vám köz ve tí tõ és más
szol gál ta tó te vé keny sé get vég zõk el he lye zé sé vel kap cso -
la tos fel ada to kat.”

(2) A VPKr. 5.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a je len le gi (2) be kez dés je lö lé se (3) be kez -
dés re vál to zik:

„(2) A Vám- és Pénz ügy õr ség Köz pon ti Re pü lõ té ri
 Parancsnoksága vég zi az (1) be kez dés ben fog lalt fel ada to -
kat a c) pont ki vé te lé vel, il let ve vég zi az (1) be kez dés
d) pont já ban fog lalt fel ada tot a 14.  § (3) be kez dé sé nek m)
és n) pont já ban fog alt szer vek te kin te té ben.”

3.  §

A VPKr. 7.  §-ának a) és d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:
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[7.  § A Vám- és Pénz ügy õr ség Köz pon ti Bûn ül dö zé si
Pa rancs nok sá ga fel ada ta és ha tás kö re:]

„a) vég zi az ál ta la le fog lalt ká bí tó szer, pszi cho tróp
anyag és ezek pre kur zo rai a Vám- és Pénz ügy õr ség Vegy -
vizs gá ló In té ze té be tör té nõ szál lí tá sát, va la mint az el fo -
gott, elõ ál lí tott, õri zet be vett és fog va tar tott sze mé lyek õr -
zé sét, kí sé ré sét,”

„d) vég re hajt ja a Vám áru rak tár te kin te té ben az 5.  §
(1) be kez dé sé nek b) és e) pont ja i ban fog lal ta kat,”

4.  §

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

„(2) A re gi o ná lis nyo mo zó hi va ta lok vég zik a jog sza -
bály ál tal ha tás kö rük be utalt bûn cse lek mé nyek meg elõ zé -
sét, fel de rí té sét, va la mint nyo mo zá sát az erre vo nat ko zó
jog sza bá lyok ren del ke zé sei sze rint, to váb bá a Vegy vizs -
gá ló In té zet be be szál lít ják az ál ta luk le fog lalt ká bí tó szert,
pszi cho tróp anya got és ezek pre kur zo ra it, va la mint vég zik
az el fo gott, elõ ál lí tott, õri zet be vett és fog va tar tott sze mé -
lyek õr zé sét, kí sé ré sét.”

5.  §

A VPKr. 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„9.  § A Vám- és Pénz ügy õr ség Köz pon ti Jár õr szol gá lat

Pa rancs nok sá ga fel ada ta és ha tás kö re:
„a) pénz ügyi jog sza bály sér té sek meg elõ zé se, felderí -

tése ér de ké ben a Vám- és Pénz ügy õr ség fel ada tát meg -
határozó jog sza bá lyok ban elõ írt hely szí ni el len õr zé sek
– a 15.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja alá tar to zó el len õr zé -
sek és a Jöt. 111/A.  §-a sze rin ti jö ve dé ki el len õr zés ki vé te -
lé vel tör té nõ – vég zé se, be le ért ve a Jöt. sze rin ti ha tó sá gi
fel ügye let ke re té ben vég zett el len õr zé se ket,

b) a bün te tõ el já rás ról  szóló tör vény ál tal a Vám- és
Pénz ügy õr ség ha tás kö ré be utalt bûn cse lek mé nyek meg -
elõ zé se ér de ké ben vég zett el len õr zés so rán bûn cse lek -
mény gya nú ja ese tén a hely szín és a bi zo nyí té kok biz to sí -
tá sa, és a ha tás kör rel ren del ke zõ nyo mo zó ha tó ság felé a
szük sé ges in téz ke dé sek meg té te le, a nyo mo zó ha tó sá gok
fel ké ré se alap ján az el fo gott, elõ ál lí tott, õri zet be vett és
fog va tar tott sze mé lyek õr zé se, kí sé ré se,

c) a Vám- és Pénz ügy õr ség nyo mo zó ha tó sá gai ál tal
 elrendelt sze mé lyi vé de lem el lá tá sa, va la mint a Vám- és
Pénz ügy õr ség nyo mo zó ha tó sá ga i nak fel ké ré se alap ján a
Vám- és Pénz ügy õr ség ha tás kö ré be utalt bûn cse lek mény
meg aka dá lyo zá sa, meg sza kí tá sa ér de ké ben tet ten ért,
vagy a bûn cse lek mény el kö ve té sé vel meg ala po zot tan gya -
nú sít ha tó sze mé lyek el fo gá sa,

d) a 17. szá mú Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal nál fo lya -
mat ban lévõ sza bály sér té si ügy ben az el ren delt elõ ve ze tés
vég re haj tá sa,

e) mély sé gi el len õr zé sek vég zé se,

f) a Vám- és Pénz ügy õr ség õr zés vé del mi – így kü lö nö -
sen ob jek tum vé del mi, a Vám- és Pénz ügy õr ség sa ját ha -
tás kö ré ben le fog lalt dol gok élõ erõs õr zé sé vel, kí sé ré sé vel
össze füg gõ, va la mint ezek meg sem mi sí té se so rán fel ügye -
le ti – fel ada ta i nak el lá tá sa, va la mint anya gi ja vak õr zé se,
kí sé ré se, szál lí tá si, to váb bá egyéb lo gisz ti kai tevékeny -
ségének vég re haj tá sa, il let ve a szol gá la ti fegy ver zet-el lá -
tás biz to sí tá sa, il let ve szol gá la ti ku tya ve ze tõk és szol gá la ti 
ku tyák ki kép zé se,

g) a kü lön jog sza bállyal fel adat kö ré be utalt szer ve zé si,
szol gá la ti, sze mély ügyi, fe gyel mi, ok ta tá si, gaz dál ko dá si
és egyéb ügyek in té zé se.”

6.  §

A VPKr. 10.  §-a h) és i) pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[10.  § A Vám- és Pénz ügy õr ség Szám la ve ze tõ Pa rancs -
nok sá ga fel ada ta és ha tás kö re:]

„h) ki ad ja az Art. 43.  §-ának (8) be kez dé se sze rin ti ér te -
sí tést,

i) ki ad ja a Vtv. 51.  §-ának (5) be kez dé se sze rin ti köz -
lést.”

7.  §

(1) A VPKr. 11.  §-a a kö vet ke zõ c) pont tal egé szül ki,
egy ide jû leg az ere de ti c)–g) pont szá mo zá sa d)–h) pon tok -
ra vál to zik,

[11.  § A Vám- és Pénz ügy õr ség Vegy vizs gá ló In té ze te
fel ada ta és ha tás kö re:]

„c) ká bí tó szer, pszi cho tróp anyag és pre kur zo ra i nak
 tárolása, szubsz tan cia ala pú vizs gá la ta és szak vé le mény
adá sa, ha a bün te tõ el já rás ról  szóló tör vény alap ján a Vám-
és Pénz ügy õr ség vég zi a nyo mo zást,”

(2) A VPKr. 11.  §-a a kö vet ke zõ i) pont tal egé szül ki:
[11.  § A Vám- és Pénz ügy õr ség Vegy vizs gá ló In té ze te

fel ada ta és ha tás kö re:]
„i) kü lön jog sza bály ban elõ írt ese tek ben szak ér tõi köz -

re mû kö dés.”

8.  §

A VPKr. 13.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„13.  § (1) A Vám- és Pénz ügy õr ség ha tó sá gi jog kör rel
ren del ke zõ alsó fokú szer vei: a vám- és pénz ügy õri hi va ta -
lok, a re gi o ná lis el len õr zé si köz pon tok, a Vám áru rak tár és
a Pes ti Jö ve dé ki, Adó jegy és Zár jegy Hi va tal.

(2) A me gye szék he lyen mû kö dõ vám- és pénz ügy õri
 hivatal – Bu da pes ten és Pest me gyé ben a Bu da-tér sé gi
Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal, az Észak-Pest-tér sé gi Vám-
és Pénz ügy õri Hi va tal, a Dél-Pest-tér sé gi Vám- és Pénz -
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ügy õri Hi va tal, az 1. szá mú Re pü lõ té ri Vám- és Pénz ügy -
õri Hi va tal és a 17. szá mú Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal –
az alap fel ada ta in túl ki emelt fel adat ként en ge dé lye zést is
vég zõ vám ha tó sá gi alsó fokú szerv.

(3) Az azo nos ha tás kör rel ren del ke zõ vám- és pénz ügy -
õri hi va ta lok kö zül

a) a lét szá muk, il let ve gaz da sá gi köz pont ban  való el he -
lyez ke dé sük alap ján ki emel tek, va la mint a megyeszék -
helyen mû kö dõk „vám- és pénz ügy õri hi va tal I.”,

b) az a) pont alá nem tar to zók „vám- és pénz ügy õri
 hivatal II.”
be so ro lást kap nak.

A vám- és pénz ügy õri hi va tal I., il let ve a vám- és pénz -
ügy õri hi va tal II. ka te gó ri á ba tar to zó alsó fokú szer vek fel -
so ro lá sát kü lön jog sza bály tar tal maz za.”

9.  §

A VPKr 14.  §-ának (1)–(3) be kez dé sei he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A Vám- és Pénz ügy õr ség alsó fokú szer vei és szék -
he lye ik – a (2)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak ki vé te lé -
vel – a kö vet ke zõk:

a) Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Sze ged, szék he lye
 Szeged,

b) Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Bé kés csa ba, szék he lye
Bé kés csa ba,

c) Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Kecs ke mét, szék he lye
Kecs ke mét,

d) Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Baja, szék he lye Baja,
e) Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Kis kö rös, szék he lye

Kis kö rös,
f) Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Szé kes fe hér vár, szék -

helye Szé kes fe hér vár,
g) Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Ta ta bá nya, szék he lye

Ta ta bá nya,
h) Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Esz ter gom, szék he lye

Esz ter gom,
i) Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Veszp rém, szék he lye

Veszp rém,
j) Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Pápa, szék he lye Pápa,
k) Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Pécs, szék he lye Pécs,
l) Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Szek szárd, szék he lye

Szek szárd,
m) Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Ka pos vár, szék he lye

Ka pos vár,
n) Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Mis kolc, szék he lye

Mis kolc,
o) Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Sá to ral ja új hely, szék -

he lye Sá to ral ja új hely,
p) Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Eger, szék he lye Eger,
q) Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Sal gó tar ján, szék he lye

Sal gó tar ján,
r) Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Deb re cen, szék he lye

Deb re cen,

s) Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Nyír egy há za, szék he lye 
Nyír egy há za,

t) Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Szol nok, szék he lye
Szol nok,

u) Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Szom bat hely, szék -
helye Szom bat hely,

v) Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Gyõr, szék he lye Gyõr,
w) Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Sop ron, szék he lye

Sop ron,
x) Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Za la eger szeg, szék -

helye Za la eger szeg,
y) Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Kis vár da, szék he lye

Kis vár da,
z) Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Má té szal ka, szék he lye

Má té szal ka.
(2) A Vám- és Pénz ügy õr ség bu da pes ti és Pest me gyei

szék he lyû alsó fokú szer vei – a (3) be kez dés m) és n) pont -
já ban, va la mint a (4) be kez dés f) pont já ban fog lalt szer ve -
ken túl:

a) Pes ti Jö ve dé ki Adó jegy és Zár jegy Hi va tal, szék -
helye Bu da pest,

b) 17. szá mú Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal, szék he lye
Bu da pest,

c) 18. szá mú Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal, szék he lye
Bu da pest,

d) Bu da-tér sé gi Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal, szék -
helye Bu da örs,

e) Észak-Pest-tér sé gi Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal,
szék he lye Vác,

f) Dél-Pest-tér sé gi Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal, szék -
he lye Bu da pest,

g) Vám áru rak tár, szék he lye Bu da pest.
(3) A Vám- és Pénz ügy õr ség nek az Eu ró pai Unió kül sõ

vám ha tá rán mû kö dõ alsó fokú szer vei és szék he lye ik:
a) Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Her ceg szán tó, szék -

helye Her ceg szán tó,
b) Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Rösz ke, szék he lye

Rösz ke,
c) Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Tom pa, szék he lye

Tom pa,
d) Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Be reg su rány, szék he lye 

Be reg su rány,
e) Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Ti sza becs, szék he lye

Ti sza becs,
f) Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Zá hony, szék he lye

 Záhony,
g) Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Mo hács, szék he lye

 Mohács,
h) Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Barcs, szék he lye Barcs,
i) Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Drá va sza bolcs, szék -

helye Drá va sza bolcs,
j) Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Gyé ké nyes, szék he lye

Gyé ké nyes,
k) Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Ud var, szék he lye Ud var,
l) Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Le te nye, szék he lye

 Letenye,
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m) 1. szá mú Re pü lõ té ri Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal,
szék he lye Bu da pest,

n) 2. szá mú Re pü lõ té ri Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal,
szék he lye Bu da pest.”

10.  §

(1) A VPKr. 15.  §-a (1) be kez dé sé nek a), h) és n) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[15.  § (1) A ha tó sá gi jog kör rel ren del ke zõ alsó fokú
szer vek fel ada ta és ha tás kö re:]

„a) vég zik az áruk vám ke ze lé sét, ki szab ják, be sze dik,
vissza fi ze tik, el en ge dik és köny ve lik a vá mot, to váb bá
– ha jog sza bály a Vám- és Pénz ügy õr ség ha tás kö ré be utal -
ja – a nem kö zös sé gi adó kat, dí ja kat és az egyéb költ sé ge -
ket, ha tá roz nak a vám fel ügye let kér dé sé ben, va la mint elsõ 
fo kon el jár nak a ki sza bott vám igaz ga tá si bír sá gok el en ge -
dé se, mér sék lé se te kin te té ben,”

„h) vég zik a mély sé gi el len õr zé se ket,”
„n) a Ta nács nak a Kö zös ség Vám kó de xé nek lét re ho zá -

sá ról  szóló 2913/92/EGK ren de le te 78. cik ké ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint az áru nyi lat ko zat utó la gos el len õr zé sét,
va la mint 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 tör vény sze rin ti ha tó sá gi
 ellenõrzést,”

(2) A VPKr. 15.  §-a (1) be kez dé se a kö vet ke zõ m) pont -
tal egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi m)–o) pon tok jelö -
lése n)–p) pon tok ra vál to zik:

[15.  § (1) A ha tó sá gi jog kör rel ren del ke zõ alsó fokú
szer vek fel ada ta és ha tás kö re:]

„m) el lát ják a kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá
egyes ter mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló tör -
vény ben fog lalt egyes el len õr zé si, ha tó sá gi fel ügye le ti fel -
ada to kat.”

(3) A VPKr. 15.  §-a (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö veg -
ré sze he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A re gi o ná lis el len õr zé si köz pon tok fel ada ta és
 hatásköre – az (1) be kez dés b), c), f), g), k) és i) pont já ban
meg ha tá ro zot ta kon túl:”

(4) A VPKr. 15.  §-a (2) be kez dé sé nek b) és d) pont jai
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„b) vég zik a Vtv. 1.  §-a (3) be kez dé se 7. pont já ban fog -
lalt utó la gos el len õr zést, il let ve az e kor mány ren de let 15.  § 
(1) be kez dé sé nek k) pont já ban fog lalt fel ada tot az ál ta lá -
nos for gal mi adó te kin te té ben,”

„d) el lát ják az en ge dé lye zett gaz dál ko dó stá tusz (AEO)
ta nú sít vá nyok ki adá sá val kap cso la tos fel ada to kat,”

(5) A VPKr. 15.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ új
g) pont tal egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi g) és h) pon -
tok je lö lé se h) és i) pon tok ra vál to zik:

[(2) A re gi o ná lis el len õr zé si köz pon tok fel ada ta és
 hatásköre – az (1) be kez dés b), c), f), g), k) és i) pont já ban
meg ha tá ro zot ta kon túl:]

„g) vég zik a ter mék kí sé rõ ok mány, az egy sze rû sí tett kí -
sé rõ ok mány, a bor kí sé rõ ok mány és a bér fõ zé si lap sor -
szám tar to má nyá nak ki adá sát, va la mint a fel hasz nált sor -
szá mok el szá mo lá sát.”

(6) A VPKr. 15.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) A re gi o ná lis el len õr zé si köz pon tok az Eu ró pai
 Mezõgazdasági Ga ran cia lap ból (EMGA) fi nan szí ro zott
ki fi ze té sek hez kap cso ló dó utó la gos el len õr zé sek vég re -
haj tá sa so rán a Vtv. 7/N.  §-ának (5) be kez dé se sze rin ti
kap cso ló dó vizs gá la tot ille té kességi te rü le tü kön kí vül is
vé gez het nek.”

11.  §

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

„(1) A jö ve dé ki adó ügyek nek nem mi nõ sü lõ jö ve dé ki
ügyek ben – ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik –,
 továbbá a ha tó sá gi fel ügye let ke re té ben vég zen dõ adóz ta -
tá si fel ada tok kal, il let ve a Jöt. 15.  §-a (1)–(2) be kez dé se és
65.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti adó fi ze té si
 kötelezettséggel kap cso la tos jö ve dé ki adó ügyek ben elsõ
fo kon a 14.  § (1) be kez dé sé ben meg je lölt vám- és pénz -
ügy õri hi va ta lok, a 14.  § (3) be kez dé sé ben meg je lölt az
Eu ró pai Unió kül sõ vám ha tá rán mû kö dõ vám- és pénz -
ügy õri hi va ta lok, va la mint a Pes ti Jö ve dé ki Adó jegy és
Zár jegy Hi va tal és a 18. szá mú Vám- és Pénz ügy õri Hi va -
tal jár nak el.”

12.  §

A VPKr. 18.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) Az Art. 56.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg je lölt kap -

cso lat tar tó köz igaz ga tá si szerv ként a Kor mány a Vám- és
Pénz ügy õr ség szer ve ze tén be lül a Vám- és Pénz ügy õr ség
Köz pon ti El len õr zé si Pa rancs nok sá gát je lö li ki.”

13.  §

A VPKr. a 19.  § után a kö vet ke zõ cím mel és
19/A–19/E.  §-ok kal egé szül ki:

„A Vám- és Pénzügyõrség egyes szerveinek
kizárólagos ille té kessége

19/A.  § (1) A Vtv. 8.  §-a (4) be kez dé se sze rin ti elõ ze tes
vé le ményt az or szá gos pa rancs nok ság adja ki.

(2) A Vtv. 14.  §-ának (7) be kez dé se sze rin ti, a tranzit -
terület lé te sí té sé re vo nat ko zó en ge délyt az or szá gos pa -
rancs nok ság adja ki.

(3) A Vtv. 69.  §-ának (3) be kez dé sé ben em lí tett egyez -
mény alap ján tör té nõ köl csö nös se gít ség nyúj tás és együtt -
mû kö dés ko or di ná to ra az or szá gos pa rancs nok ság.
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19/B.  § A 15.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti el já -
rá sok te kin te té ben ki zá ró lag a Re gi o ná lis El len õr zé si Köz -
pont Bu da pest ille té kes.

19/C.  § A 17. szá mú Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal ille té -
kes ki zá ró lag:

a) a ma gyar ex por tõr ál tal más tag ál lam ban kért és a
tag ál lam vám ha tó sá ga ál tal meg kül dött ki vi te li vám eljá -
rások Egy sé ges Vám ok mány fel dol go zá sá ra,

b) a Vtv. 54.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ha lasz tott vám fi ze tés en ge dé lye zé sé re,

c) kü lön le ges zá rak jó vá ha gyá sá ra,
d) a Kö zös sé gi Vám kó dex lét re ho zá sá ról  szóló

2913/92/EGK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ra vo nat ko zó
ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló 2454/93/EGK ren -
de let 183. Cik ké nek (4) be kez dé se sze rin ti gyûj tõ áru nyi -
lat ko zat elekt ro ni kus úton tör té nõ be nyúj tá sá nak en ge dé -
lye zé sé re,

e) nor mál el já rás ke re té ben a kö zös sé gi áru to váb bí tá si
el já rás ra a to váb bí tá si be je len tõ elekt ro ni kus úton tör té nõ
be je len té sé nek en ge dé lye zé sé re,

f) TC32 Egye di ga ran cia jegy ki bo csá tá sá nak en ge dé -
lye zé sé re,

g) ke zes ség vál la lás en ge dé lye zé sé re,
h) elekt ro ni kus vám elé ál lí tás en ge dé lye zé sé re,
i) vám sza bad te rü let és vám sza bad rak tár en ge dé lye zé -

sé re, va la mint a vám sza bad-te rü le ten tör té nõ épít ke zés re
vo nat ko zó elõ ze tes jó vá ha gyás meg adá sá ra,

j) vám men tes vám ke ze lés re jo go sí tó ál ta lá nos en ge -
dély ki adá sá ra,

k) az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény ben meg -
ha tá ro zott, a ter mék im port hoz kap cso ló dó adó fi ze té si
 kötelezettség ön adó zás út ján tör té nõ tel je sí té sé nek en ge -
dé lye zé sé re.

19/D.  § (1) A ké rel me zõ szék he lye (la kó he lye) sze rin ti
re gi o ná lis pa rancs nok ság, il let ve – amennyi ben a ké rel me -
zõ szék he lye (la kó he lye) az ille té kességi te rü le tén van –
a Vám- és Pénz ügy õr ség Köz pon ti Re pü lõ té ri Pa rancs -
nok sá ga az ille té kes:

a) össz ke zes ség és biz to sí ték nyúj tás aló li men tes ség
en ge dé lye zé sé re,

b) kü lön le ges zá rak al kal ma zá sá nak en ge dé lye zé sé re,
c) en ge dé lye zett fel adó stá tusz en ge dé lye zé sé re,
d) en ge dé lye zett cím zett stá tusz en ge dé lye zé sé re,
e) az áruk kö zös sé gi jel le gé re vo nat ko zó an en ge dé lye -

zett fel adó ál tal adott iga zo lás en ge dé lye zé sé re,
f) el fo ga dott ex por tõ ri te vé keny ség en ge dé lye zé sé re,
g) köny ve lés sze rin ti el kü lö ní tés en ge dé lye zé sé re,
h) vám ügy nö ki te vé keny ség en ge dé lye zé sé re.
(2) A 15.  § (1) be kez dé sé nek l) pont ja sze rin ti fel ada tok

vég re haj tá sá ra el sõ fo kú adó ha tó sá gi jog kör ben a re giszt -
rá ci ós adó kü lö nös sza bá lyok sze rint tör té nõ megállapí -
tása, be sze dé se és el len õr zé se te kin te té ben Vám- és Pénz -
ügy õri Hi va tal Bé kés csa ba jár el.

(3) Az adó je gyek kel, zár je gyek kel kap cso la tos ügyek -
ben – az adó jegy és a zár jegy fel hasz ná lá sá nak hely szí ni
el len õr zé se, el szá mo lá sa ki vé te lé vel – a Pes ti Jö ve dé ki,
Adó jegy és Zár jegy Hi va tal jár el elsõ fo kon.

19/E.  § A du nai ha jó zá si for ga lom ban a Duna tel jes – az
Eu ró pai Unió kül sõ vám ha tá rán mû kö dõ vám- és pénz -
ügy õri hi va tal ille té kességi te rü le tén kí vü li – magyar -
országi fo lyam sza ka szán, va la mint an nak ha józ ha tó mel -
lék ága in a mély sé gi el len õr zé sek vég re haj tá sá ra ki zá ró lag
a Vám- és Pénz ügy õr ség Köz pon ti Jár õr szol gá lat Pa rancs -
nok sá ga ille té kes.

19/F.  § A fo ko zott el len õr zés alá esõ ter mé kek vám eljá -
rás alá vo ná sá ra ki je lölt vám- és pénz ügy õri hi va ta lo kat a
Mel lék let tar tal maz za.”

14.  §

A VPKr. az e ren de let 1. szá mú mel lék le te sze rin ti mel -
lék let tel egé szül ki.

15.  §

(1) Az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. ren de let (a továb biak ban: SztvR.)
31.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(3) Az (1) be kez dés a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott
sza bály sér tés or szág ha tár át lé pé se kor tör té nõ el kö ve té se
ese tén ma gyar ál lam pol gár ral szem ben a me gye szék he -
lyen mû kö dõ vám- és pénz ügy õri hi va tal, Bu da pes ten és
Pest me gyé ben a 17. szá mú Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal,
nem ma gyar ál lam pol gár ral szem ben az Eu ró pai Unió kül -
sõ vám ha tá rán mû kö dõ vám- és pénz ügy õri hi va tal jár el.”

(2) Az SztvR. 31/A.  §-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 ben meg ha tá ro zott sza bály sér tés
 miatt az el já rás a vám ha tó ság ha tás kö ré be tar to zik. Ma -
gyar ál lam pol gár ral szem ben a me gye szék he lyen mû kö dõ
vám- és pénz ügy õri hi va tal, Bu da pes ten és Pest me gyé ben
a 17. szá mú Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal, nem ma gyar
 állampolgárral szem ben az Eu ró pai Unió kül sõ vám ha tá -
rán mû kö dõ vám- és pénz ügy õri hi va tal jár el.”

16.  §

A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény vég -
re haj tá sá ról  szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. ren de let
2/A. szá mú mel lék le te az e ren de let 2. szá mú mel lék le te
sze rint mó do sul.

Záró rendelkezések

17.  §

(1) Ez a ren de let 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.
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(2) Az e ren de let hatályba lépésekor fo lya mat ban lévõ
ügyek ben a 22.  § (1) be kez dé se sze rin ti jog utód szer vek
jár nak el.

18.  §

(1) A VPKr. 6.  §-ának d) pont já ban az „Eu ró pai Me zõ -
gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia alap Ga ran cia rész le gé -
nek (a továb biak ban: EMOGA Ga ran cia rész leg) fi nan szí -
ro zá si rend sze ré be tar to zó ügy le tek tag ál la mok ál tal vég -
zett vizs gá la tá ról és a 77/435/EGK irány elv ha tá lyon kí vül 
he lye zé sé rõl  szóló 4045/89/EGK ren de let” szö veg rész
 helyébe az „Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia lap
(EMGA) fi nan szí ro zá si rend sze ré be tar to zó ügy le tek tag -
ál la mok ál tal vég zett vizs gá la tá ról  szóló 485/2008/EK
ren de let” szö veg rész, a 15.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont já -
ban az „EMOGA Ga ran cia rész leg bõl” szö veg rész he lyé be 
az „Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia alap ból (EMGA)”
szö veg rész lép.

(2) A VPKr. 17.  §-a (1) be kez dé sé ben az „Eu ró pai Unió
kül sõ vám ha tá rán mû kö dõ vám hi va tal” szö veg rész he lyé -
be az „Eu ró pai Unió kül sõ vám ha tá rán mû kö dõ vám- és
pénz ügy õri hi va tal” szö veg rész lép.

(3) A VPKr. 17.  §-a (1) be kez dé sé ben a „d) és j)” szö -
veg rész he lyé be „b)” szö veg rész lép.

19.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a ta lált, il let ve 
a le fog lalt ra dio ak tív vagy nuk le á ris anya gok kal kap cso la -
tos in téz ke dé sek rõl  szóló 17/1996. (I. 31.) Korm. ren de let
1.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont já ban a „(vám áru)” szö veg -
rész he lyé be a „(nem kö zös sé gi áru)” szö veg rész, a
8.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „(vám áru)” szö veg ré sze he -
lyé be a „(nem kö zös sé gi áru)”, va la mint a „vám hi va tal nál
(Bu da pes ti 5. szá mú Vám hi va tal)” szö veg ré sze he lyé be a
„vám- és pénz ügy õri hi va tal nál (Bu da-tér sé gi Vám-
és Pénz ügy õri Hi va tal)” szö veg rész, il let ve a 11.  §-ának
(2) be kez dé sé ben a „(vám áru)” szö veg rész he lyé be a
„(nem kö zös sé gi áru)”, va la mint a „vám hi va tal” szö veg -
rész he lyé be a „vám- és pénz ügy õri hi va tal” szö veg rész
lép.

20.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az ország -
határt át lé põ hul la dék szál lí tás ról  szóló 180/2007. (VII. 3.)
Korm. ren de let (továb biak ban: 180/2007. Korm. ren de let)
4. szá mú mel lék le te az e ren de let 3. szá mú mel lék le te sze -
rint mó do sul.

21.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a VPKr.
1.  §-ának (5) be kez dé se, a 4.  §-ának (2) be kez dé se, a
6.  §-ának l) pont ja és 15.  §-ának (3) be kez dé se ha tá lyát
vesz ti.

(2) E ren de let 1–13.  §-a, 15–17.  §-a és mel lék le tei 2009. 
ja nu ár 2-án ha tá lyu kat vesz tik.

22.  §

(1) Át szer ve zés kö vet kez té ben a Vám- és Pénz ügy õr ség 
2009. ja nu ár 1. nap ján meg szû nõ szer vei és azok jog utód -
jai:

a) 17. szá mú Fõ vám hi va tal, jog utód ja 17. szá mú Vám-
és Pénz ügy õri Hi va tal,

b) Ma gán for gal mi Fõ vám hi va tal, jog utód ja a 17. szá -
mú Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal,

c) Fõ vá ro si Sza bály sér té si Hi va tal, jog utód ja a 17. szá -
mú Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé se kor a fo lya mat ban lévõ
sza bály sér té si ügyek ben a Vám- és Pénz ügy õr ség Fõ vá ro -
si Sza bály sér té si Hi va ta la és a Bu da-tér sé gi Fõ vám hi va tal
jog utód ja a 17. szá mú Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal.

23.  §

E ren de let 15.  §-ának (1) be kez dé se az Eu ró pai Me zõ -
gaz da sá gi Ga ran cia lap (EMGA) fi nan szí ro zá si rendsze -
rébe tar to zó ügy le tek tag ál la mok ál tal vég zett vizsgála -
táról  szóló 485/2008/EK ren de let nek  való meg fe le lést
szol gál ja.

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

1. számú melléklet
a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„Melléklet 
a 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A fokozott ellenõrzés alá esõ termékek, valamint
a haditechnikai eszközök vámkezelésére, illetve

az engedélyezés rendjérõl  szóló jogszabályban elõírt
engedélyek meglétének ellenõrzésére kijelölt

vámszervek

1. A ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech no ló gi ák
 kivitelére vo nat ko zó kö zös sé gi el len õr zé si rend szer ki ala -
kí tá sá ról  szóló, a Ta nács 1334/2000/EK ren de le té ben
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meg ha tá ro zott áruk vám eljá rás alá vo ná sá ra, va la mint a
ha di tech ni kai esz kö zök nek a ha di tech ni kai esz kö zök és
szol gál ta tá sok ki vi te lé nek, be ho za ta lá nak, transz fer jé nek
és tran zit já nak en ge dé lye zé sé rõl  szóló 16/2004. (II. 6.)
Korm. ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rin ti el len õr zé sé re
ille té kes/ille té kesek:

a) a me gye szék he lyen mû kö dõ vám- és pénz ügy õri
 hivatalok, va la mint a Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Pápa,

b) Bu da pes ten a Dél-Pest tér sé gi Vám- és Pénz ügy õri
Hi va tal,

c) Pest me gyé ben a Bu da-tér sé gi Vám- és Pénz ügy õri
Hi va tal,

d) hor vát– ma gyar ha tár sza ka szon a le te nyei és gyé -
kény esi (gyé kény esi vas úti ha tár át ke lõ hely),

e) szerb– ma gyar ha tár sza ka szon a rösz kei (rösz kei ha -
tár át ke lõ hely) és a tom pai (kel ebi ai ha tár át ke lõ hely),

f) uk rán– ma gyar ha tár sza ka szon a zá ho nyi,
g) nem zet kö zi légi for ga lom ban az 1. szá mú Re pü lõ té ri 

Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal és a Pá pai Vám- és Pénz ügy -
õri Hi va tal ille té kes.

2. A kul tu rá lis ja vak ki vi te lé rõl  szóló, 1992. de cem -
ber 9-i 3911/92/EGK ta ná csi ren de let ben, va la mint a kul -
tu rá lis örök ség vé del mé rõl  szóló 2001. évi LXIV. tör vény
54.  §-ában meg ha tá ro zott áruk

2.1. vám eljá rás alá vo ná sá ra ille té kes vám szer vek:
a) a me gye szék he lyen mû kö dõ vám- és pénz ügy õri

 hivatal,
b) Bu da pes ten a Dél-Pest tér sé gi Vám- és Pénz ügy õri

Hi va tal,
c) Pest me gyé ben a Bu da-tér sé gi Vám- és Pénz ügy õri

Hi va tal,
d) nem ke res ke del mi for ga lom ban a 17. szá mú Vám- és 

Pénz ügy õri Hi va tal,
e) a hor vát– ma gyar ha tár sza ka szon a le te nyei és gyé -

kény esi (gyé kény esi vas úti ha tár át ke lõ hely),
f) a szerb– ma gyar ha tár sza ka szon a rösz kei (rösz kei

ha tár át ke lõ hely) és a tom pai (kel ebi ai ha tár át ke lõ hely),
g) az uk rán– ma gyar ha tár sza ka szon a zá ho nyi (zá ho nyi 

ha tár át ke lõ hely),
h) a nem zet kö zi légi for ga lom ban az 1. szá mú Re pü lõ -

té ri Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal.

2.2. el len õr zé sé re, a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott fel ada tok alap ján ille té kes:

a) az oszt rák– ma gyar ha tár sza ka szon Vám- és Pénz -
ügy õri Hi va tal Gyõr a he gyes hal mi ha tár át ke lõ hely, Vám-
és Pénz ügy õri Hi va tal Szom bat hely a szent gott hár di ha tár -
át ke lõ hely,

b) a szlo vák– ma gyar ha tár sza ka szon Vám- és Pénz ügy -
õri Hi va tal Gyõr a raj kai ha tár át ke lõ hely, Vám- és Pénz -
ügy õri Hi va tal Sal gó tar ján a sal gó tar já ni ha tár át ke lõ hely,

c) szlo vén– ma gyar ha tár sza ka szon Vám- és Pénz ügy -
õri Hi va tal Za la eger szeg a ré di csi ha tár át ke lõ hely te kin te -
té ben,

d) ro mán–ma gyar ha tár sza ka szon Vám- és Pénz ügy õri
Hi va tal Sze ged a nagy la ki ha tár át ke lõ hely, Vám- és Pénz -
ügy õri Hi va tal Bé kés csa ba a gyu lai ha tár át ke lõ hely, Vám-
és Pénz ügy õri Hi va tal Deb re cen az ár tán di ha tár át ke lõ hely 
te kin te té ben.

3. Ká bí tó sze rek és pszi cho tróp anya gok

3.1. vám eljá rás alá vo ná sá ra ille té kes vám szer vek:
a) a me gye szék he lyen mû kö dõ vám- és pénz ügy õri hi -

va ta lok,
b) Bu da pes ten a Dél-Pest tér sé gi Vám- és Pénz ügy õri

Hi va tal,
c) Pest me gyé ben a Bu da-tér sé gi Vám- és Pénz ügy õri

Hi va tal,
d) hor vát–ma gyar ha tár sza ka szon a le te nyei,
e) szerb–ma gyar ha tár sza ka szon a rösz kei (rösz kei

 határátkelõhely) és a tom pai (kel ebi ai ha tár át ke lõ hely),
f) uk rán–ma gyar ha tár sza ka szon a zá ho nyi,
g) nem zet kö zi légi for ga lom ban az 1. szá mú Re pü lõ té ri 

Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal.

3.2. kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott el len õr zé si fel -
ada tok te kin te té ben:

a) oszt rák–ma gyar ha tár sza ka szon Vám- és Pénz ügy -
õri Hi va tal Gyõr a he gyes hal mi ha tár át ke lõ hely, Vám- és
Pénz ügy õri Hi va tal Szom bat hely a szent gott hár di ha tár át -
ke lõ hely te kin te té ben,

b) szlo vák–ma gyar ha tár sza ka szon Vám- és Pénz ügy -
õri Hi va tal Gyõr a raj kai ha tár át ke lõ hely te kin te té ben,

c) szlo vén–ma gyar ha tár sza ka szon Vám- és Pénz ügy -
õri Hi va tal Za la eger szeg a ré di csi ha tár át ke lõ hely te kin te -
té ben,

d) ro mán–ma gyar ha tár sza ka szon Vám- és Pénz ügy õri
Hi va tal Sze ged a nagy la ki ha tár át ke lõ hely, Vám- és Pénz -
ügy õri Hi va tal Bé kés csa ba a gyu lai ha tár át ke lõ hely, Vám-
és Pénz ügy õri Hi va tal Deb re cen az ár tán di ha tár át ke lõ hely 
te kin te té ben,

e) nem zet kö zi légi for ga lom ban az 1. szá mú Re pü lõ té ri 
Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal
ille té kes.

4. Elekt ro mos ve ze té ken szál lí tott ener gia te kin te té ben
va la mennyi vám eljá rás le foly ta tá sá ra a 17. szá mú Vám- és 
Pénz ügy õri Hi va tal ille té kes.

5. A nem ter mé sze tes sze mély ré szé re be ho zott fém jel -
zés kö te les ne mes fém tár gyak, va la mint a drá ga kö vek sza -
bad for ga lom ba bo csá tás vám eljá rás és ki vi te li el já rás
 lefolytatására a Dél-Pest tér sé gi Vám- és Pénz ügy õri Hi va -
tal ille té kes.

6. Csõ ve ze té ken szál lí tott áru te kin te té ben – amennyi -
ben a vám eljá rás fel té te lei adot tak – be ho za ta li irá nyú for -
ga lom ese tén az elsõ bel föl di, ki vi te li el já rás ese tén az
utol só bel föl di hi te le sí tett mé rõ ál lo más föld raj zi fek vé se
sze rin ti vám- és pénz ügy õri hi va tal ille té kes.

7. A biz ton sá gi pa pír ra vo nat ko zó jog sza bály ban elõ írt
en ge dély meg lé té nek el len õr zé sé re és a sza bad for ga lom -
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ba he lye zés re az Észak-Pest tér sé gi Vám- és Pénz ügy õri
Hi va tal az ille té kes.

8. A nem ze ti jog sza bály ál tal meg ha tá ro zott és az
1–7. pont ban nem em lí tett kor lá to zó ren del ke zé sek, il let ve 
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott el len õr zé si fel ada tok
te kin te té ben ille té kes/ille té kesek:

a) oszt rák– ma gyar ha tár sza ka szon a Vám- és Pénz ügy -
õri Hi va tal Gyõr a he gyes hal mi ha tár át ke lõ hely, Vám- és
Pénz ügy õri Hi va tal Szom bat hely a szent gott hár di ha tár át -
ke lõ hely te kin te té ben,

b) szlo vák– ma gyar ha tár sza ka szon a Vám- és Pénz -
ügy õri Hi va tal Gyõr a raj kai ha tár át ke lõ hely te kin te té ben,

c) szlo vén– ma gyar ha tár sza ka szon a Vám- és Pénz ügy -
õri Hi va tal Za la eger szeg a ré di csi ha tár át ke lõ hely te kin te -
té ben,

d) ro mán– ma gyar ha tár sza ka szon a Vám- és Pénz ügy -
õri Hi va tal Sze ged a nagy la ki ha tár át ke lõ hely, Vám- és
Pénz ügy õri Hi va tal Bé kés csa ba a gyu lai ha tár át ke lõ hely,
Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Deb re cen az ár tán di ha tár át -
ke lõ hely te kin te té ben.
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2. számú melléklet a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A 140/1996. (VIII. 31.) Korm. ren de let 2/A. szá mú mel lék le té ben a Vám- és Pénz ügy õr ség al cím és az alat ta lévõ táb -
lá zat he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[2/A. szá mú mel lék let a 140/1996. (VIII. 31.) Korm. ren de let hez
VEZETÕI ALAPMUNKAKÖRÖK]

Vám- és Pénzügyõrség

Szerv Ve ze tõi szint Mun ka kör (be osz tás) Rend fo ko za ti ma xi mum

Ké pe sí té si kö ve tel mény

ál la mi is ko lai
vég zett ség

szak ké pe sí tés

Köz pon ti a Hszt. 245/H.  §
(2) be kez dé se

sze rin ti il let mény re
jo go sult

or szá gos pa rancs nok tá bor nok egye tem szak irá nyú fel sõ fo kú

a Hszt. 245/H.  §
(2) be kez dé se

sze rin ti il let mény re
jo go sult

or szá gos
pa rancs nok he lyet tes

tá bor nok egye tem szak irá nyú fel sõ fo kú

fõ osz tály ve ze tõi
il let mény re jo go sult

fõ osz tály ve ze tõ tá bor nok egye tem szak irá nyú fel sõ fo kú

fõ osz tály ve ze tõ-
he lyet te si

il let mény re jo go sult

fõ osz tály ve ze tõ-
he lyet tes,

tan szék ve ze tõ (RTF)

ez re des egye tem vagy
fõ is ko la

szak irá nyú fel sõ fo kú

osz tály ve ze tõi
il let mény re jo go sult

osz tály ve ze tõ ez re des egye tem vagy
fõ is ko la

szak irá nyú fel sõ fo kú

Te rü le ti fõ osz tály ve ze tõi
il let mény re jo go sult

kö zép fo kú szerv
pa rancs nok*

tá bor nok egye tem szak irá nyú fel sõ fo kú

fõ osz tály ve ze tõ-
he lyet te si

il let mény re jo go sult

kö zép fo kú szerv
pa rancs nok-
he lyet tes**, 

re gi o ná lis nyo mo zó
hi va tal pa rancs nok

ez re des egye tem vagy
fõ is ko la

szak irá nyú fel sõ fo kú

osz tály ve ze tõi
il let mény re jo go sult

osz tály ve ze tõ 
(kö zép fo kú szerv), 
re gi o ná lis nyo mo zó

hi va tal
pa rancs nok he lyet tes

al ez re des egye tem vagy
fõ is ko la

szak irá nyú fel sõ fo kú



Szerv Ve ze tõi szint Mun ka kör (be osz tás) Rend fo ko za ti ma xi mum

Ké pe sí té si kö ve tel mény

ál la mi is ko lai
vég zett ség

szak ké pe sí tés

He lyi fõ osz tály ve ze tõ-
he lyet te si

il let mény re jo go sult

vám- és pénz ügy õri
hi va tal I. pa rancs nok, 
re gi o ná lis el len õr zé si 
köz pont pa rancs nok

al ez re des egye tem vagy
fõ is ko la

szak irá nyú fel sõ fo kú

osz tály ve ze tõi
il let mény re jo go sult

vám- és pénz ügy õri
hi va tal I.

pa rancs nok he lyet tes,
re gi o ná lis el len õr zé si 

köz pont
pa rancs nok he lyet tes, 
vám- és pénz ügy õri

hi va tal II.
pa rancs nok,

alsó fokú szerv
parancsnok***

alezredes egye tem vagy
fõ is ko la

szak irá nyú fel sõ fo kú

 * Ki vé ve: re gi o ná lis nyo mo zó hi va tal pa rancs nok.
 ** Ki vé ve: re gi o ná lis nyo mo zó hi va tal pa rancs nok he lyet tes.
*** Ki vé ve: vám- és pénz ügy õri hi va tal I. pa rancs nok, re gi o ná lis el len õr zé si köz pont pa rancs nok.

3. számú melléklet a 320/2008. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A 180/2007. (VII. 3.) Korm. ren de let 4. szá mú mel lék le te he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4. szá mú mel lék let a 180/2007. (VII. 3.) Korm. ren de let hez

A Közösségbe érkezõ és azt elhagyó hulladékszállítmányok számára kijelölt
magyar vám- és pénzügyõri hivatalok

Köz úti szál lí tás ese tén Cím, fax, e-ma il
Hor vát or szág Le te nye Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Le te nye,

8868 Le te nye,
Pf. 69
Fax: +36-93-544-082
e-ma il: vh92300@mail.vpop.hu

Szer bia Rösz ke Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Rösz ke,
6758 Rösz ke, Pf. 8
Fax:+36-62-573-289
e-ma il: vh51500@mail.vpop.hu

Uk raj na Zá hony Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Zá hony,
4625 Zá hony, Pf. 6
Fax: +36-45-526-151, +36-45-526-153
e-ma il: vh72400@mail.vpop.hu

Vas úti szál lí tás ese tén
Hor vát or szág Mu ra ke resz túr Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Le te nye

Mu ra ke resz tú ri Ki ren delt ség
8834 Mu ra ke resz túr, Pf. 3
Fax: +36-93-369-644
e-ma il: vh92400@mail.vpop.hu

Szer bia Kel ebia Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Tom pa
Kel ebi ai Ki ren delt ség
6423 Kel ebia, Ady E. u. 35.
Fax: +36-77-554-027
e-ma il: vh31600@mail.vpop.hu
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Uk raj na Zá hony Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Zá hony
Eper jes kei Ki ren delt ség
4625 Zá hony, Pf. 6
Fax: +36-45-425-050
e-ma il: vh72400@mail.vpop.hu

Vízi szál lí tás ese tén (Duna)
Mo hács Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal Mo hács,

7700 Mo hács, Bu da pes ti u. 14/b.
Fax: +36-69-511-131; +36-69-510-307
e-ma il: vh21300@mail.vpop.hu
vh21300 ha jo zas@mail.vpop.hu

Légi szál lí tás ese tén
Bu da pest-Fe ri hegy 1. szá mú Re pü lõ té ri Vám- és Pénz ügy õri Hi va tal

Bu da pest XVIII., Fe ri he gyi Köz for gal mú
Re pü lõ tér,
1675 Bu da pest, Pf. 40
Fax: +36-1-296-8761
e-ma il: vhl2100@mail.vpop.hu
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A Kormány
321/2008. (XII. 29.) Korm.

rendelete

a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér)
és a garantált bérminimum megállapításáról

A Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör -
vény (a továb biak ban: Mt.) 144.  § (5) be kez dé sé ben ka pott 
fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány – az Or szá gos Ér dek -
egyez te tõ Ta nács egyet ér té sé vel – a kö vet ke zõ ket ren de -
li el.

1.  §

A ren de let ha tá lya ki ter jed min den mun kál ta tó ra és
mun ka vál la ló ra.

2.  §

(1) A tel jes mun ka idõ ben fog lal koz ta tott mun ka vál la ló
ré szé re meg ál la pí tott sze mé lyi alap bér kö te le zõ leg ki sebb
össze ge (mi ni mál bér) a tel jes mun ka idõ tel je sí té se ese tén
2009. ja nu ár 1-jé tõl ha vi bér al kal ma zá sa ese tén 71 500 fo -
rint, he ti bér al kal ma zá sa ese tén 16 500 fo rint, na pi bér al -
kal ma zá sa ese tén 3290 fo rint, óra bér al kal ma zá sa ese tén
411 fo rint.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak tól el té rõ en a
leg alább kö zép fo kú is ko lai vég zett sé get, il le tõ leg kö zép -
fo kú szak kép zett sé get igény lõ mun ka kör ben fog lal koz ta -

tott mun ka vál la ló ga ran tált bér mi ni mu ma a tel jes mun ka -
idõ tel je sí té se ese tén

a) 2009. ja nu ár 1-jé tõl ha vi bér al kal ma zá sa ese tén
87 000 fo rint, he ti bér al kal ma zá sa ese tén 20 000 fo rint, na -
pi bér al kal ma zá sa ese tén 4000 fo rint, óra bér al kal ma zá sa
ese tén 500 fo rint;

b) 2009. jú li us 1-jé tõl 2009. de cem ber 31-ig ha vi bér al -
kal ma zá sa ese tén 87 500 fo rint, he ti bér al kal ma zá sa ese tén 
20 100 fo rint, na pi bér al kal ma zá sa ese tén 4030 fo rint, óra -
bér al kal ma zá sa ese tén 503 fo rint.

(3) Tel je sít mény bé re zés nél a tel je sít mény kö ve tel mé -
nyek száz szá za lé kos és a tel jes mun ka idõ tel je sí té se ese tén 
a tel jes mun ka idõ ben fog lal koz ta tott mun ka vál la ló havi
mun ka bé ré nek (tisz ta tel je sít mény bér, il let ve ga ran tált bér
és tel je sít mény tõl füg gõ moz gó bér együt tes)

a) (1) be kez dés sze rin ti kö te le zõ leg ki sebb össze ge
2009. ja nu ár 1-jé tõl 71 500 fo rint,

b) (2) be kez dés sze rin ti ga ran tált bér mi ni mum össze ge
ba) 2009. ja nu ár 1-jé tõl 87 000 fo rint,
bb) 2009. jú li us 1-jé tõl 2009. de cem ber 31-ig 87 500

fo rint.

(4) Az (1) és a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott óra bér té -
telt, ha a tel jes mun ka idõ napi 8 órá nál

a) rö vi debb [Mt. 117/B.  § (2) be kez dés], ará nyo san nö -
velt mér ték ben,

b) hosszabb [Mt. 117/B.  § (3) be kez dés], ará nyo san
csök ken tett mér ték ben
kell figye lembe ven ni.

(5) Rész mun ka idõ ese tén
a) az (1)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott havi, heti és

napi bér té telt a mun ka idõ el té rõ mér té ké vel ará nyo san
csök kent ve,



b) az (1) és a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott óra bér té -
telt az ott sze rep lõ összeg gel, il let ve an nak (4) be kez dés
sze rint ará nyo san vál to zó össze gé vel
kell figye lembe ven ni.

3.  §

(1) Ez a ren de let 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ren del -
ke zé se it elsõ íz ben a 2009. ja nu ár – a 2.  § (2) be kez dés
b) pont já ban és a 2.  § (3) be kez dés bb) pont já ban fog lalt
sza bályt elsõ íz ben a 2009. jú li us – hó nap ra járó mun ka bé -
rek meg ál la pí tá sá nál kell al kal maz ni.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) mun kál ta tón a költ ség ve té si szer vet,
b) mun ka vál la lón a köz al kal ma zot tat és a köz szol gá la ti 

jog vi szony ban ál lót,
c) sze mé lyi alap bé ren köz al kal ma zot tak ese té ben il let -

ményt, köz szol gá la ti jog vi szony ban ál lók ese té ben az
alap il let mény és az il let mény ki egé szí tés együt tes össze gét
is ér te ni kell.

(3) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér (mi ni mál bér) és a
ga ran tált bér mi ni mum meg ál la pí tá sá ról  szóló 316/2005.
(XII. 25.) Korm. ren de let.

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
322/2008. (XII. 29.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás
és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek
tekintetében alkalmazott, a munkaerõ szabad

áramlásával összefüggõ átmeneti szabályokról  szóló
355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka -
nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény (a továb -
biak ban: Flt.) 7.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt 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 ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A Ma gyar Köz tár sa ság ál tal a sza bad moz gás és tar tóz -
ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek te kin te té ben al kal -
ma zott, a mun ka erõ sza bad áram lá sá val össze füg gõ át me -
ne ti sza bá lyok ról  szóló 355/2007. (XII. 23.) Korm. ren de -

let (a továb biak ban: R.) 1.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ren de let ha tá lya – (2) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – ki ter jed a kü lön tör vény sze rint a sza bad moz gás és
tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély (a továb biak ban:
a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze -
mély) ma gyar or szá gi fog lal koz ta tá sá ra.”

2.  §

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

„(1) A fog lal koz ta tó kö te les a fog lal koz ta tás he lye sze -
rint ille té kes mun ka ügyi köz pont nak be je len te ni a sza bad
moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély, va la -
mint azon sze mély fog lal koz ta tá sát, aki nek ma gyar or szá gi 
fog lal koz ta tá sá hoz az Flt. vég re haj tá sá ra ki adott, a kül föl -
di ek ma gyar or szá gi fog lal koz ta tá sá nak en ge dé lye zé sé re
vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok sze rint nincs szük ség en ge -
dély re. A fog lal koz ta tás kez dõ idõ pont ját leg ké sõbb a fog -
lal koz ta tás meg kez dé sé nek nap ján, a fog lal koz ta tás meg -
szû né sét az azt kö ve tõ na pon kell be je len te ni.”

3.  §

(1) Ez a ren de let 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel együtt az R. 1.  § (2) be -
kez dé sé ben az „1.  § a)–g) pont já ban meg ha tá ro zott” szö -
veg rész he lyé be „a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val
ren del ke zõ” szö veg rész lép.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel együtt az R. 1.  § (3) be -
kez dé se, 2–5.  §-ai, 8.  § a) pont ja, va la mint az R. mel lék le te 
ha tá lyát vesz ti.

(4) Ez a ren de let a ha tály ba lé pést 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
323/2008. (XII. 29.) Korm.

rendelete

a közalkalmazottakról  szóló
1992. évi XXXIII. tör vény végrehajtásáról

a közoktatási intézményekben tárgyú
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) 85.  §-ának (2) be -
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kez dé sé ben, (3) be kez dé sé nek c) pont já ban, va la mint a
köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény 94.  §-a
(3) be kez dé sé nek l) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján – fi gye lem mel a 122.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak ra
is –, az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va a Kor mány a kö vet -
ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A köz al kal ma zot tak ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör -
vény vég re haj tá sá ról a köz ok ta tá si in téz mé nyek ben tár gyú 
138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
3/A.  §-át meg elõ zõ hi vat ko zás he lyé be a kö vet ke zõ hi vat -
ko zás lép:

„[A Kjt. 21/A.  § (5) be kez dé sé hez és a 85.  § (3) be kez dé -
sé nek cc) pont já hoz]”

(2) Az R. 3/A.  §-a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki, 
ez zel egy ide jû leg a § je len le gi ren del ke zé sé nek szá mo zá sa 
(1) be kez dés re vál to zik:

„(2) Nem ál la pít ha tó meg pró ba idõ an nak a ré szé re sem, 
aki

a) pe da gó gus-mun ka kör ben el töl tött leg alább öt év
szak mai gya kor lat tal ren del ke zik, fel té ve, hogy pe da gó -
gus-mun ka kör re  szóló ki ne ve zé se mel lett ma ga sabb ve ze -
tõi meg bí zást kap, ille tõ leg ma ga sabb ve ze tõi mun ka kör re
ne ve zik ki,

b) a pe da gó gi ai in té zet alap te vé keny sé ge sze rin ti mun -
ka kör ben leg alább tíz év szak mai gya kor lat tal ren del ke -
zik, fel té ve, hogy ma ga sabb ve ze tõi mun ka kör re ne ve zik
ki.”

2.  §

Az R. 4.  §-át meg elõ zõ hi vat ko zás he lyé be a kö vet ke zõ
hi vat ko zás lép:

„[A Kjt. 85.  § (2) be kez dé sé nek c) pont já hoz]”

3.  §

Az R. 4/A.  §-át meg elõ zõ hi vat ko zás he lyé be a kö vet ke -
zõ hi vat ko zás lép:

„[A Kjt. 22.  §-ának (10) be kez dé sé hez és 85.  § (3) be kez -
dé sé nek cd) pont já hoz, a Kt. 94.  § (3) be kez dé sé nek
l) pont já hoz és 118.  §-ának (10) be kez dé sé hez]”

4.  §

(1) Az R. 5.  §-át meg elõ zõ hi vat ko zás he lyé be a kö vet -
ke zõ hi vat ko zás lép:

„[A Kjt. 20/A.  §-ának (4) be kez dé sé hez, 23.  §-ának
(2) be kez dé sé hez, 85.  § (2) be kez dé sé nek d) és e) pont já -
hoz, (3) be kez dé sé nek ca), cb) és ch) pont já hoz]”

(2) Az R. 5.  §-ának (1)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz ok ta tá si in téz mény ben – az in téz mény gaz -
dál ko dá si jo go sít vá nya i tól füg get le nül

a) ma ga sabb ve ze tõ meg bí zás nak mi nõ sül:
aa) a he lyi ön kor mány zat kép vi se lõ tes tü le te, köz gyû -

lé se, il let ve a fenn tar tó ve ze tõ je vagy meg bí zott ja ál tal
adott in téz mény ve ze tõi meg bí zás, va la mint a tag in téz -
mény ve ze té sé re  szóló igaz ga tói, óvo da ve ze tõi meg bí zás,
több cé lú in téz mény ben az in téz mény egy ség ve ze tõ jé nek
(igaz ga tó já nak, óvo da ve ze tõ jé nek, kol lé gi um ve ze tõ jé -
nek) a meg bí zá sa,

ab) az in téz mény ve ze tõ-he lyet te si meg bí zás;
b) ve ze tõ meg bí zás nak mi nõ sül a tag in téz mény-ve ze -

tõi, az in téz mény egy ség ve ze tõ-he lyet te si, a tag in téz mény -
ve ze tõ-he lyet te si, a ta go zat ve ze tõi, a gya kor la ti ok ta -
tás-ve ze tõi, a gya kor la ti ok ta tás-ve ze tõ he lyet te si és gya -
kor ló hely-ve ze tõi meg bí zás;

c) az a)–b) pon tok ban fog lal tak tól el té rõ en ma ga sabb
ve ze tõi mun ka kör:

ca) a köz pon ti mû hely ve ze tõi mun ka kör a köz pon ti
mû hely ve ze tõ-he lyet te si mun ka kör,

cb) a gaz da sá gi, az ügy vi te li, a mû sza ki, a sze mély ze ti
in téz mény ve ze tõ-he lyet te si mun ka kör,

d) ve ze tõi mun ka kör: a gaz da sá gi, az ügy vi te li, a mû -
sza ki, a sze mély ze ti ve ze tõi mun ka kör.

(2) Az (1) be kez dés aa) pont já ban rög zí tett ma ga sabb
ve ze tõi meg bí zás – a (14) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak
figye lembe véte lével – a mun kál ta tó dön té sé tõl füg gõ en,
az év so rán bár mi kor, leg alább öt és leg fel jebb tíz évre ad -
ha tó. Ma ga sabb ve ze tõi meg bí zás ugyan an nak a köz al kal -
ma zott nak az e §-ban meg ha tá ro zott el já rás le foly ta tá sá val 
több al ka lom mal is ad ha tó (a továb biak ban: meg bí zás
meg hosszab bí tá sa).

(3) Az in téz mény ve ze tõi pá lyá za ti el já rás elõ ké szí té sé -
vel össze füg gõ elõ ké szí tõ fel ada to kat – ide nem ért ve a pá -
lyá za ti fel té te lek meg ha tá ro zá sát – a köz ok ta tá si in téz -
ményt fenn tar tó ön kor mány zat jegy zõ je, fõ jegy zõ je, más
fenn tar tó ese tén a mun kál ta tó meg bí zott ja (a továb biak -
ban: pá lyáz ta tó) lát ja el.

(4) A ma ga sabb ve ze tõi meg bí zás ra és a ma ga sabb ve -
ze tõi mun ka kör be töl té sé re irá nyu ló pá lyá za ti fel hí vást – a
Kjt. 20/A.  §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot ta kon
túl – az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um hi va ta los lap -
já ban is köz zé kell, egyéb meg bí zás vagy mun ka kör ese tén 
köz zé le het ten ni. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide jét
ezek ben az ese tek ben is a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol -
gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont in ter ne tes ol da -
lán tör té nõ köz zé té tel tõl kell szá mí ta ni.”

5.  §

Az R. 6.  §-át meg elõ zõ hi vat ko zás he lyé be a kö vet ke zõ
hi vat ko zás lép:

„[A Kjt. 54.  §-ának (3) be kez dé sé hez, 85.  § (2) be kez dé -
sé nek c) pont já hoz, az Mt. 107.  §-ának h) pont já hoz,
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151.  §-ának (3) be kez dé sé hez és a Kt. 94.  § (3) be kez dé sé -
nek l) pont já hoz]”

6.  §

Az R. a kö vet ke zõ 8.  §-sal és az azt meg elõ zõ hi vat ko -
zás sal egé szül ki:

„[A Kjt. 40.  §-ának (12) be kez dé sé hez és 85.  § (3) be kez -
dé sé nek ce) pont já hoz]

8.  § (1) A Kt. 40.  §-ának (11) be kez dé sé ben sza bá lyo -
zott mi nõ ség irá nyí tá si prog ram ban a tel je sít mény ér té ke lé -
si szem pon tok mel lett meg kell ál la pí ta ni az egyes szem -
pon tok ér té ke lé se kor ad ha tó ma xi má lis pont szá mo kat is
az aláb bi ak sze rint:

a) ki emel ke dõ mi nõ sí tés há rom pont,
b) meg fe le lõ mi nõ sí tés ket tõ pont,
c) ke vés sé meg fe le lõ mi nõ sí tés egy pont,
d) nem meg fe le lõ mi nõ sí tés nul la pont.
(2) A tel je sít mény ér té ke lés ered mé nyét a ma xi má lis

pont szám nak a tény le ge sen adott pont szá mok hoz vi szo -
nyí tott ará nya alap ján a kö vet ke zõk sze rint kell meg ha tá -
roz ni:

a) nyolc van tól száz szá za lé kig ki vá ló an al kal mas,
b) hat van tól het ven ki lenc szá za lé kig al kal mas,
c) har minc tól öt ven ki lenc szá za lé kig ke vés sé al kal mas,
d) har minc szá za lék alatt al kal mat lan

mi nõ sí tést kap a köz al kal ma zott. Et tõl el té rõ en a köz al kal -
ma zott al kal mat lan mi nõ sí tést kap, ha leg alább egy mi nõ -
sí té si szem pont ér té ke lé se nem meg fe le lõ.

(3) Min den olyan eset ben, ami kor jog sza bály a mun ka
ér té ke lé se te kin te té ben, ille tõ leg va la mely jog kö vet kez -
mény – ide ért ve a mun ka ügyi jog vi ta kez de mé nye zé sé nek
le he tõ sé gét is – al kal ma zá sa kor mi nõ sí tést em lít, azon a
köz ok ta tá si in téz mé nyek ben fog lal koz ta tot tak nál a tel je -
sít mény ér té ke lést, ille tõ leg an nak ered mé nyét kell ér te ni.”

7.  §

Az R. 10.  §-át meg elõ zõ hi vat ko zás he lyé be a kö vet ke -
zõ hi vat ko zás lép:

„[A Kjt. 57.  §-ának (3) be kez dé sé hez és 85.  § (3) be kez -
dé sé nek cf) pont já hoz]”

8.  §

Az R. 11/A.  §-át meg elõ zõ hi vat ko zás he lyé be a kö vet -
ke zõ hi vat ko zás lép:

„[A Kt. 94.  § (3) be kez dé sé nek l) pont já hoz, 1. sz. mel -
lék let Har ma dik rész II/18. pont já hoz és a Ne gye dik rész
2. pont já hoz]”

9.  §

Az R. 11/B.  §-át meg elõ zõ hi vat ko zás he lyé be a kö vet -
ke zõ hi vat ko zás lép:

„[A Kt. 94.  § (3) be kez dé sé nek l) pont já hoz]”

10.  §

Az R. 12.  §-át meg elõ zõ hi vat ko zás he lyé be a kö vet ke -
zõ hi vat ko zás lép:

„[A Kjt. 85.  § (2) be kez dé sé nek a) pont já hoz]”

11.  §

Az R. 14.  §-át meg elõ zõ hi vat ko zás he lyé be a kö vet ke -
zõ hi vat ko zás lép:

„[A Kt. 94.  § (3) be kez dé sé nek l) pont já hoz]”

12.  §

(1) A R. 14/A.  §-át meg elõ zõ hi vat ko zás he lyé be a kö -
vet ke zõ hi vat ko zás lép:

„[A Kjt. 66.  § (4) be kez dé sé hez és 85.  § (3) be kez dé sé nek 
cg) és ci) pont já hoz]”

(2) Az R. 14/A.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) Amennyi ben a pe da gó gus szak vizs gát ta nú sí tó ok -
le vél egy ben szak kép zett sé get is iga zol, a hasz no sí tás mér -
té ké tõl füg get le nül il let mény nö ve ke dés il le ti meg a (2) be -
kez dés a) pont já ban és (3) be kez dé sé ben fel so rolt köz al -
kal ma zot tat.”

13.  §

(1) Az R. 14/C.  §-át meg elõ zõ hi vat ko zás he lyé be a kö -
vet ke zõ hi vat ko zás lép:

„[A Kjt. 70.  § (3) be kez dé sé hez és 85.  § (2) be kez dé sé nek 
f) pont já hoz]”

(2) Az R. 14/C.  § (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A he lyi ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te, köz gyû -
lé se, il let ve a fenn tar tó ve ze tõ je vagy meg bí zott ja ál tal
adott in téz mény ve ze tõi meg bí zás ese tén a pót lék mér té ke
nem le het ke ve sebb, mint a köz al kal ma zot ti pót lék alap

a) 200%-a, ha az in téz mény ve ze tõ heti kö te le zõ óra -
szá ma meg ha lad ja a heti 6 órát, to váb bá – a b)–c) pont ban
meg ha tá ro zott ki vé tel lel – azok ban a köz ok ta tá si in téz mé -
nyek ben, ame lyek ben a ve ze tõk nek nincs kö te le zõ óra szá -
muk,

b) 230%-a, ha az in téz mény ve ze tõ heti kö te le zõ óra -
szá ma nem ha lad ja meg a heti 6 órát, to váb bá azok ban a
köz ok ta tá si in téz mé nyek ben, ame lyek ben a ve ze tõk nek
nincs kö te le zõ óra szá muk, ha az in téz mény kör ze ti fel ada -
tot lát el,

c) 250%-a, ha az in téz mény ve ze tõ heti kö te le zõ óra -
szá ma nem ha lad ja meg a heti 2 órát, to váb bá azok ban a
köz ok ta tá si in téz mé nyek ben, ame lyek ben a ve ze tõk nek
nincs kö te le zõ óra szá muk, ha az in téz mény tér sé gi vagy
or szá gos fel ada tot lát el.
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(2) Az in téz mény ve ze tõ-he lyet te si, a tag in téz mény ve -
ze té sé re  szóló igaz ga tói, óvo da ve ze tõi meg bí zás, több cé lú 
in téz mény ben az in téz mény egy ség ve ze tõ jé nek (igaz ga tó -
já nak, óvo da ve ze tõ jé nek, kol lé gi um ve ze tõ jé nek) ma ga -
sabb ve ze tõi meg bí zá sa, to váb bá a ve ze tõi fel ada tok el lá -
tá sá ra  szóló meg bí zás ese tén a pót lék mér té ke nem le het
ke ve sebb, mint a pót lék alap

a) 100%-a, ha a ve ze tõi meg bí zást az (1) be kez dés
a) pont já ban meg ha tá ro zott in téz mény ben ad ják,

b) 130%-a, ha a ve ze tõi meg bí zást az (1) be kez dés
b) pont já ban meg ha tá ro zott in téz mény ben ad ják,

c) 150%-a, ha a ve ze tõi meg bí zást az (1) be kez dés
c) pont já ban meg ha tá ro zott in téz mény ben ad ják, il let ve

d) 200%-a, ha a ve ze tõi meg bí zást e ren de let 5.  §-ának
(15)–(17) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak alap ján ad ják.”

14.  §

(1) Az R. 15.  §-át meg elõ zõ hi vat ko zás he lyé be a kö vet -
ke zõ hi vat ko zás lép:

„[A Kjt. 75.  § (1) be kez dé sé hez és 85.  § (2) be kez dé sé nek 
g) pont já hoz]”

(2) Az R. 15.  § (3) be kez dé sé nek a)–d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, ez zel egy ide jû leg a be kez dés a
kö vet ke zõ e) pont tal egé szül ki:

[A (2) be kez dés ben sza bá lyo zott pót lé kok mér té ke a köz -
al kal ma zot ti pót lék alap]

„a) 38–100%-a a (2) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro -
zott eset ben,

b) 12–30%-a a (2) be kez dés b), c) pont já ban meg ha tá -
ro zott eset ben,

c) 38–100%-a a (2) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro -
zott eset ben,

d) 18–42%-a a (2) be kez dés e)–g) pont já ban meg ha tá -
ro zott eset ben,

e) 36–60%-a a (2) be kez dés h) pont já ban meg ha tá ro -
zott eset ben.”

15.  §

Az R. a kö vet ke zõ 15/A.  §-sal egé szül ki:

„15/A.  § (1) A pe da gó gus-mun ka kör ben fog lal koz ta tott 
köz al kal ma zott ré szé re ki egé szí tõ il let mény jár, ha az in -
teg rá ci ós és ké pes ség-ki bon ta koz ta tó tá mo ga tás rend sze -
ré be (a továb biak ban: in teg rá ci ós tá mo ga tá si rend szer) be -
kap cso ló dott köz ok ta tá si in téz mény ke re tei kö zött vesz
részt az óvo dai ne ve lés, az ál ta lá nos is ko lai ne ve lés-ok ta -
tás fel ada ta i ban.

(2) Ál ta lá nos is ko la ese tén ak kor jár ki egé szí tõ il let -
mény, ha a ké pes ség-ki bon ta koz ta tó fel ké szí tést vagy az
in teg rá ci ós fel ké szí tést szer ve zõ köz ok ta tá si in téz mény -
ben a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók (a továb -

biak ban: érin tett ta nu lók) is ko lai ará nya meg ha lad ja az öt
szá za lé kot. Az érin tett ta nu lók is ko lai ará nyát úgy kell
meg ha tá roz ni, hogy lét szá mu kat el kell osz ta ni az is ko lá ba 
fel vett összes ta nu ló lét szá má val. Ha az ál ta lá nos is ko lai
fel ada tot több cé lú köz ok ta tá si in téz mény ben lát ják el, a
fel té te le ket az ál ta lá nos is ko lai fel ada tot el lá tó in téz mény -
egy ség te kin te té ben kell vizs gál ni. Ha az ál ta lá nos is ko la
több fel adat-el lá tá si he lyen mû kö dik, a fel té te lek meg lé tét
az adott fel adat-el lá tá si hely te kin te té ben kell vizs gál ni.

(3) Óvo da ese tén a ki egé szí tõ il let mény ak kor jár, ha a
sze mé lyi ség fej lesz tõ, te het ség gon do zó, fel zár kóz ta tó
prog ram ban részt vevõ hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû
gyer me kek (a továb biak ban: érin tett gyer me kek) óvo dai
ará nya meg ha lad ja a ti zen öt szá za lé kot. Az érin tett gyer -
me kek óvo dai ará nyát úgy kell meg ha tá roz ni, hogy lét szá -
mu kat el kell osz ta ni az óvo dá ba fel vett összes gyer mek
lét szá má val. Ha az óvo dai ne ve lés fel ada ta it több cé lú köz -
ok ta tá si in téz mény ben lát ják el, a fel té te le ket az óvo dai
fel ada tot el lá tó in téz mény egy ség te kin te té ben kell vizs -
gál ni. Ha az óvo da több fel adat-el lá tá si he lyen mû kö dik, a
fel té te lek meg lé tét az adott fel adat-el lá tá si hely te kin te té -
ben kell vizs gál ni.

(4) A ki egé szí tõ il let mény re  való jo go sult ság fel té te le,
hogy a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû gyer me kek óvo dai
ne ve lé sé ben, is ko lai ne ve lé sé ben és ok ta tá sá ban részt
vevõ pe da gó gus az in teg rá ci ós tá mo ga tá si rend szer be tör -
té nõ be kap cso ló dás ke re té ben a köz ok ta tá si in téz mény ál -
tal vál lalt fel ada tok tel je sí té sé ben részt ve gyen. A pe da gó -
gus ak kor vesz részt az elõ írt fel ada tok tel je sí té sé ben, ha a
kö vet ke zõ te vé keny sé gek kö zül leg alább há rom tel je sí té -
sé ben köz re mû kö dik. Ezek a te vé keny sé gek a kö vet ke zõk:

a) óvo dai ne ve lés ben  való rész vé tel ese tén:

aa) köz re mû kö dés az in teg rá ci ós pe da gó gi ai rend szer
meg valósítására lét re ho zott in téz mé nyi mun ka cso port
mun ká já ban,

ab) köz re mû kö dés az in teg rá ci ós tá mo ga tá si rend szer -
rel össze füg gõ mód szer ta ni adap tá ci ót se gí tõ mun ka cso -
port mun ká já ban,

ac) rész vé tel olyan to vább kép zé se ken, amely az érin -
tett gyer me kek, ta nu lók fel ké szí té sé hez szük sé ges,

ad) az öt éves kor elõt ti óvo dai be íra tás, az óvo dá ból
 való hi ány zás csök ken té sét szol gá ló te vé keny ség se gí té se,

ae) a ko rai ké pes ség gon do zás fel ada ta i nak el lá tá sa,

af) az óvo dá ból az is ko lá ba tör té nõ át me net meg -
könnyí té sét szol gá ló te vé keny ség se gí té se,

ag) együtt mû kö dés a gyer mek vé de lem, a csa lád vé de -
lem, a szo ci á lis gon dos ko dás, az egész ség ügyi el lá tó rend -
szer szak em be re i vel;

b) ál ta lá nos is ko lai ne ve lés ben és ok ta tás ban  való rész -
vé tel ese tén:

ba) az aa)–ac), af) pont alat ti ak el lá tá sa,

bb) az érin tett ta nu lók ne ve lé sé nek-ok ta tá sá nak egyé ni 
fej lesz té si terv sze rin ti vég zé se, en nek ke re tei kö zött a ta -
nu ló tel je sít mé nyé nek rend sze res ér té ke lé se,
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bc) a re gi o ná lis szak mai mû hely te vé keny sé gé nek se -
gí té se,

bd) az érin tett ta nu lók kö zép fo kú is ko lai to vább ha la dá -
sá nak se gí té se.

(5) A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény ve ze tõ je – min den
ne ve lé si évre, il let ve tan év re – meg ha tá roz za, hogy a pe da -
gó gus az (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel ada tok kö zül
mely te vé keny sé get és mi ként kö te les el lát ni, to váb bá azt,
hogy a ki egé szí tõ il let mény mely te vé keny ség el vég zé sé re 
te kin tet tel és mek ko ra összeg ben jár. Az e be kez dés ben
meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sát a pe da gó gu sok tel -
je sít mény ér té ke lé se kor ér té kel ni kell. Nem kap hat ki egé -
szí tõ il let ményt az ér té ke lést kö ve tõ ne ve lé si év ben, ta ní -
tá si év ben az, aki nek a tel je sít mény ér té ke lé se „ke vés sé al -
kal mas”, il let ve „al kal mat lan” ered ménnyel zá rult.

(6) A ki egé szí tõ il let mény össze gét a ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ve ze tõ je – az (5) be kez dés ben sza bá lyo zott fel -
adat-meg ha tá ro zás alap ján – ál la pít ja meg, az zal a meg kö -
tés sel, hogy az egy pe da gó gus nak járó összeg nem le het
ke ve sebb havi öt ezer fo rint nál és nem le het több havi hat -
van ezer fo rint nál.”

16.  §

(1) Az R. 17.  §-át meg elõ zõ hi vat ko zás he lyé be a kö vet -
ke zõ hi vat ko zás lép:

„[A Kjt. 20/A.  § (2) be kez dé sé nek c) pont já hoz,
30/F.  §-ához, 85.  § (2) be kez dé sé nek b) és (3) be kez dé sé -
nek ca) pont já hoz és a Kt. 16.  §-ának (7) be kez dé sé hez]”

(2) Az R. 17.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„17.  § (1) A köz ok ta tá si in téz mény ben az e ren de let

6.  §-ának (1) be kez dé sé ben fel nem so rolt mun ka kö rök re
nem kell pá lyá za tot ki ír ni.

(2) Az e ren de let 6.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott alap te vé keny ség el lá tá sá ra lé te sí tett mun ka kö rök,
to váb bá a (4) be kez dés c) pont já ban ki vé tel ként megha -
tározott ve ze tõi meg bí zás, az 5.  § (1) be kez dé sé nek
ab) pont já ban meg ha tá ro zott ma ga sabb ve ze tõi meg bí zás,
b) pont já ban meg ha tá ro zott ve ze tõi meg bí zás, a ca) pont ja
sze rin ti köz pon ti mû hely-ve ze tõ he lyet te si mun ka kör,
cb) pont já ban meg ha tá ro zott ma ga sabb ve ze tõi mun ka kör
és d) pont já ban meg ha tá ro zott ve ze tõi mun ka kör be töl té -
sé re meg hir de tett pá lyá za ti fel hí vás ra és a pá lyá zat be -
nyúj tá sá nak ha tár ide jé re az in téz mény ve ze tõi meg bí zás ra
(mun ka kör re) vo nat ko zó pá lyá za ti el já rás sza bá lya it kell
meg fele lõen al kal maz ni.

(3) A meg üre se dett ál lás he lyek re a pá lyá za tot a meg üre -
se dés tõl szá mí tott har minc na pon be lül ki kell írni.

(4) Nem kö te le zõ pá lyá zat meg hir de té se
a) ab ban az eset ben, ha a mun ka kört olyan sze méllyel

kí ván ják be töl te ni, akit ha tá ro zott idõ re  szóló köz al kal ma -
zot ti jog vi szony ban leg alább tíz hó na pot fog lal koz tat tak,

b) ha a mun ka kör be töl té sé re a he lyi ön kor mány za ti
mun ka erõ-gaz dál ko dá si rend szer ke re té ben ke rül sor,

c) az e ren de let 5.  §-ának (1) be kez dé sé ben fel so rolt ve -
ze tõi meg bí zá sok ra és mun ka kö rök re, ki vé ve a tag in téz -
mény-ve ze tõi meg bí zást.

(5) A tag in téz mény-ve ze tõi be osz tás ra  szóló meg bí zás
idõ tar ta má ra al kal maz ni kell az 5.  § (2) be kez dé sé ben fog -
lal ta kat.

(6) Amennyi ben a he lyi ön kor mány za ti tár su lá sok ál tal
fenn tar tott köz ok ta tá si in téz mény ben az azo nos fel ada tot
el lá tó tag in téz mény a szék he lyen kí vül, más te le pü lé sen
mû kö dik, a tag in téz mény ve ze tõ jé nek (igaz ga tó já nak,
óvo da ve ze tõ jé nek) meg bí zá sá hoz is kell kér ni az érin tett
te le pü lé si ön kor mány zat vé le mé nyét.”

17.  §

Az R. 18.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:
„(8) A Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Miniszté -

rium ál tal fenn tar tott köz ok ta tá si in téz mé nyek te kin te té -
ben az igaz ga tó ta nács az in téz mény egy ség-ve ze tõi meg bí -
zás ról és a meg bí zás vissza vo ná sá ról  szóló dön té se elõtt
be szer zi a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
egyet ér té sét.”

18.  §

Az R. 19/A.  § al cí mét meg elõ zõ en a kö vet ke zõ hi vat ko -
zás sal egé szül ki:

„[A pré mi um évek prog ram ról és a kü lön le ges fog lal -
koz ta tá si ál lo mány ról  szóló 2004. évi CXXII. tör vény
7.  §-ának (7) be kez dé sé hez]”

19.  §

Az R. 20.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(8) A nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás ban ré sze sü lõ nem
ön kor mány za ti köz ok ta tá si in téz mé nyek ben e ren de let
7–16.  §-ában, 19/A.  §-ában és a mel lék let ben fog lal ta kat
al kal maz ni kell.”

20.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
2009. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

(2) Az R. e ren de let 14.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál -
la pí tott 15.  § (3) be kez dé sé nek a) pont ja 2009. feb ru ár
1-jén lép ha tály ba.

(3) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 3.  §-a, az R. 3.  §-át meg elõ zõ hi vat ko zás, az R.
3/A.  §-ának c) pont já ban „az e ren de let 3.  §-a alap ján” szö -
veg rész, a R. 4.  §-ának (2) be kez dé se, az R. 4/A.  §-ának
(5) be kez dé sé nek elsõ mon da ta, az R. 4/C.  §-ának (2) be -
kez dé se, az R. 5.  §-ának (6) be kez dé se, az R. 6.  §-ának (2)
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és (3) be kez dé se, az R. 11/A.  §-ának (1) be kez dés ben a
„ , va la mint a ké szen lét után, ha a ké szen lét ide je alatt nem 
kel lett mun kát vé gez ni” szö veg rész, az R. 11/B.  §-ának
(1) be kez dé se, az R. 12.  §-ának (4) be kez dé se, az R.
16.  §-ának (8) be kez dé sé ben a „– figye lembe véve a kü lön
dí ja zás nél kül el lá tott órá kat is –” szö veg rész, az R.
18.  §-ának (1) be kez dé sé ben „a Bá nya ipa ri Ak nász kép zõ
Tech ni kum,” szö veg rész, to váb bá a „(GYIVI), ne ve lõ ott -
hon, ne ve lõ in té zet (a továb biak ban együtt: gyer mek- és
 ifjúságvédelmi in téz mény)” szö veg rész.

(4) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az R.
4/A.  §-ának (6) és (9) be kez dé sé ben a „szak mai ve ze tõt
(se gí tõt)” szö veg rész he lyé be a „szak mai se gí tõt” szö veg,
az R. 4/A.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „szak mai ve ze tõk
(se gí tõk)” szö veg rész he lyé be a „szak mai se gí tõk” szö veg, 
az R. 4/A.  §-ának (6), (7) és (8) be kez dé sé ben a „szak mai
ve ze tõ (se gí tõ)” szö veg rész he lyé be a „szak mai se gí tõ”
szö veg, az R. 5.  §-ának (16) be kez dé sé ben a „ma ga sabb
ve ze tõi be osz tás” szö veg rész he lyé be az „in téz mény ve ze -
tõi fel ada tok” szö veg rész, az R. 11/B.  §-a (2) be kez dé sé -
nek elsõ mon da tá ban „A fel adat el lát ási terv ben” szö veg -
rész he lyé be „A kö zép is ko la mun ka ter vé ben” szö veg rész,
má so dik mon da tá ban és (3) be kez dé sé ben a „feladatellá -
tási terv ben” szö veg rész he lyé be a „mun ka terv ben”, az R.
18.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont já ban a „ma ga sabb ve ze -
tõi be osz tás el lá tá sá val  való meg bí zá sá ra” szö veg rész he -
lyett „ma ga sabb ve ze tõi fel ada tok el lá tá sá val  való meg bí -
zá sá ra, ki ne ve zé sé re” szö veg rész, az R. mell éle té nek
„II. Gyer mek- és if jú ság vé del mi in téz mé nyek pe da gó -
gus-mun ka kö rök” cím utol só so rá ban a „gyógy pe da gó -
gus” szö veg rész he lyé be a „gyógy pe da gó gus vagy fej lesz -
tõ pe da gó gus” szö veg lép.

(5) Ez a ren de let 2009. szep tem ber 30. nap ján 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 Kor mány
324/2008. (XII. 29.) Korm.

ren de le te

a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról

 a he lyi ön kor mány za tok ál tal fenn tar tott szol gál ta tó
fel ada to kat el lá tó egyes költ ség ve té si in téz mé nyek nél

tár gyú 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet
 módosításáról

A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Kjt.)   85. § (2) be kez dé -

sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke -
zõ ket ren de li el:

1. §

A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról a he lyi ön kor mány za tok
ál tal fenn tar tott szol gál ta tó fel ada to kat el lá tó egyes költ -
ség ve té si in téz mé nyek nél tár gyú 77/1993. (V. 12.) Korm.
ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 1. §-a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép.

„1. § A ren de let ha tá lya ki ter jed a gaz da sá gi-mû sza ki
szol gál ta tó, te lek nyil ván tar tó és mû sza ki in for ma ti kai, te -
le pü lés- és in téz mény el lá tó, te le pü lés-üze mel te té si és
gond no ki, a pi ac fel ügye le ti te vé keny sé get vég zõ, a csa lá di 
ren dez vé nye ket le bo nyo lí tó, ká bel te le ví zi ót üze mel te tõ,
va la mint – ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik –
egyéb szol gál ta tó te vé keny sé get vég zõ költ ség ve té si szer -
vek ben fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti jog vi szo nyá ra.”

2. §

Az R. 3. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3. § (1) Ma ga sabb ve ze tõ a költ ség ve té si szerv ve ze tõ -

je és he lyet te se (he lyet te sei). 
(2) Ve ze tõ az in téz mény szer ve ze ti és mû kö dé si sza -

bály za tá ban meg ha tá ro zott ön ál ló szer ve ze ti egy ség ve ze -
té sé vel meg bí zott, il le tõ leg ez zel azo nos jog ál lá sú köz al -
kal ma zott ja.”

3. §

Az R. 9. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„9. § A fi ze té si osz tá lyok ba tar to zó egyes mun ka kö rö -

ket a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.”

4. §

(1) Ez a ren de let 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 1/A. §-a és az azt meg elõ zõ al cím, 1/B. §
(2) be kez dé se, 1/C. §-a, 2. §-a és az azt meg elõ zõ al cím,
3. §-át meg elõ zõ al cím, 4–5. §-ai és az azo kat meg elõ zõ al -
cím, 6. §-a és az azt meg elõ zõ al cím, 7. §-a és az azt meg -
elõ zõ al cím, 8. §-a és az azt meg elõ zõ al cím, 9. §-át meg -
elõ zõ al cím, 10. §-a és az azt meg elõ zõ al cím, 10/A. §-át
meg elõ zõ al cím és az 1. szá mú mel lék le te.

(3) E ren de let 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 Hiva talt ve ze tõ mi nisz ter
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A Kormány
325/2008. (XII. 29.) Korm.

rendelete

a közalkalmazottak jogállásáról  szóló
 1992. évi XXXIII. tör vénynek a testnevelés
és sport területén történõ végrehajtásáról

A Kor mány a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) 85.  §
(2) be kez dés és (3) be kez dés g) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zá sok alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki -
vé te lé vel – a test ne ve lés és sport te vé keny sé get el lá tó ál la -
mi és he lyi ön kor mány za ti költ ség ve té si szer vek nél
(a továb biak ban együtt: in téz mény) fog lal koz ta tot tak köz -
al kal ma zot ti jog vi szo nyá ra ter jed ki.

(2) A ren de let ha tá lya nem ter jed ki a Nem ze ti Után pót -
lás-ne ve lé si és Sport szol gál ta tó In té zet Test ne ve lé si és
Sport mú ze u mi Igaz ga tó sá gá nál fog lal koz ta tot tak köz al -
kal ma zot ti jog vi szo nyá ra.

2.  §

A fi ze té si osz tá lyok ba ta go zó dó egyes mun ka kö rö ket és 
a ve ze tõi pót lék mér té két e ren de let mel lék le te tartal -
mazza.

3.  §

A Kjt. 22.  § (1) és (2) be kez dé se i vel össze füg gés ben a
mun kál ta tó alap te vé keny sé gé nek el lá tá sá val össze füg gõ
mun ka kör nek mi nõ sül nek a mel lék let ben az ügy in té zõi
mun ka kö ri cso port ban fel so rolt mun ka kö rök.

4.  §

(1) Ma ga sabb ve ze tõ köz al kal ma zott a mel lék let ben meg -
je lölt ma ga sabb ve ze tõi be osz tás ban lévõ köz al kal ma zott.

(2) Ve ze tõ köz al kal ma zott a szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tá ban meg ha tá ro zott, a mun ka meg osz tás szem -
pont já ból el kü lö nült szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je.

5.  §

(1) Ma ga sabb ve ze tõi meg bí zás szak irá nyú fel sõ fo kú
is ko lai vég zett ség gel, ve ze tõi meg bí zás szak irá nyú fel sõ -
fo kú is ko lai vég zett ség gel vagy kö zép is ko lai vég zett ség -
gel és fel sõ fo kú vég zett sé gi szin tet biz to sí tó kép zett ség gel 
ren del ke zõ köz al kal ma zott nak ad ha tó.

(2) Ma ga sabb ve ze tõi vagy ve ze tõi meg bí zás 5 évet meg 
nem ha la dó, ha tá ro zott idõ re is ad ha tó.

6.  §

Sport ese mé nyek szer ve zé sét el lá tó köz al kal ma zott tel jes
napi mun ka ide jé nek a fe lét kö te les mun ka he lyén el töl te ni.

7.  §

(1) Ez a ren de let 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vénynek a test ne ve lés és a sport te rü le tén tör té nõ
vég re haj tá sá ról  szóló 89/1994. (VI. 8.) Korm. ren de let.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti a (2) be kez dés.

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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Melléklet a 325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Munkakörök, beosztások
Fizetési osztályok Vezetõi

pótlékA B C D E F G H I J

Ma ga sabb ve ze tõi be osz tá sok

Nem ze ti Után pót lás-ne ve lé si és Sport szol gál ta tó
In té zet fõ igaz ga tó ja

* * * * * 300%

Egyéb ön ál ló költ ség ve té si szerv fõ igaz ga tó ja,
igaz ga tó ja, in téz mény ve ze tõ je

* * * * 270%

Fõ vá ro si, me gyei és me gyei jogú vá ro si
ön kor mány zat ön ál ló in téz mé nyé nek ve ze tõ je

* * * * 250%

Nem ze ti Után pót lás-ne ve lé si és Sport szol gál ta tó
In té zet fõ igaz ga tó-he lyet te se, gaz da sá gi igaz ga tó ja

* * * * * 250%

Igaz ga tó, in téz mény ve ze tõ * * * * * 200%

Igaz ga tó he lyet tes, in téz mény ve ze tõ-he lyet tes * * * * * * * 150%

Ve ze tõi be osz tá sok

Fõ vá ro si, me gyei és me gyei jogú vá ro si
ön kor mány zat ön ál ló in téz mé nyé nek ve ze tõ
he lyet te se

* * * * * 180%

El kü lö nült szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je * * * * * * * 125%

Olim pi ai köz pont ve ze tõ * * * * * 200%

Olim pi ai köz pont ve ze tõ-he lyet tes * * * * * 150%

Ügy in té zõi mun ka kö rök

Bel sõ el len õr * * * *

Be ru há zá si ügy in té zõ * * * *

Bér el szá mo ló * * * * *

Edzõ * * * * *

Elõ adó * * *

Ener ge ti kus * * * * *

Élel me zés ve ze tõ * * * *

Épí tész * * *

Ér té ke sí té si fe le lõs * * *

Fõ mun ka társ (gaz da sá gi) * * * *

Gaz da sá gi ta nács adó (szak ér tõ) * * * *

Gaz da sá gi ügy in té zõ * * *

Hu mán po li ti kai mun ka társ * * * *

Igaz ga tá si ügy in té zõ * * * *

Jegy el szá mo ló * * * *

Jegy iro da ve ze tõ * * *

Jo gász, jog ta ná csos * *

Kal ku lá tor * * * *

Kom mu ni ká ci ós mun ka társ * * * *

Kont rol ler * * * *

Köny ve lõ

– ana li ti kus * * * *

– anyag- * * * *

– kon tí ro zó * * * *

Köz gaz da sá gi ügy in té zõ * * * *

Köz gaz dász * *

Lé te sít mény ve ze tõ * * * * *

Lé te sít mény ve ze tõ-he lyet tes * * * * *
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Munkakörök, beosztások
Fizetési osztályok Vezetõi

pótlékA B C D E F G H I J

Lõ tér ve ze tõ * * * *

Mér nök

– épí tész- * *

– gé pész- * *

– vil la mos- * *

Mun ka díj-el szá mo ló * * * *

Mun ka ügyi elõ adó * * * *

Mun ka vé del mi és biz ton ság tech ni kai ügy in té zõ * * * *

Mû szak ve ze tõ * * * *

Mû sza ki

– el len õr * * * * *

– konst ruk tõr * * * *

– ko or di ná tor * * * *

– szak ér tõ * * *

– szer kesz tõ * * *

– ter ve zõ, fej lesz tõ * * * *

– ügy in té zõ * * * *

– ve ze tõ * * * * *

Mû ve ze tõ * * * *

Pá lya (po rond)

– épí tész * * * *

– mes ter * * * *

Pá lya mû sza ki ve ze tõ * * * *

Pénz tá ros (fõ-) * * * *

Pénz ügyi ügy in té zõ * * * *

– be ru há zá si * * * *

– adó ügyi * * * *

Pro pa gan da ügy in té zõ * * * *

Rak tár ve ze tõ * * * *

Re cep ció ve ze tõ * * *

Ren dez vény

– fe le lõs * * * *

– le bo nyo lí tó * * * *

– mû sza ki ve ze tõ * * * *

– ren de zõi ve ze tõ * * * *

– ren dé sze ti ve ze tõ * * * *

– szer ve zõ * * * *

– ügy in té zõ (bo nyo lí tó) * * * *

Ren dész * * * *

Sport mun ka társ * * * * * *

Sport or vos, or vos * * *

– asszisz tens * * *

Sport szak mai ve ze tõ * * * *

Sta tisz ti kus * * * *

Stú di ós * * *

Szál lí tá si ügy in té zõ * * * *

Szál lo da ve ze tõ * *
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Munkakörök, beosztások
Fizetési osztályok Vezetõi

pótlékA B C D E F G H I J

Szám lá zó * *

Szám vi te li ügy in té zõ * * * *

Szer ve zõ

– sport- * * * *

– szá mí tás tech ni kai rend szer- * * * *

– ügy vi te li * * * *

Tár sa da lom biz to sí tá si ügy in té zõ * * * *

Terv ké szí tõ * * * *

Tit kár sá gi ügy in té zõ * *

Tit kár ság ve ze tõ * * * *

Tu do má nyos ku ta tó * * *

Tûz ren dész * * *

Uszo da ve ze tõ * * * *

Üze mel te té si ve ze tõ * * * *

Üzem gaz dász, ügy vi tel szer ve zõ * * * *

Üzem ve ze tõ * * * *

Üzem ve ze tõ-he lyet tes * * * *

Va gyon ke ze lõ * * * *

Ügy vi te li mun ka kö rök

Adat rög zí tõ * * * *

Ad mi niszt rá tor * * * *

Gép író-ad mi niszt rá tor * * * *

Irat ke ze lõ * * * *

Irat tá ros * * *

Lel tá ro zó * * * *

Mû sza ki raj zo ló * * * *

Tit kár nõ * *

Fi zi kai mun ka kö rök

Anyag be szer zõ * * * *

Anyag gaz dál ko dó * * *

Asz ta los * * *

Au tó vil la mos sá gi sze re lõ * *

Ács-áll vá nyo zó * *

Bá do gos * *

Bur ko ló * * *

Bü fé ke ze lõ * * * *

Csõ sze re lõ * * *

Ener ge ti kai mû szak ve ze tõ * *

Esz ter gá lyos * * *

Ér ték meg õr zõ *

Fel szol gá ló * *

Fes tõ-má zo ló * * *

Fény ké pész * *

Fény má so ló * * * *

Ga rázs mes ter * *

Gé pész * * *

Gé pész-kar ban tar tó * * *
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Munkakörök, beosztások
Fizetési osztályok Vezetõi

pótlékA B C D E F G H I J

Gép ko csi sze re lõ * *

Gép ko csi ve ze tõ (au tó busz) * *

Gép ko csi ve ze tõ (te her) * *

Gond nok * * * * *

He gesz tõ * * *

Hi gi é ni kus *

Hõ köz pont ke ze lõ * *

Hû tõ gé pész * *

Jegy pénz tá ros * * * *

Ka bi nos *

Kar ban tar tó * * *

Ka zán fû tõ * * * *

Ka zán gé pész (fûtõ) * *

Kár pi tos * *

Ker tész * *

Kéz be sí tõ * *

Ki kö tõ mes ter * * *

Kony hai ki se gí tõ (kony ha lány) * *

Kõ mû ves * * *

La bo ráns * * * *

La ka tos

– épü let- * * *

– gép- * * *

– ka rosszé ria- * * *

Masszõr *

Mo só nõ * *

Mun ka gép ke ze lõ (rol bás) * * * *

Mû sze rész

– elekt ro- * * *

– fi nom me cha ni kai * * *

– me cha ni kai * * *

Öl tö zõ õr * *

Pá lya (po rond)

– mun kás * *

Por tás, éj je li õr * *

Ra ko dó * *

Ra ko dó gép-ke ze lõ * *

Rak tá ri ügy in té zõ * *

Rak tár-ke ze lõ * *

Ren dez vény

– gond nok * *

– ren de zõ * * * *

– tech ni kai mun kás * * * *

– va gyon õr * * *

Ru ha tá ros * *

Se géd mun kás * *

Sok szo ro sí tó * *
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Munkakörök, beosztások
Fizetési osztályok Vezetõi

pótlékA B C D E F G H I J

Sport szer gyár tó * *

Sza kács * *

Szál lo dai por tás * * * *

Szo ba asszony * * *

Ta ka rí tó * *

Tar gon ca ve ze tõ * *

Tech ni kus

– épí tész- * * *

– gé pész- * * *

– vil la mos ipa ri * * *

Te le fon- (te lex-) ke ze lõ * * * *

Te lep(te rü let)õr * *

Te rem õr * *

Te tõ fe dõ * *

Úszás ok ta tó * * *

Uszo da fel ügye lõ * *

Úszó mes ter * * * *

Var ró nõ * * * *

Va sa ló nõ * *

Vil la mos sá gi sze re lõ * *

Vil lany sze re lõ

– erõs ára mú, gyen ge ára mú * * *

Víz-gáz ve ze ték, fû tés sze re lõ * * *

Víz õr * *
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A Kormány
326/2008. (XII. 29.) Korm.

rendelete

a közalkalmazottak jogállásáról  szóló
1992. évi XXXIII. tör vénynek a szociális, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történõ végrehajtásáról  szóló

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) 85.  §
(2) be kez dé sé ben és (3) be kez dé sé nek b) 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 meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va a kö vet -
ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII.
tör vénynek a szo ci á lis, va la mint a gyer mek jó lé ti és gyer mek -
vé del mi ága zat ban tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 257/2000.

(XII. 26.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  § (2) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, va la mint a § a kö -
vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(2) E ren de let 2/A.  §-ának, 7–9.  §-ának és 12.  §-ának
ha tá lya nem ter jed ki a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXIII. tör vény köz ok ta tá si in téz mé -
nyek ben tör té nõ vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 138/1992.
(X. 8.) Korm. ren de let 18.  § (2) be kez dé sé ben meg je lölt
gyer mek vé del mi in téz mény ben pe da gó gus-mun ka kör ben
fog lal koz ta tott köz al kal ma zott ra. E ren de let ha tá lya nem
ter jed ki a Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té zet ben fog -
lal koz ta tott köz al kal ma zott ra.”

„(3) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) szo ci á lis in téz mény: a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo -

ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény (a továb -
biak ban: Szt.) sze rin ti sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó
szer ve zet;

b) gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi in téz mény: a gyer -
me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról  szóló 1997.
évi XXXI. tör vény (a továb biak ban: Gyvt.) sze rin ti gyer -
mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál ta tó te vé keny sé get
vég zõ szer ve zet vagy an nak szak ma i lag ön ál ló szer ve ze ti
egy sé ge;



c) in teg rált in téz mény: in teg rált szer ve ze ti for má ban
mû kö dõ szo ci á lis in téz mény;

d) kö zös igaz ga tá sú in téz mény: kö zös igaz ga tá sú, több
ön ál ló in téz mény egy ség bõl álló gyer mek jó lé ti és gyer -
mek vé del mi in téz mény;

e) ön ál ló in téz mény: szer ve ze ti és szak mai te kin tet ben
olyan ön ál ló szo ci á lis vagy gyer mek jó lé ti és gyer mek vé -
del mi in téz mény, amely nem ké pe zi ré szét va la mely in teg -
rált, il let ve kö zös igaz ga tá sú in téz mény nek;

f) ve ze tõ be osz tás: ma ga sabb ve ze tõi, il let ve ve ze tõi
fel adat kör, me lyet meg bí zás vagy ki ne ve zés alap ján lát nak 
el.”

2.  §

(1) Az R. 1/A.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„1/A.  § (1) A Kjt. 20/A.  § (2) be kez dé sé ben fog lal ta kon
túl me nõ en nem kö te le zõ pá lyá zat ki írá sa

a) azon mun ka kör ese té ben, amely a Kjt. 61.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti „A”–,,E” fi ze té si osz tály ba tör té nõ be so -
ro lás sal tölt he tõ be,

b) a 2. szá mú mel lék let I.1. pont ja sze rin ti asszisz tens
mun ka kör, II.1. pont já ban fog lalt szak gon do zó, va la mint
III.A. pont ja sze rin ti élel me zés ve ze tõ mun ka kör ese té ben.”

(2) Az R. 1/A.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A pá lyá za ti el já rás le foly ta tá sá val össze füg gõ fel -
ada to kat

a) in téz mény ve ze tõ ese tén a fenn tar tó
aa) ön kor mány zat jegy zõ je, fõ jegy zõ je, il let ve
ab) mi nisz té ri um,
b) mi nisz té ri u mi fenn tar tá sú in téz mény ben a gaz da sá gi 

ve ze tõ, va la mint a bel sõ el len õr zé si egy ség ve ze tõ je te kin -
te té ben a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja a mi nisz té ri um
egyet ér té sé vel,

c) az a)–b) pont ban fog lal ta kon kí vü li egyéb be osz tás
ese tén a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja 
(a továb biak ban együtt: a pá lyá zat elõ ké szí tõ je) lát ja el.”

3.  §

Az R. 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3.  § (1) Ma ga sabb ve ze tõ nek mi nõ sül az ön ál ló in téz -

mény ve ze té sé re, va la mint az in teg rált, il let ve kö zös igaz -
ga tá sú in téz mény ve ze té sé re a fenn tar tó ál tal ki ne ve zett
vagy meg bí zott ve ze tõ, va la mint an nak he lyet te se.

(2) Ve ze tõ nek mi nõ sül
a) az in teg rált, il let ve kö zös igaz ga tá sú in téz mény ön -

ál ló szer ve ze ti egy sé gé nek ve ze tõ je és he lyet te se,
b) az in téz mény szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá ban 

meg ha tá ro zott, a mun ka meg osz tás szem pont já ból el kü lö -
nült szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je,

c) a gaz da sá gi ve ze tõ, a ve ze tõ gon do zó, a ve ze tõ ápo -
ló, az osz tály ve ze tõ ápo ló, a szo ci á lis és men tál hi gi é nés
cso port ve ze tõ, a ve ze tõ pe da gó gus, a böl csõ dei tag in téz -
mény-ve ze tõ.

(3) A ma ga sabb ve ze tõ be osz tás el lá tá sá nak fel té te le
a) leg alább öt év fel sõ fo kú vég zett sé get vagy fel sõ fo kú 

szak mai ké pe sí tést igény lõ, a gyer mek vé de lem, a szo ci á lis 
el lá tás, az egész ség ügyi el lá tás, il let ve a köz ok ta tás te rü le -
tén be töl tött mun ka kör ben szer zett szak mai gya kor lat, és

b) ma ga sabb ve ze tõ meg bí zás ese tén
ba) az in téz mény ben be töl tött mun ka kör be tör té nõ ha -

tá ro zat lan ide jû ki ne ve zés, vagy
bb) a ve ze tõi meg bí zás sal egy ide jû leg fel sõ fo kú vég -

zett sé get vagy fel sõ fo kú szak mai ké pe sí tést igény lõ mun -
ka kör ben tör té nõ ha tá ro zat lan idõ re  szóló ki ne ve zés.”

4.  §

Az R. a kö vet ke zõ 3/A.  §-sal egé szül ki:
„3/A.  § (1) A (2)–(3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel

a ma ga sabb ve ze tõ, ve ze tõ be osz tás el lá tá sa meg bí zás
alap ján tör té nik.

(2) Szo ci á lis in téz mény ben a fenn tar tó ön ál ló ve ze tõ
mun ka kör be ne ve zi ki

a) ön ál ló in téz mény ese tén: a bent la kást nyúj tó in téz -
mény ben az in téz mény ve ze tõt,

b) in teg rált in téz mény ese tén: a leg alább há rom alap el -
lá tást nyúj tó vagy bent la kást is nyúj tó in téz mény ben az in -
téz mény ve ze tõt.

(3) Gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi in téz mény ben a
fenn tar tó ön ál ló ve ze tõ mun ka kör be ne ve zi ki

a) ön ál ló in téz mény ese tén: a gyer mek jó lé ti köz pont, a
böl csõ dei igaz ga tó ság vagy egye sí tett böl csõ de, a gyer me -
kek át me ne ti ott ho na, a csa lá dok át me ne ti ott ho na, a ne ve -
lõ szü lõi há ló zat, a gyer mek ott hon (a la kás ott hon ki vé te lé -
vel), a te rü le ti gyer mek vé del mi szak szol gá lat, a ja ví tó in té -
zet in téz mény ve ze tõ jét,

b) kö zös igaz ga tá sú in téz mény ese tén: a leg alább há -
rom in téz mény egy ség bõl álló vagy az a) pont ban fog lalt
el lá tást is nyúj tó in téz mény ben az in téz mény ve ze tõt.”

5.  §

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

[A tel jes napi mun ka idõ bõl hat órát kell a mun ka he lyen
el töl te ni]

„a) a gyógy masszõr nek, a kon duk tor nak, a gyógy tor -
nász nak, a lo go pé dus nak, a pszi cho ló gus nak, a gyógy pe -
da gó gus nak és a fej lesz tõ pe da gó gus nak;”

6.  §

Az R. 14.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„14.  § A ma ga sabb ve ze tõ, il let ve ve ze tõ meg bí zás sal
ren del ke zõ köz al kal ma zott ve ze tõi pót lé ka nem le het ke -
ve sebb a 4. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott összeg nél.”

7.  §

Az R. 15.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) Az alap te vé keny sé gen túl el lá tott fel ada tok el vég -
zé sé ért a pót lék alap 200%-ával meg egye zõ mód szer ta ni
pót lék il le ti meg a kü lön jog sza bály sze rint ki je lölt mód -
szer ta ni fel ada to kat el lá tó

a) szo ci á lis in téz mény in téz mény ve ze tõ jét, il let ve kon -
zor ci um ese tén a gesz tor in téz mény és a kon zor ci u mi tag
in téz mény in téz mény ve ze tõ jét,

b) gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi in téz mény in téz -
mény ve ze tõ jét, va la mint mód szer ta ni fel ada to kat el lá tó
osz tály ve ze tõ jét.”

8.  §

(1) Az R. 2. szá mú mel lék le té nek I. pont ja he lyé be
e ren de let 1. szá mú mel lék le té ben fog lalt ren del ke zés lép.

(2) Az R. 2. szá mú mel lék le té nek II. pont ja he lyé be
e ren de let 2. szá mú mel lék le té ben fog lalt ren del ke zés lép.

(3) Az R. 2. szá mú mel lék le té nek III. pont ja he lyé be
e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben fog lalt ren del ke zés lép.

(4) Az R. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 4. szá -
mú mel lék le te lép.

(5) Az R. 4. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 5. szá -
mú mel lék le te lép.

9.  §

(1) Ez a ren de let 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

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

a) 1/A.  § (2) be kez dé se, (10) be kez dés b) pont ja,
(13) be kez dés má so dik mon da ta, va la mint (14)–(15) be -
kez dé se,

b) 2.  §-a és az ezt meg elõ zõ al cím,

c) 2/B.  §-a és az ezt meg elõ zõ al cím,

d) 6.  §-a és az ezt meg elõ zõ al cím,

e) 9.  § (2) be kez dé se,

f) 1. szá mú mel lék le te.

(3) 2012. de cem ber 30-án ha tá lyát vesz ti az R.

a) 10.  §-a és az ezt meg elõ zõ al cím,

b) 11.  §-a és az ezt meg elõ zõ al cím.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
1/A.  § (10) be kez dés c) pont já ban a „meg bí zás” szö veg -
rész he lyé be „be osz tás” szö veg rész lép.

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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1. számú melléklet a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„I. Ágazatspecifikus munkakörök a szociális területen

Meg ne ve zés
Fi ze té si osz tá lyok

A B C D E F G H I J

1. Szo ci á lis szol gál ta tás ke re té ben az el lá tot tak gyó gyí tá sát,
ápo lá sát, fog lal koz ta tá sát, fej lesz té sét, el lá tá sát, gon do zá sát,
szo ci á lis se gí té sét köz vet le nül szol gá ló, fel sõ fo kú vég zett ség hez
és szakképzettséghez kötött munkakörök

or vos, or vos kon zul táns * * *

pszi cho ló gus * * *

men tál hi gi é nés mun ka társ * * *

ad dik to ló gi ai kon zul táns * * *

szo ci á lis mun kás, ut cai szo ci á lis munkás * * * *

csa lád gon do zó, kö zös sé gi gon do zó * * *

kö zös sé gi ko or di ná tor * * *

ad dik to ló gi ai ko or di ná tor * * *

ut cai szol gá lat ko or di ná tor * *

dip lo más ápo ló * * *

fog lal koz ta tás-ve ze tõ * * *

fog lal koz ta tás-szer ve zõ * * *

gyógy pe da gó gus, fej lesz tõ pe da gó gus * * * * *

gyógy tor nász * * *

kon duk tor, moz gás te ra pe u ta * * *

lo go pé dus * * * * *

szo ci á lis mun ka társ/szak ér tõ * * * * *

te rá pi ás mun ka társ * *

mód szer ta ni mun ka társ * * * *

pe da gó gus * * * * *

pszi cho ló gu si, jogi ta nács adó * * *

asszisz tens *

szak asszisz tens *

2. Szo ci á lis szol gál ta tás ke re té ben az el lá tot tak gyó gyí tá sát,
ápo lá sát, fog lal koz ta tá sát, fej lesz té sét, el lá tá sát, gon do zá sát,
szo ci á lis se gí té sét köz vet le nül szol gá ló, fel sõ fo kú vég zett ség hez
és szakképzettséghez nem kötött munkakörök

a) asszisz tens * * *

b) ápo ló/szak ápo ló

szak ápo ló * *

ál ta lá nos ápo ló * * *

ápo ló, cse cse mõ- és gyer mek ápo ló *

se géd ápo ló, ápo lá si asszisz tens * *

c) gon do zó/szak gon do zó

gon do zó (irá nyí tó gon do zó) * * * *

szo ci á lis gon do zó, kö zös sé gi gon do zó * *

ut cai szo ci á lis mun kás * * * *

csa lád gon do zó *

szo ci á lis se gí tõ * *

25052 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/190. szám



Meg ne ve zés
Fi ze té si osz tá lyok

A B C D E F G H I J

d) egyéb ága za ti mun ka kö rök

di é tás nõ vér * *

fog lal koz ta tó, mun ka ve ze tõ * * *

e) ki se gí tõ mun ka kö rök

gép ko csi ve ze tõ * * *

szo ci á lis ügy in té zõ * * *

fa lu gond nok, ta nya gond nok * * *

szo ci á lis se gí tõ * * *

egyéb ki se gí tõ mun ka kö rök * * *

Fi ze té si osz tá lyok

A B C D E F G H I J

”

2. számú melléklet a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„II. Ága zat spe ci fi kus mun ka kö rök csa lád-, gyer mek- és if jú ság vé del mi te rü le ten

Meg ne ve zés
Fi ze té si osz tá lyok

A B C D E F G H I J

1. Csa lád-, gyer mek- és if jú ság vé del mi szol gál ta tás ke re té ben az
el lá tot tak gyó gyí tá sát, ápo lá sát, fog lal koz ta tá sát, fej lesz té sét,
el lá tá sát, gon do zá sát, szo ci á lis se gí té sét köz vet le nül szol gá ló
egye te mi, fõiskolai végzettséghez kötött munkakörök

or vos * * *

pszi cho ló gus * * *

pszi cho ló gi ai ta nács adó * * * * *

csa lád gon do zó * * * * *

gyógy pe da gó gus * * * * *

gyógy tor nász * *

kon duk tor * *

nö ven dék ügyi elõ adó * * * * *

fej lesz tõ pe da gó gus * * * * *

he lyet tes szü lõi ta nács adó * * * * *

örök be fo ga dá si ta nács adó * * * * *

hi va tá sos gyám * * * * *

ese ti gond nok, va gyon ke ze lõ gond nok * * * * *

gyá mi gon do zói ta nács adó * * * * *

jo gász * * *

szak ta nács adó * * * * *

szak gon do zó * *

gyógy pe da gó gi ai/fej lesz tõ pe da gó gi ai tanácsadó * * * * *

2. Csa lád-, gyer mek- és if jú ság vé del mi szol gál ta tás ke re té ben az
el lá tot tak ápo lá sát, fog lal koz ta tá sát, fej lesz té sét, el lá tá sát,
gon do zá sát, szo ci á lis se gí té sét, szál lí tá sát köz vet le nül szol gá ló,
egye te mi, fõiskolai végzettséghez nem kötött munkakörök
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Meg ne ve zés
Fi ze té si osz tá lyok

A B C D E F G H I J

a) asszisz tens/szak asszisz tens

asszisz tens * * *

szak asszisz tens * *

gyer mek vé del mi asszisz tens * *

b) gon do zó/szak gon do zó

gon do zó * *

se géd gon do zó * *

szak gon do zó *

c) egyéb ága za ti mun ka kö rök

szak ta nács adó *

hi va tá sos ne ve lõ szü lõ * *

gyer mek fel ügye lõ * *

gyer mek vé del mi ügy in té zõ * *

tej kony ha ve ze tõ * * *

gép ko csi ve ze tõ * * *

egyéb ki se gí tõ mun ka kö rök * * *

Fi ze té si osz tá lyok

A B C D E F G H I J

”

3. számú melléklet a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„III. Nem ága zat spe ci fi kus mun ka kö rök

Meg ne ve zés
Fi ze té si osz tá lyok

A B C D E F G H I J

A. Egye te mi, fõ is ko lai vég zett sé get igény lõ
(szak ér tõi/szak ta nács adói) munkakörök

jo gász, szo ci o ló gus, mun ka vé del mi szak mér nök stb. * * *

fõ köny ve lõ, hu mán po li ti kai szer ve zõ, in for ma ti kus, könyv tá ros,
re vi zor (bel sõ el len õr), statisztikus stb.

* * * *

élel me zés ve ze tõ *

B. Egye te mi, fõ is ko lai vég zett sé get nem igény lõ mun ka kö rök

1. Ügy in té zõi mun ka kö rök

ál ta lá nos tit kár, tit kár nõ * *

bér- és tár sa da lom biz to sí tá si hu mán erõ gaz dál ko dá si, pénz ügyi,
sta tisz ti kai, szám vi te li ügyintézõ

* * *

egyéb ügy in té zõ * * * *

2. Iro dai és ügy vi te li mun ka kö rök

anyag nyil ván tar tó, bér el szá mo ló * * *

köny ve lõ * * * *

ad mi niszt rá tor, gond nok, gyors- és gép író, irat ke ze lõ * * * *

lel tá ro zó, lel tár el len õr, nyil ván tar tó pénz tá ros * * *

te le fon-, te lex- és te le fax ke ze lõ *

egyéb iro dai és ügy vi te li mun ka kö rök * * * *
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Meg ne ve zés
Fi ze té si osz tá lyok

A B C D E F G H I J

3. Szol gál ta tó mun ka kö rök

élel me zés ve ze tõ * *

tech ni kus *

szak mun kás * * * *

fûtõ, ka zán fû tõ * * *

rak tá ros, rak tár ke ze lõ * * *

4. ki se gí tõ mun ka kö rök

kü lö nö sen: be ta ní tott mun kás, kony hai ki se gí tõ, ta ka rí tó, éj je li õr,
hi va tal se géd, kéz be sí tõ, õr/te lep õr, portás, segédmunkás

* *

Fi ze té si osz tá lyok

A B C D E F G H I J

”

4. számú melléklet a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„3. szá mú mel lék let a 257/2000. (XII. 26.) Korm. ren de let hez

A Kjt. 66.  §-ának (4) bekezdése alapján illetménynövekedésre jogosító szakképesítések,
szakmai képesítések

Mun ka kör Több let ké pe sí tés

gyógy pe da gó gus lá tás-, hal lás-, ér tel mi- és moz gás sé rült szak irá nyú pszi cho pe da gó gu si
végzettség

szak gon do zó egész ség ügyi fõ is ko la bár mely sza kán szer zett vég zett ség (a vé dõ nõi szak 
ki vé te lé vel), va la mint a gyógy pe da gó gi ai asszisztens

he lyet tes szü lõi ta nács adó, örök be fo ga dá si ta nács adó,
gyá mi gon do zói ta nács adó, hi va tá sos gyám, ese ti
gond nok, va gyon ke ze lõ gondnok

fel sõ fo kú szo ci á lis vagy pe da gó gus szak kép zett ség

bent la ká sos szo ci á lis in téz mény ben ápo ló, gondozó fel sõ fo kú szo ci á lis szak kép zett ség vagy ve ze tõi, szer ve zõi vég zett ség
vagy egész ség ügyi fel sõ fo kú szakképzettség

alap el lá tás ban szo ci á lis gon do zó, ápo ló, gondozó 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren de let 3. szá mú mel lék le té nek vé gén a
ki egé szí tõ sza bá lyok kö zött meg je le ní tett egész ség ügyi szakképesítés

a 2. szá mú mel lék let sze rin ti bár mely mun ka kör amennyi ben a mun kál ta tó kö te lez te a köz al kal ma zot tat a to váb bi
ké pe sí tés meg szer zé sé re, és az nem biz to sít ma ga sabb fi ze té si osz tály ba
so ro lást; vagy a to váb bi szak ké pe sí tés hasz no sí tá sát a mun kál ta tó
fog lal ko zá si fel té tel ként a köz al kal ma zott ki ne ve zé sé ben
(kinevezés-módosításában, átsorolásában) elõírja

”

5. számú melléklet a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelethez

„4. szá mú mel lék let a 257/2000. (XII. 26.) Korm. ren de let hez

A magasabb vezetõ, illetve vezetõ megbízással rendelkezõ közalkalmazott vezetõi pótléka

I. Ma ga sabb ve ze tõ meg bí zás sal ren del ke zõ köz al kal ma zott ve ze tõi pót lé ka

1.  A he lyi ön kor mány za tok ál tal fenn tar tott in téz mé nyek in téz mény-ve ze tõ jé nek ve ze tõ i nek pótléka

a) szo ci á lis és gyer mek jó lé ti alap el lá tást együt te sen vég zõ in téz mény ve ze tõ je ese tén a pótlékalap 250%-a

b) szo ci á lis vagy gyer mek jó lé ti alap el lá tást nyúj tó in téz mény ve ze tõ je ese tén a pótlékalap 200%-a

c) la kó ott hon ve ze tõ je ese tén a pót lék alap 200%-a
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2. Az or szá gos fel ada tot el lá tó, mi nisz té ri u mi fenn tar tá sú szo ci á lis, gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi
in téz mény ben az in téz mény ve ze tõ he lyet te sé nek pótléka a pótlékalap

150%-a

3. A he lyi ön kor mány za tok ál tal fenn tar tott szo ci á lis, gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi in téz mény ben az
in téz mény ve ze tõ he lyet te sé nek pótléka a pótlékalap

100%-a

II. Ve ze tõ meg bí zás sal ren del ke zõ köz al kal ma zott ve ze tõi pót lé ka

1. Az or szá gos fel ada tot el lá tó, mi nisz té ri u mi fenn tar tá sú szo ci á lis, gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi
in téz mény ben ve ze tõ be osz tás ban fog lal koz ta tott köz al kal ma zot tak pótléka a pótlékalap

150%-a

2. A he lyi ön kor mány za tok ál tal fenn tar tott szo ci á lis, gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi in téz mény ben
ve ze tõ be osz tás ban fog lal koz ta tott köz al kal ma zot tak pótléka a pótlékalap

100%-a

”

VIII. Az Or szág gyû lés,
a köz tár sa sá gi el nök,
a Kor mány
és a  Kormány  tagjainak
ha tá ro za tai

A Kor mány tag ja i nak
ha tá ro za tai

A miniszterelnök
79/2008. (XII. 29.) ME

határozata

szakállamtitkár megbízatásának megszûnésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2006. évi
LVII. tör vény 59. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tás kö röm ben eljárva megállapítom, hogy

dr. Heil Pé ter nek

a Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um szak ál lam tit ká rá nak e meg bí za tá sa le mon dá sá ra te kin tet tel
2008. november 30-án megszûnt.

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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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tar ta lom
On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényin do ko lá so kat. A szö ve gek és adat-
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
a Ha tá ro za tok Tá ra, to váb bá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a
Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ
el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat-
cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály- változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály-
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 81 000 Ft + áfa �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 143 000 Ft + áfa �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 180 000 Ft + áfa �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 292 500 Ft + áfa �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 382 500 Ft + áfa �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 650 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2008. ............................... hó naptól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég szerû aláírás
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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.
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.
A pa pír ala pon ter jesz tett Ma gyar Köz löny a kor mány za ti por tá lon köz zé tett hi te les elekt ro ni kus do ku men tum ol dal hû má so la ta.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá -
la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.

HU ISSN 0076—2407

08.3859 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285

Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket  folyamatosnak
 tekintjük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2009. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a példány számot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel).  Értesítjük to váb bá  Önö ket, hogy
2009. ja nu ár 1-jé tõl – az Eitv. össze vo nás ra vo nat ko zó ren del ke zé se it fi gye lem be vé ve – egyes  lapoknál is vál to zá sok ra kell szá mí ta ni.
Kér jük, hogy az eset le ges mó do sí tást (cím- és pél dány szám vál to zás)  szíveskedjenek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk   szíves
fi gyel mü ket, hogy a lap szállításról ki zárólag az  elõfizetési díj be ér ke zé sét kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si  díjakat
a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék
be. Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.) le het sé ges.
( Levélcím: Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó , 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 151 452 Ft/év

Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 27 972 Ft/év

Bel ügyi Köz löny 39 564 Ft/év

Egész ség ügyi Köz löny 39 564 Ft/év

Föld mû ve lés ügyi
 és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 27 468 Ft/év

Szo ci á lis és Mun ka ügyi Köz löny 39 564 Ft/év

Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 31 500 Ft/év

Pénz ügyi Köz löny 45 108 Ft/év

Ügyész sé gi Köz löny 9 324 Ft/év

L'u do vé no viny 7 308 Ft/év

Ne ue Ze i tung 7 056 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2009. évi éves elõ fi ze té si dí jai

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft

 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft

 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Eu ró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2009. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft

 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft

 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los lap 2008-as év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en.
Ára: 18 480 Ft + áfa.
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter utasítása

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
14/2008. (HÉ 52.) FVM

utasítása
a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiadásáról

1. §

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
(a továbbiakban: minisztérium) szervezetének, mûködésé-
nek és ügyrendjének általános szabályozása érdekében a
minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatát (a to-
vábbiakban: Szabályzat) ezen utasítás mellékleteként ki-
adom.

2. §

Ezen utasítás mellékletét képezõ Szervezeti és Mûködé-
si Szabályzatot a miniszterelnök jóváhagyta.

3. §

Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba, egyide-
jûleg hatályát veszti

a) a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiadásáról szóló
7/2006. (MK 94.) FVM utasítás, valamint

b) a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjá-
nak elsõfokú döntései ellen benyújtott fellebbezések tekin-
tetében a másodfokú döntések kiadmányozásának rendjé-
rõl szóló 10/2008. (FVÉ 2008/13.) FVM utasítás.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Jóváhagyom:

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 14/2008. (HÉ 52.) FVM utasításhoz

A FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTÉRIUM

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I. fejezet

ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEK

1.1. Ez az utasítás szabályozza a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: miniszté-
rium) létszámával, személyi állományával, a vezetõkkel, a
döntés-elõkészítõ testületekkel, valamint a minisztérium
szervezeti egységeinek felépítésével, feladatkörével és
mûködésével kapcsolatos kérdéseket.

1.2. A minisztériumi szervezet által ellátott egyes tevé-
kenységekkel kapcsolatos különös szabályokat, a minisz-
tériumi vezetõket és a köztisztviselõket megilletõ járandó-
ságok, juttatások és kedvezmények körét, igénybevételük
feltételeit, továbbá a nemzetközi kapcsolattartásra vonat-
kozó belsõ szabályokat külön utasítások határozzák meg.

A minisztérium jogállása és feladatai

2.1. A minisztérium önálló jogi személyiséggel rendel-
kezõ központi közigazgatási szerv, amely – gazdálkodását
tekintve – önállóan gazdálkodó, központi költségvetési
szerv.

2.2. A minisztérium alapadatai a következõk:

2.2.1. megnevezése: Földmûvelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium,

2.2.2. rövidítése: FVM,

2.2.3. angol megnevezése: Ministry of Agriculture and
Rural Development,

2.2.4. német megnevezése: Ministerium für Land-
wirtschaft und Ländliche-Entwicklung,

2.2.5. francia megnevezése: Minist�re de l’Agriculture
et du Développement Rural,

2.2.6. alapító okirat kelte, száma: 2005. október 26.,
62690/2005.
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2.2.7. a Magyar Államkincstárnál vezetett elõirányzat-
felhasználási keretszámla száma: 10032000-01494549-
00000000,

2.2.8. székhelye: 1055 Budapest V., Kossuth Lajos
tér 11.,

2.2.9. postacíme: 1055 Budapest V., Kossuth Lajos
tér 11.,

2.2.10. postafiókcíme: 1860 Budapest,
2.2.11. adószáma: 15305679-2-41.

3. A minisztérium létszámkerete: 374 fõ.
3.1. A miniszter alárendeltségében mûködõ szervezeti

egység létszámkerete: 10 fõ.
3.2. Az államtitkár alárendeltségében mûködõ szerve-

zeti egységek létszámkerete: 42 fõ.
3.3. A kabinetfõnök alárendeltségében mûködõ szerve-

zeti egységek létszámkerete: 15 fõ.
3.4. A közösségi ügyekért felelõs szakállamtitkár alá-

rendeltségében mûködõ szervezeti egységek létszámkere-
te: 56 fõ.

3.5. A közgazdasági szakállamtitkár alárendeltségében
mûködõ szervezeti egységek létszámkerete: 114 fõ.

3.6. Az agrárgazdasági szakállamtitkár alárendeltségé-
ben mûködõ szervezeti egységek létszámkerete: 92 fõ.

3.7. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szakállamtitkár alá-
rendeltségében mûködõ szervezeti egységek létszámke-
rete: 45 fõ.

II. fejezet

A MINISZTÉRIUM
VEZETÕI ÉS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA

Miniszter és az államtitkár

4.1. A minisztérium hivatali szervezetének vezetõje a
miniszter. Az államtitkár jogszabály, kormányhatározat
vagy a Szabályzat eltérõ rendelkezése hiányában – a mi-
niszter utasításai szerint eljárva – helyettesíti a minisztert.

4.2. Az államtitkár tevékenységét a miniszter irányítja.

4.3. Az államtitkár irányítja az alárendeltségében mûkö-
dõ fõosztályok tevékenységét.

4.4. Az államtitkárt akadályoztatása esetén az agrárgaz-
dasági szakállamtitkár helyettesíti.

Szakállamtitkár

5.1. A szakállamtitkár a Kormány általános politikájá-
nak keretein belül a jogszabályoknak és a szakmai követel-
ményeknek megfelelõen irányítja a miniszter feladat- és
hatáskörének e Szabályzatban meghatározott része tekin-
tetében a szakmai munkát, valamint dönt a hatáskörébe
utalt ügyekben.

5.2. Irányítja az alárendeltségében mûködõ fõosztályok
szakmai munkáját.

5.3. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szakállamtitkár egy-
ben az országos fõállatorvos. E feladatkörében a jogszabá-
lyokban meghatározott, valamint a miniszter által átadott
jogkörökben jár el. Országos fõállatorvosi feladatkörében
egyetértési jogkörrel rendelkezik az állat-egészségügyi és
élelmiszer-ellenõrzõ szolgálat igazgatóinak kinevezése és
felmentése során. Élelmiszerlánc-eseményekkel kapcsola-
tos ügyekben a miniszter a központi államigazgatási szer-
vekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jog-
állásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 2. § (1) bekezdése
e) és g)–i) pontjaiban meghatározott hatásköreit az orszá-
gos fõállatorvos útján gyakorolja az állat-egészségügyi és
élelmiszer-ellenõrzõ szolgálat, valamint a növény- és ta-
lajvédelmi szolgálat vonatkozásában.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szakállamtitkár élelmi-
szer- és takarmánybiztonsági válság esetén ellátja a nem-
zeti válságkoordinátori feladatokat.

Kabinetfõnök

6.1. A kabinetfõnök olyan fõosztályvezetõ, aki munká-
ját közvetlenül a miniszter irányítása alatt végzi, tevékeny-
ségéért a miniszternek tartozik felelõsséggel.

6.2. A kabinetfõnök feladatát tekintve közvetlenül kap-
csolódik a miniszter személyéhez, és alapvetõ feladata a
miniszter segítése, lehetõség szerinti tehermentesítése,
döntéseinek elõkészítése.

6.3. A kabinetfõnök irányítja az alárendeltségében mû-
ködõ szervezeti egységek tevékenységét.

6.4. A kabinetfõnök a miniszter nevében és megbízásá-
ból a halasztást nem tûrõ esetekben közvetlenül – egyéb-
ként szolgálati úton – tájékoztatást, jelentést kérhet a mi-
nisztérium valamennyi szervezeti egysége, illetve a mi-
niszter irányítása vagy felügyelete alatt álló szervek veze-
tõitõl, illetõleg a vezetõket meghatározott tárgyú javaslat,
elõterjesztés vagy egyéb tervezet kidolgozására hívhat-
ja fel.

6.5. A kabinetfõnök saját hatáskörében:
6.5.1. felhívja a miniszter figyelmét a tárca tevékenysé-

gi körébe tartozó, kivizsgálást vagy intézkedést igénylõ
fontosabb ügyekre, illetve a tárcát ért bírálatokra;

6.5.2. közremûködik a miniszterhez intézett panaszok,
kérelmek, bejelentések és javaslatok elbírálásában;

6.5.3. a tevékenysége által megkívánt körben kapcsola-
tot tart más tárcák kabinetfõnökeivel.

6.6. A kabinetfõnök eljárása még akkor sem csorbíthatja
más vezetõk hatáskörét, ha a feladatokat közvetlenül to-
vábbítja valamely egység vezetõjének. Ilyenkor ezekrõl a
legrövidebb idõn belül az érintett felettesét tájékoztatja.
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A fõosztályvezetõ

7.1. A fõosztályvezetõ meghatározza a fõosztály mun-
katervét, elkészíti a fõosztály ügyrendjét és az annak mel-
lékletét képezõ munkaköri leírásokat, szervezi és ellenõrzi
a feladatok végrehajtását.

7.2. A fõosztályvezetõ szakmailag elõkészíti a feladat-
körébe tartozó jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi
eszközeinek koncepcióit, gondoskodik az ügykörébe tar-
tozó rendelkezések és felettesei utasításainak végrehajtá-
sáról. Felelõs a fõosztály ügykörébe tartozó döntések elõ-
készítéséért és meghozataláért, az általa adott információk
és adatok helyességéért.

7.3. A fõosztályvezetõ gyakorolja a fõosztály feladatkö-
réhez kapcsolódó hatásköröket. Hatáskörének gyakorlását
(kiadmányozási jogkörét) beosztottaira átruházhatja, az át-
ruházás azonban nem érinti a fõosztály munkájáért való fe-
lelõsségét.

7.4. Ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket felettes
vezetõje állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskö-
rébe utal.

7.5. A fõosztályvezetõ vezeti a fõosztályt, biztosítja az
ügyintézés szakszerûségét és az ügyintézési határidõk be-
tartását.

7.6. A fõosztályvezetõ gondoskodik a fõosztály nemzet-
közi kapcsolatainak fenntartásáról, a tagállami mûködés-
sel összefüggõ jogharmonizációs feladatainak ellátásáról.

7.7. A fõosztályvezetõ felelõs a fõosztály feladat- és ha-
táskörébe tartozó fejezeti kezelésû költségvetési elõirány-
zat(ok) célnak megfelelõ, jogszerû felhasználásáért, ezen
elõirányzatok tekintetében a felhasználás folyamatába épí-
tett elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés (FEUVE)
rendszerének kialakításáért és mûködtetéséért.

7.8. Az EU mezõgazdaságot érintõ döntéshozatali eljá-
rásaiban való részvétel egyes kérdéseirõl, ezen belül a fõ-
osztályvezetõ feladatairól és felelõsségérõl külön minisz-
teri belsõ utasítás rendelkezik.

7.9. A fõosztályvezetõ jogállására vonatkozó rendelke-
zések az Ellenõrzési Osztály vezetõjére is irányadóak.

A fõosztályvezetõ-helyettes

8.1. A fõosztályvezetõt távolléte vagy tartós akadályoz-
tatása esetén helyettesíti, illetve jogkörében jár el, ami nem
érinti osztályvezetõi teendõi ellátását.

8.2. Több fõosztályvezetõ-helyettes esetén – a 8.3. pont
esetét kivéve – a fõosztályvezetõ kijelöli általános helyet-
tesét.

8.3. A fõosztályon a fõosztályvezetõ általános helyette-
sítésére legfeljebb egy osztályt nem vezetõ fõosztályveze-
tõ-helyettes mûködhet.

Az osztályvezetõ

9.1. Az osztályvezetõ a fõosztályi ügyrendnek és a mun-
kaköri leírásnak megfelelõen vezeti az osztályt.

9.2. Az osztályvezetõ meghatározza az ügyintézõk, az
ügykezelõk és a fizikai alkalmazottak részletes feladatait.

9.3. Az osztályvezetõ eljár mindazon ügyben, amellyel
a fõosztályvezetõ megbízza.

9.4. Az osztályvezetõ megbízás, illetve kijelölés alapján
helyettesíti a fõosztályvezetõt.

A miniszteri (politikai) fõtanácsadó, tanácsadó

10.1. Jogszabályban meghatározott módon a miniszteri
kabinetben és a miniszteri titkárságon miniszteri (politi-
kai) fõtanácsadók és tanácsadók mûködhetnek, akik segí-
tik a minisztert és az õt helyettesítõ jogkörében az államtit-
kárt, eljárnak a miniszter vagy az õt helyettesítõ államtit-
kár megbízásából.

10.2. A miniszteri (politikai) fõtanácsadó, tanácsadó
közremûködik a miniszteri döntések elõkészítésében, kor-
mánypolitikai megalapozásuk elõsegítésében.

Szakmai fõtanácsadók, szakmai tanácsadók

11.1. Jogszabályban meghatározott módon, a miniszté-
rium felsõfokú iskolai végzettségû köztisztviselõi létszá-
ma 20%-ának adományozható szakmai fõtanácsadói, illet-
ve szakmai tanácsadói cím, melynek

11.1.1. 40%-a szakmai fõtanácsadói címet,
11.1.2. 60%-a szakmai tanácsadói címet kaphat.

11.2. A miniszter a minisztérium szakirányú felsõfokú
iskolai végzettséggel rendelkezõ köztisztviselõje részére
az alábbi munkaköri megnevezés használatát engedélyez-
heti:

11.2.1. országos fõállatorvos;
11.2.2. országos fõállattenyésztõ;
11.2.3. országos fõkertész;
11.2.4. országos fõvadász;
11.2.5. országos halászati fõfelügyelõ;
11.2.6. országos fõerdõmester;
11.2.7. országos fõborász;
11.2.8. országos növény- és talajvédelmi fõfelügyelõ.

A titkárságvezetõ

12.1. A miniszter és az államtitkár munkáját fõosztály-
vezetõ-helyettesi, a szakállamtitkár munkáját osztályveze-
tõi besorolású titkárságvezetõ segíti.
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12.2. A titkárságvezetõ feladata a vezetõhöz érkezõ ira-
tok feldolgozása, a vezetõ hivatali teendõinek szervezése,
nyilvántartása, az értekezleteken elhangzottak rögzítése és
a vezetõ által adott feladatok végrehajtása, a titkárság dol-
gozóinak irányítása. E tevékenységi körében ellátja

12.2.1. a vezetõ hivatali munkájának koordinálását, biz-
tosítja annak folyamatosságát;

12.2.2. a döntést igénylõ ügyek szakszerû elõkészítését,
a szakmai javaslatok egyeztetését, a döntésrõl való tájé-
koztatást és a kiadott feladatok végrehajtásának figyelem-
mel kísérését.

Az ügyintézõ

13.1. Az ügyintézõ feladata a minisztérium feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való elõkészí-
tése; felhatalmazás esetén kiadmányozása; valamint a vég-
rehajtás szervezése. Az ügyintézõ munkáját a munkaköri
leírásában rögzítetteknek és a vezetõ utasításának megfe-
lelõen önállóan végzi. A feladatok megoldására vonatkozó
javaslatait a kérdés alapos, rendszeres és többirányú vizs-
gálata után, az összefüggések feltárásával, a törvényes ren-
delkezések figyelembevételével, megfelelõ idõben, kez-
deményezõen köteles megtenni. A lehetséges megoldáso-
kat elõtárja, és azok közül a legmegfelelõbbre megindo-
kolt javaslatot tesz. A hatáskörébe utalt ügyek menetét az
ügyintézõ köteles figyelemmel kísérni és a szükséges in-
tézkedéseket megtenni.

13.2. Az ügyintézõ a kapott utasítások és határidõk fi-
gyelembevételével munkaterületén felelõs a minisztérium
állandó és idõszakos célkitûzéseinek érvényesítéséért.

13.3. Az ügyintézõt közvetlen felettes vezetõje irányít-
ja. Amennyiben felsõbb vezetõ közvetlenül ad utasítást a
beosztott dolgozó részére, a dolgozó köteles errõl közvet-
len vezetõjét haladéktalanul tájékoztatni.

Az ügykezelõ

14.1. Az ügykezelõ a munkaköri leírásban részére meg-
állapított, illetve a vezetõ által kiadott feladatokat a kapott
utasítások és határidõk figyelembevételével, jogszabályok
és ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával végzi.
Az ügykezelõ felelõsen gondoskodik az ügyviteli felada-
tok ellátásáról, különösen a beérkezõ ügyiratok átvételé-
rõl, nyilvántartásba vételérõl, a kiadmánytervezeteknek az
ügyintézõ útmutatása szerinti gépelésérõl, sokszorosításá-
ról és továbbításáról.

14.2. Az ügykezelõ ellátja mindazokat a nem érdemi jel-
legû feladatokat, amelyekkel a munkáltatói jogkör gya-
korlója megbízza.

III. fejezet

A MINISZTÉRIUM MÛKÖDÉSE

Általános szabályok

15.1. A minisztériumi szervezeti egységek folyamatos
mûködését a jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi
eszközei, az ezekre épülõ ügyrendek és a felettes vezetõ
utasításai határozzák meg.

15.2. A minisztériumi fõosztály ügyrendjét a felettes
szakállamtitkár vagy államtitkár javaslatára, az önálló
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési szerv Szervezeti és
Mûködési Szabályzatát a szerv vezetõje javaslatára, – ha
jogszabály vagy miniszteri utasítás másként nem rendelke-
zik – a miniszter hagyja jóvá.

15.3. A vezetõ, az ügyintézõ, az ügykezelõ feladatait – a
15.1. pontban foglaltakon túl – a munkaköri leírása szabá-
lyozza.

15.4. A munkaköri leírás – a felelõsség megállapítására
is alkalmas módon – többek között tartalmazza: a munka-
körben ellátandó feladat jellegét, a tevékenységi kört, a
fontos és bizalmas munkakörre vonatkozó utalást, szükség
esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, a minõ-
sített iratokkal kapcsolatos minõsítési és/vagy betekintõi
jogosultságot és a kiadmányozási jogot, a munkakört be-
töltõk alá- és fölérendeltségi viszonyait, a helyettesítés
rendjét, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését,
a munkakörre vonatkozó képesítési és egyéb, sajátos elõ-
írásokat.

15.5. A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett feladatkö-
röket a jelen Szabályzat 2. függeléke tartalmazza.

16.1. A minisztérium feladatkörébe tartozó ügyeket az a
minisztériumi szervezeti egység köteles intézni, amelynek
e Szabályzat VII. fejezete szerint az ügy a feladatkörébe
tartozik. A minisztériumi szervezeti egységek a munkafel-
adatok határidõre történõ, szakszerû elvégzése érdekében
kezdeményezõen és kölcsönösen együttmûködve kötele-
sek eljárni. A munkavégzésük során tudomásukra jutott,
de más szervezeti egység feladatkörébe tartozó tényt,
adatot, tapasztalatot kötelesek haladéktalanul az érdekelt
szervezeti egységhez továbbítani.

16.2. Ha egy feladat megoldásában több fõosztály érin-
tett, a feladat elvégzéséért az elsõ helyen kijelölt fõosztály
a felelõs, amely egyúttal köteles gondoskodni az egyezte-
tés kezdeményezésérõl annak érdekében, hogy a megol-
dásban a többi érdekelt fõosztály álláspontja összehangol-
tan érvényesüljön. Ehhez a közremûködõ fõosztályok
szakterületük szempontjait feltáró munkarészeket, észre-
vételeket, javaslatokat adnak. A nem érvényesített javasla-
tokról a javaslattevõt tájékoztatni kell. Véleményeltérés
esetén a fõosztályoknak egymás között egyeztetniük kell,
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ennek eredménytelensége esetén a közös felettes vezetõ
dönt.

16.3. A Szabályzatban fel nem sorolt, de hasonló jelle-
gû, illetve kapcsolódó feladatok minisztériumi szervezeti
egységek közötti megosztásáról – vita esetén – az érintett
szervezeti egységek közös felettese dönt.

16.4. A fõosztály feladatait saját dolgozói által köteles
ellátni. Ez nem érinti a fõosztályvezetõnek azt a jogát,
hogy a feladat szakszerû, összetett megoldásához külsõ
szakértõt, kutatóintézetet vegyen igénybe vagy egyes kér-
dések megoldásához külsõ szervtõl szakvéleményt kérjen.
A minisztériumi fõosztályvezetõ külsõ szerv dolgozóját
minisztériumi munkavégzésre nem rendelheti be.

17.1. Ha a jogszabály vagy felettes szerv másként nem
rendelkezik, a miniszter, az államtitkár, a szakállamtitká-
rok (a továbbiakban: állami vezetõk), a fõosztályvezetõk,
az egyedi hatósági ügyek kivételével:

17.1.1. feladat- és hatáskörük gyakorlását a közvetlen
alárendeltségükbe tartozó vezetõre átruházhatják, azzal,
hogy az ilyen feladat- és hatáskör-átruházás nem érinti az
átruházó vezetõ felelõsségét;

17.1.2. az alárendeltségükbe tartozó szervezeti egysé-
gektõl bármely ügyet magukhoz vonhatnak;

17.1.3. az ügyek intézésére, a jogszabályok keretei kö-
zött érdemi és eljárási utasítást adhatnak;

17.1.4. megsemmisíthetik vagy megváltoztathatják az
alárendeltségükbe tartozó minisztériumi fõosztály bár-
mely vezetõje, ügyintézõje által hozott döntést, illetve a
megsemmisítést, a megváltoztatást az illetékes vezetõnél
kezdeményezhetik.

17.2. A minisztériumi fõosztályok között felmerült vitás
kérdésekben a közös felettes állami vezetõ dönt.

17.3. A felettes vezetõ rendelkezése alapján a miniszté-
riumi szervezeti egységek vezetõi és ügyintézõi kötelesek
olyan ügynek az intézésére is, amely a Szabályzat, illetve
az ügyrend vagy a munkaköri leírás szerint más miniszté-
riumi szervezeti egység vagy ügyintézõ feladatkörébe tar-
tozik.

A kiadmányozási jog

18.1. A kiadmányozásra elõkészített ügyiratokat – ha a
vezetõ másként nem rendelkezett – szolgálati úton kell fel-
terjeszteni a kiadmányozásra jogosulthoz. A kiadmányo-
zásra elõkészített ügyiratot mind az ügyintézõ, mind a to-
vábbítást javasló vezetõ keltezéssel látja el és aláírja. Ha-
táridõ-túllépésnél a mulasztásról, annak okáról az ügyirat
vótumában vagy külön készült feljegyzésben kell számot
adni, melyet az illetékes vezetõnek is láttamoznia kell.

18.2. A miniszter által kiadmányozásra kerülõ ügyirato-
kat, a miniszterhez szóló elõterjesztéseket (jelentéseket,
tájékoztatókat, feljegyzéseket) – ellenkezõ miniszteri ren-

delkezés hiányában – a felettes szakállamtitkár vagy ál-
lamtitkár útján a miniszteri titkársághoz kell megküldeni.
A titkárságvezetõ ellenõrzi az elõkészítés szabályszerûsé-
gét, és ennek tényét aláírásával igazolja. Különösen indo-
kolt esetben a vezetõ – az ok megjelölésével – közvetlenül
fordulhat a miniszterhez vagy az államtitkárhoz a közvet-
len felettese egyidejû, vagy ha ez nem lehetséges, utólagos
tájékoztatása mellett.

18.3. A kiadmányozásra kerülõ hatósági határozatokat
az irat elõkészítését végzõ szakmai részleg minden esetben
köteles felülvizsgálat elõtt bemutatni a Jogi Fõosztálynak.

18.4. Az állami vezetõk által kiadmányozásra kerülõ
iratokat, illetve a feljegyzéseket, tájékoztatókat az állami
vezetõk titkárságvezetõihez kell eljuttatni, akik kötelesek
ellenõrizni, hogy az ügyintézõk és a vezetõk az elõírt
egyeztetési kötelezettségüknek eleget tettek.

18.5. Az ügyintézés során betartandó részletes iratkeze-
lési szabályokat és az államtitokról és a szolgálati titokról
szóló 1995. évi LXV. törvény alapján a minõsítési jogo-
sultságok meghatározását külön miniszteri belsõ utasítá-
sok tartalmazzák.

19.1. A kiadmányozási jog az ügyben történõ érdemi
döntésre ad felhatalmazást. A minisztériumi fõosztályon
belül a kiadmányozási jogköröket úgy kell meghatározni,
hogy a jogi és a szakági követelmények érvényesülése
mellett biztosítsa a gyors ügyintézést.

19.2. A miniszter kiadmányozza az Országgyûlés tiszt-
ségviselõi, a Kormány tagjai, az Alkotmánybíróság elnö-
ke, a Legfelsõbb Bíróság elnöke, a legfõbb ügyész, az Ál-
lami Számvevõszék elnöke, az állampolgári jogok és a ki-
sebbségi jogok országgyûlési biztosa, az adatvédelmi biz-
tos, a külképviseletek vezetõi felé irányuló ügyiratokat, a
kormány-elõterjesztéseket, a miniszteri rendeleteket, az
állami irányítás egyéb jogi eszközeit és mindazokat az ira-
tokat, amelyeknek kiadmányozási jogát magának tartotta
fenn, vagy a döntéshozatalt jogszabály a felelõsségi köré-
be utalta.

19.3. A miniszteri rendeletet, valamint az együttes mi-
niszteri rendeletet a miniszter írja alá. Más tárca miniszteri
rendeletét, ha az a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési mi-
niszter egyetértéséhez kötött, a miniszter helyett az állam-
titkár írja alá.

19.4. Az államtitkár kiadmányozza a kormányzati dön-
tés-elõkészítés során adott tárcaészrevételt vagy tárcavéle-
ményt. Az államtitkárt – távolléte vagy akadályoztatása
esetén – kiadmányozási jogkörében az agrárgazdasági
szakállamtitkár helyettesíti.

19.5. Az államtitkár, a szakállamtitkár, a fõosztályveze-
tõ a felettes állami vezetõ által átruházott jogkörben, illet-
ve saját hatáskörében eljárva kiadmányozza a más tárcák,
egyéb állami szervek azonos, illetve hasonló jogállású
vagy besorolású vezetõinek címzett ügyiratokat.
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19.6. Valamennyi ügyintézõ jogosult kiadmányozni az
ügyviteli jellegû, érdemi döntést nem tartalmazó (iratok
kérése, küldése stb.) ügyiratokat.

19.7. A kiadmányozási jog gyakorlásának részletes sza-
bályait a minisztériumi fõosztály vezetõje az ügyrendben
határozza meg.

19.8. A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Köz-
pontjának elsõfokú döntései ellen benyújtott fellebbezések
tekintetében a másodfokú döntések kiadmányozásának
rendjét a jelen Szabályzat 3. függeléke szabályozza.

A feladatok meghatározása, végrehajtása
és ellenõrzése

20.1. A minisztérium fõ feladatait – a törvényalkotási
programról szóló országgyûlési határozathoz és a Kor-
mány munkatervéhez igazodva – félévenként munkaterv
foglalja össze.

20.2. A féléves munkatervet a Humánpolitikai és Igaz-
gatási Fõosztály elõzetes egyeztetés alapján állítja össze,
és az agrárgazdasági szakállamtitkár útján az államtitkár
egyetértésével a miniszternek jóváhagyás céljából be-
nyújtja.

20.3. A munkaterv tartalmazza:
20.3.1. a törvényalkotási programból, a Kormány mun-

katervébõl és a felsõbb szervek határozataiból adódó elõ-
terjesztéseket, ezek elkészítésének határidejét, a részhatár-
idõket és a felelõsöket;

20.3.2. a szakállamtitkári és a miniszteri értekezleten
írásos elõterjesztésben megtárgyalásra kerülõ témakörö-
ket, azok elkészítésének határidejét és felelõsét;

20.3.3. a miniszter által kiadásra kerülõ rendeletek és az
állami irányítás egyéb jogi eszközei témakörét, határidejét
és felelõsét.

20.4. A minisztériumi fõosztályok a minisztériumi mun-
katerv alapján elkészítik saját féléves munkatervüket, me-
lyet a fõosztályt irányító szakállamtitkár vagy államtitkár
hagy jóvá.

20.5. Az államtitkár az agrárgazdasági szakállamtitkár
útján ellenõrzi a minisztériumi munkatervi feladatok telje-
sítését, valamint a Kormány határozataiban és munkater-
vében elõírt határidõs feladatok teljesítését.

21.1. A jogszabályban, az állami irányítás egyéb jogi
eszközében vagy a munkatervben megállapított, valamint
a vezetõ által meghatározott feladat végrehajtása az ügy-
kör szerint hatáskörrel rendelkezõ fõosztály kötelessége.

21.2. Az állami szervek döntéseibõl adódó feladatok
végrehajtása érdekében a Humánpolitikai és Igazgatási
Fõosztály a határozat közlésével felhívja a feladat ellátá-
sáért felelõs, valamint az érintett fõosztályt a határidõben
történõ végrehajtásra.

21.3. A fõosztály által készített, más fõosztály számára
feladatot elõirányzó tervezetet (intézkedési terv, munka-
program stb.) az érintett fõosztállyal és a Humánpolitikai
és Igazgatási Fõosztállyal elõzetesen egyeztetni kell.

21.4. A Humánpolitikai és Igazgatási Fõosztály a mi-
nisztériumi munkaterv, a felsõbb szervek (Kormány, Gaz-
dasági Kabinet, Országgyûlés), a miniszteri értekezlet, a
szakállamtitkári értekezlet és a vezetõi értekezlet által
meghatározott feladatok végrehajtását ellenõrzi és ezek
teljesítésérõl a minisztérium vezetõit havi rendszeresség-
gel, a Miniszterelnöki Hivatalt annak igénye szerint – az
esetleges akadályozó körülmények ismertetésével – tájé-
koztatja.

21.5. A minisztérium azon szervezeti egységei, amelyek
feladatot kívánnak meghatározni szakmai felügyeletük alá
tartozó valamely intézmény részére, kötelesek azt – kiadá-
sát megelõzõen – az érintett minisztériumi szervezeti egy-
ségekkel egyeztetni. A belsõ egyeztetésbe az intézmény-
felügyeleti, vagyongazdálkodási kérdésekben az Intéz-
ményfelügyeleti és Vagyongazdálkodási Fõosztályt, a
költségvetési és létszám-elõirányzatokat érintõ kérdések-
ben a Költségvetési és Gazdálkodási Fõosztályt, a Közös
Agrárpolitikát érintõ kérdésekben az EU Koordinációs és
Nemzetközi Fõosztályt minden esetben be kell vonni.

22. A minisztériumi fõosztályok – a jelen Szabályzat-
ban meghatározott ügykörük szerint – szakmai felügyele-
tet gyakorolnak a miniszter irányítása alatt mûködõ Mezõ-
gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban:
MVH) és Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továb-
biakban: MgSzH), valamint a miniszter felügyelete alá tar-
tozó intézmények tevékenysége felett. A szakmai felügye-
let keretében ellenõrzést is végezhetnek és kezdeményez-
hetnek. Soron kívüli belsõ ellenõrzés elrendelését a fõosz-
tályok az aláírás rendjének betartásával, a feladatkör sze-
rint érintett Ellenõrzési Osztály felülvizsgálat elõtti látta-
mozásával, a miniszternek címzett feljegyzésben kezde-
ményezhetik.

A minisztérium képviselete

23.1. A minisztert akadályoztatása esetén – a 23.2.–23.3.
pontokban meghatározott kivételekkel – az államtitkár
helyettesíti.

23.2. A minisztert a köztársasági elnök intézkedésének
kezdeményezésében és intézkedésének ellenjegyzésében,
valamint az államtitkár akadályoztatása esetén az Ország-
gyûlés ülésén és az Európai Unió kormányzati részvétellel
mûködõ intézményeiben a miniszterelnök által rendelet-
ben kijelölt másik miniszter helyettesíti.

23.3. Az államtitkár akadályoztatása esetén a minisztert
az Országgyûlés bizottsága ülésén az általa vezetett mi-
nisztérium állományába tartozó, állásfoglalásra jogosult,
vezetõi megbízatással rendelkezõ személy helyettesíti.
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23.4. Az államtitkár a kormányzati döntés-elõkészítés-
sel összefüggõ feladatkörében részt vesz az államtitkári ér-
tekezleten.

23.5. Az államtitkárt akadályoztatása esetén az államtit-
kári értekezleten az agrárgazdasági szakállamtitkár helyet-
tesíti.

23.6. Az agrárgazdasági szakállamtitkárt a 23.5. pont-
ban meghatározott hatáskörének gyakorlása során nem le-
het helyettesíteni.

23.7. A minisztériumot az ügyintézés körében – ha a mi-
niszter másképp nem rendelkezik – a feladatkör szerinti
fõosztály képviseli. Ez a fõosztály felelõs a több fõosztályt
érintõ minisztériumi egységes álláspont kialakításáért, a
minisztériumi fõosztályok álláspontjának összehangolá-
sáért.

23.8. Munkakapcsolatot a minisztérium fõosztályai is
létesíthetnek külsõ szervekkel, eljárásukról a minisztérium
tárgyban érdekelt fõosztályait és a felettes állami vezetõt
tájékoztatni kötelesek.

23.9. A minisztérium vezetõi a nemzetközi kapcsola-
tokban a partner képviseleti szintje, valamint a téma súlya,
fontossága szerint látják el a minisztérium képviseletét.

23.10. A közös agrárpolitika kidolgozásával és végre-
hajtásával kapcsolatos különbözõ szervezetekben történõ
képviseletért a minisztérium illetékes fõosztálya felelõs,
függetlenül a képviselõ személyétõl, mely magában fog-
lalja a képviselõ kijelölését, az utazási akta indítását, a
mandátum készítését, a jelentés elkészítését is.

Jogszabály-elõkészítés

24.1. A kormány-elõterjesztés szakmai tervezetét és a
miniszteri rendelet szakmai tervezetét a feladatkör szerint
felelõs fõosztály (a továbbiakban: szakfõosztály) elkészíti,
majd lefolytatja a külsõ szakmai, illetve a belsõ egyezte-
tést. A belsõ egyeztetésbe a Jogi Fõosztályt minden eset-
ben be kell vonni.

24.2. A belsõ egyeztetést követõen a kormány-elõter-
jesztés tervezetét és a miniszteri rendelet tervezetet a szak-
fõosztály fõosztályvezetõje hagyja jóvá, ha a szabályozás
súlyánál fogva indokolt, vagy ha a belsõ egyeztetést köve-
tõen vitatott kérdés marad fenn, a tervezetet a témájáért fe-
lelõs szakállamtitkár, vagy a szakállamtitkári értekezlet
hagyja jóvá.

24.3. A szakállamtitkári értekezletre csak akkor lehet
benyújtani az elõterjesztést, ha az tartalmazza a Jogi Fõ-
osztálynak a feladatkörébe tartozó kérdésekben adott véle-
ményét.

24.4. A szakfõosztály a jóváhagyást követõen a kor-
mány-elõterjesztés tervezetét, vagy a miniszteri rendelet
tervezetét a szakmapolitikai munkacsoportnak benyújtan-
dó döntési javaslattal együtt, jogharmonizációs célú jogal-

kotás esetén a megfelelõségi táblázattal együtt papíralapon
és elektronikus úton megküldi a Jogi Fõosztály részére.

24.5. A Jogi Fõosztály a kormány-elõterjesztést, illetve
a miniszteri rendelet tervezetet (a továbbiakban: tervezet)
jogi szempontból felülvizsgálja. Ha a szakfõosztály és a
Jogi Fõosztály között jogi természetû vita merül fel a ter-
vezet szakmapolitikai, illetve közigazgatási egyeztetésre
bocsáthatóságáról, a kérdésben az államtitkár dönt. A
szakállamtitkári értekezlet által a tervezet szakmapolitikai,
illetve közigazgatási egyeztetésre bocsáthatóságáról ho-
zott döntés jogi felülvizsgálatát és új döntés meghozatalát
a Jogi Fõosztály az államtitkárnál kezdeményezheti.

24.6. A Jogi Fõosztály feljegyzése alapján a tervezet
szakmapolitikai és az közigazgatási egyeztetését, valamint
a minisztérium honlapján való közzétételét a tervezet té-
mája szerint felelõs szakállamtitkár, ha a tervezet témá-
jáért az államtitkár felel, akkor az államtitkár engedélyezi.

24.7. A Jogi Fõosztály a tervezetet a döntési javaslattal
együtt, jogharmonizációs javaslat esetén a megfelelõségi
táblázattal együtt megküldi a szakmapolitikai munkacso-
port részére.

24.8. A szakmapolitikai munkacsoport jóváhagyó dön-
tése esetén a tervezetet a Jogi Fõosztály küldi közigazgatá-
si egyeztetésre, valamint a sajtóiroda útján gondoskodik a
kormány-elõterjesztés tervezet, a miniszteri rendelet ter-
vezet és a rendelet szakmai indokolásának a minisztérium
honlapján való közzététele iránt, kivéve, ha a tervezetet az
elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC.
törvény 9. § (3) bekezdése alapján nem kell közzétenni.

IV. fejezet

A MINISZTÉRIUMI TESTÜLETEK MÛKÖDÉSE

A miniszteri szaktanácsadó testület

25. A miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó felada-
tokkal összefüggõ döntések elõkészítését miniszteri szak-
tanácsadó testületek segítik. Tagjai a miniszter által felkért
szakértõk. E testületek ügyrend készítésére kötelezettek,
ügyrendjüket a miniszter hagyja jóvá.

Miniszteri értekezlet

26.1. A miniszteri értekezlet a minisztérium vezetõi kö-
zötti információcserének, feladatmegosztásnak, legfel-
sõbb szintû döntést igénylõ kérdések megvitatásának és el-
döntésének fóruma, amely a nem rendeleti szabályozást
igénylõ stratégiai és operatív kérdésekben dönt. Támoga-
tásokat érintõ kérdésekben döntését a költségvetési terüle-
tet felügyelõ szakállamtitkár véleményének kikérését kö-
vetõen hozza meg.
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26.2. A résztvevõk köre: a miniszter, az államtitkár, a
szakállamtitkárok, a kabinetfõnök, az MVH elnöke, a
MgSzH elnöke és a miniszteri titkárság vezetõje, valamint
a miniszter döntése alapján meghívottak.

26.3. A miniszter által megállapított idõpontban meg-
tartott értekezletre a minisztériumi fõosztályok egyezte-
tett, a felettes állami vezetõ által jóváhagyott írásbeli elõ-
terjesztéseket tesznek, amelyeket az értekezletet megelõzõ
csütörtök 16 óráig, de legkésõbb az értekezletet megelõzõ
munkanap 16 óráig kell eljuttatni közvetlenül a Stratégiai
Fõosztályra 3 példányban, valamint e-mailen.

26.4. Az értekezletrõl a miniszteri titkárság vezetõje
emlékeztetõt készít.

26.5. A tárgyalt anyagokat a Stratégiai Fõosztály a fel-
adatok nyilvántartásba vétele és érdekeltekhez történõ el-
juttatásának szervezése érdekében megküldi a Humánpo-
litikai és Igazgatási Fõosztálynak.

26.6. A döntések végrehajtásának ellenõrzésérõl az ál-
lamtitkár gondoskodik.

Szakállamtitkári értekezlet

27.1. A szakállamtitkári értekezlet rendeltetése, hogy a
miniszter döntését nem igénylõ elõterjesztések, javaslatok
tárgyában döntést hozzon, illetve, hogy a miniszteri érte-
kezlet napirendjére kerülõ elõterjesztéseket, javaslatokat
véleményezze, és döntésre elõkészítse. A szakállamtitkári
értekezlet a döntéseit konszenzussal hozza; ennek hiányá-
ban az ügyet a miniszteri értekezlet elé terjeszti.

27.2. A szakállamtitkári értekezletre hetente egyszer, az
államtitkár által megállapított idõpontban kerül sor. Az ér-
tekezleten részt vesz az államtitkár, a szakállamtitkárok, a
kabinetfõnök, az SCA-szóvivõ, az MVH elnöke, az
MgSzH elnöke, az AKI fõigazgatója, a miniszteri/politikai
fõtanácsadók, a sajtófõnök és az államtitkári titkárság ve-
zetõje.

27.3. Az egyeztetett írásbeli elõterjesztéseket az érte-
kezletet megelõzõ hét csütörtök 16 óráig, de legkésõbb az
értekezletet megelõzõ negyedik munkanap 16 óráig kell
eljuttatni közvetlenül a Stratégiai Fõosztálynak 3 példány-
ban, valamint e-mailen.

27.4. Az értekezletrõl az államtitkári titkárság vezetõje
emlékeztetõt készít.

27.5. A tárgyalt anyagokat a Stratégiai Fõosztály a fel-
adatok nyilvántartásba vétele és az érdekeltekhez történõ
eljuttatásának szervezése érdekében megküldi a Humán-
politikai és Igazgatási Fõosztálynak.

27.6. A döntések végrehajtásának ellenõrzésérõl az ál-
lamtitkár gondoskodik.

Vezetõi értekezlet

28.1. A vezetõi értekezlet szükség szerinti idõpontban
tartandó megbeszélés, amelynek feladata minden olyan
elõterjesztés és kérdés megtárgyalása, amelyet a miniszter
napirendre tûz.

28.2. Az értekezlet résztvevõi a szakállamtitkári érte-
kezlet résztvevõi, a fõosztályvezetõk, az Ellenõrzési Osz-
tály vezetõje és a meghívottak, valamint jegyzõkönyvve-
zetõként a Humánpolitikai és Igazgatási Fõosztály képvi-
selõje.

29.1. A vezetõi értekezletet a miniszter megbízása alap-
ján az államtitkár hívja össze. A meghívottak részére az
írásos elõterjesztések megküldése a Stratégiai Fõosztály
feladata. Az elõterjesztéseket legkésõbb az értekezletet
megelõzõ munkanap 16 óráig kell eljuttatni közvetlenül a
Stratégiai Fõosztálynak 3 példányban, valamint e-mailen.

29.2. A tárgyalt anyagokat a Stratégiai Fõosztály a fel-
adatok nyilvántartásba vétele és az érdekeltekhez történõ
eljuttatásának szervezése érdekében megküldi a Humán-
politikai és Igazgatási Fõosztálynak.

29.3. A döntések végrehajtásának ellenõrzésérõl az ál-
lamtitkár gondoskodik.

30.1. A különbözõ döntéshozó fórumokra benyújtandó
elõterjesztéseket egységes formai és tartalmi követelmé-
nyek szerint kell elõkészíteni.

30.2. Az elõterjesztés készítéséért felelõs fõosztálynak
az elõterjesztést a minisztérium valamennyi fõosztálya
számára véleményezés céljából meg kell küldenie.

Információátadás

31.1. A miniszteri titkárság koordinálja, hogy a kor-
mányzati testületek ülésein (Kormány, Gazdasági Kabinet
stb.), melyik állami vezetõ vesz részt, és errõl a Humánpo-
litikai és Igazgatási Fõosztály Titkos Ügykezelési Irodáját
(TÜK), illetve az érintettet értesíti.

31.2. A kormányülés napjának délelõttjén az ülésre tör-
ténõ felkészítésen a kormányülés résztvevõje, a napirendre
kerülõ témákban érintett szakállamtitkárok, valamint
– szükséghez képest – az ülés napirendjén szereplõ elõter-
jesztést elõkészítõ minisztériumi fõosztály vezetõje vagy
ügyintézõje vesz részt.

31.3. A kormányülés után az azon részt vett állami veze-
tõ tájékoztatót tart, és meghatározza a szakállamtitkárok-
nak a kormány döntésébõl következõ feladatait. Ezt köve-
tõen a szakállamtitkárok tájékoztatják az érintett fõosz-
tályvezetõket, és meghatározzák a feladataikat.
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Iratforgalom

32.1. A minisztériumba beérkezõ iratok közül a köz-
ponti iratkezelõ iroda

– a konkrét névre, illetve fõosztályra címzetteket a cím-
zettnek továbbítja;

– a miniszter nevére, vagy – amennyiben nincs címzett
és a levelet felbontják – a tartalomból kitûnõen a minisz-
ternek személyes ügyben küldött iratot a miniszteri titkár-
ságnak küldi meg.

32.2. Ha a beérkezésekor a címzett fõosztály már meg-
szûnt, illetve a címzett munkatárs nem dolgozik a minisz-
tériumban, a küldeményt – ha az egyértelmûen megállapít-
ható – a tárgya szerint feladatkörrel rendelkezõ szakállam-
titkár titkárságára kell megküldeni.

32.3. Minden egyéb, a 32.1.–32.2. pontokban nem emlí-
tett, vagy egyébként el nem dönthetõ esetben a beérkezõ
iratokat, egyéb küldeményeket a kabinetfõnöknek kell
megküldeni.

32.4. Téves irányítás esetén a levelet haladéktalanul to-
vábbítani kell illetékességbõl a 32.1.–32.3. pontokban
foglaltaknak megfelelõen, egyidejûleg értesíteni kell errõl
azt az állami vezetõt, illetve fõosztályvezetõt is, aki a kül-
deményt tévesen irányította.

Munkáltatói jogokkal kapcsolatos rendelkezések

33.1. A miniszter, az államtitkár, a szakállamtitkárok és
a kabinetfõnök jogszabályokban meghatározott munkál-
tatói jogokkal rendelkeznek.

33.2. A miniszter, az államtitkár, a szakállamtitkárok és
a kabinetfõnök a jogszabályi keretek között más vezetõket
is felruházhatnak munkáltatói jogokkal.

33.3. A kabinetfõnök gyakorolja a munkáltatói jogokat
a miniszteri titkárság, a miniszteri kabinet, a sajtóiroda és
az Ellenõrzési Osztály vezetõje és e szervezeti egységek
állományába tartozó köztisztviselõk felett. Az Ellenõrzési
Osztály tekintetében a vezetõi megbízás adása és vissza-
vonása a miniszter hatáskörébe tartozik.

33.4. A fõosztályok és az Ellenõrzési Osztály állomá-
nyába tartozó köztisztviselõk felett a fõosztályvezetõ, il-
letve az Ellenõrzési Osztály vezetõje, az állami vezetõk tit-
kárságainak állományába tartozó köztisztviselõk felett a
titkárságot vezetõ fõosztályvezetõ-helyettes vagy osztály-
vezetõ gyakorolja az alábbi munkáltatói jogokat:

33.4.1. túlmunka, készenlét, ügyelet elrendelése;
33.4.2. kiküldetés elrendelése;
33.4.3. munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés;
33.4.4. szabadság kiadása;
33.4.5. helyettesítés elrendelése;
33.4.6. tanfolyamon, továbbképzésen való részvétel

elõírása;

33.4.7. a munkakörbe tartozó feladatok meghatározása,
a munkavégzés módjának elõírása;

33.4.8. munkakörbe nem tartozó, illetve más munkahe-
lyen történõ ideiglenes munkavégzés elrendelése;

33.4.9. minõsítés.

V. fejezet

VEGYES RENDELKEZÉSEK

A munkavégzés rendje

34.1. A munkaidõ hétfõtõl csütörtökig reggel 8 órától
16.30 óráig, pénteken 14 óráig tart.

34.2. Az ügyfélfogadás munkanapokon 10 órától
14 óráig tart.

34.3. A minisztérium épületébe való be- és kiléptetés
rendjérõl külön belsõ utasítás rendelkezik.

34.4. Rendkívüli eseményekkel kapcsolatos intézkedé-
sek érdekében a minisztérium vezetõi – külön utasításban
foglaltak szerint – munkaidõn kívüli ügyeleti szolgálatot
rendelnek el.

34.5. A minisztériumi dolgozó a munkahelyérõl munka-
idõ alatt történõ eltávozását, illetõleg visszatérését köteles
közvetlen felettesének bejelenteni.

34.6. A minisztériumi vezetõ munkahelyen kívül fel-
adatát, kiküldetését úgy köteles megszervezni és ellátni,
hogy távollétében helyettese érdemi intézkedést tudjon
tenni.

34.7.A minisztériumi dolgozó köteles
34.7.1. a betegszabadság igénybevételét, betegállo-

mányba vételét, kórházi ápolását közvetlen felettesének –
indokolt akadályoztatása esetén az annak megszûntét kö-
vetõ – 24 órán belül bejelenteni;

34.7.2. az egy hetet meghaladó betegállományról köz-
vetlen felettesét ismételten tájékoztatni;

34.7.3. a kórházi ápolásról, valamint az egy hetet meg-
haladó betegállományról a közvetlen felettes köteles a ki-
nevezési jogkört gyakorló vezetõnek haladéktalanul
jelentést tenni.

Kapcsolattartás külföldiekkel

35.1. Más tagállami és harmadik országbeli természetes
és jogi személyekkel hivatalos kapcsolatot felvenni és tar-
tani az ágazati felügyeleti rend szerint lehet. A tájékozta-
tási, jóváhagyási, ellenõrzési rendre vonatkozó szabályok
a nemzetközi ügyek tekintetében is alkalmazandóak.

35.2. A kapcsolatfelvétel, a tárgyalások szervezése az
EU Koordinációs és Nemzetközi Fõosztály feladata. Jogi
kérdésekben a Jogi Fõosztály állásfoglalását ki kell kérni.
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Az állásfoglalást a hiteles magyar nyelvû fordítás alapján,
az érintett fõosztályok bevonásával kell kialakítani.

Dolgozói érdekképviselet

36.1. A minisztériumi dolgozók érdekképviseletét az
FVM Dolgozók és Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete
gyakorolja.

36.2. Az érdekvédelmi szervezet mûködési feltételeit a
minisztérium vezetése biztosítja.

A minisztérium költségvetési és gazdálkodási rendje

37. A minisztérium költségvetési elõirányzataira kötele-
zettséget vállalni, és terhére kifizetést engedélyezni a
Költségvetési és Gazdálkodási Fõosztály ellenjegyzése
nélkül nem lehet.

VI. fejezet

A MINISZTÉRIUM SZERVEZETE

38.1. A miniszter a feladatait a minisztérium hivatali szer-
vezete útján látja el. A minisztérium szervezete miniszteri
kabinetre, fõosztályokra és titkárságokra tagozódik. A fõ-
osztály osztályokra tagozódik. A belsõ ellenõrzési feladat-
kört független és önálló Ellenõrzési Osztály látja el.

38.2. A fõosztály belsõ szervezetét a fõosztályvezetõ a
fõosztály ügyrendjében, az elkülönülõ munkafeladatok
szerint határozza meg.

38.3. A minisztériumban az alábbi szervezeti egységek
mûködnek:

38.3.1. A miniszter alárendeltségében:
Ellenõrzési Osztály
38.3.2. Az államtitkár alárendeltségében:
Államtitkári titkárság
Jogi Fõosztály
Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Fõosztálya
Stratégiai Fõosztály
38.3.3. A kabinetfõnök alárendeltségében:
Miniszteri titkárság
Miniszteri kabinet
Sajtóiroda
38.3.4. A közösségi ügyekért felelõs szakállamtitkár

alárendeltségében:
Titkárság
Agrár-vidékfejlesztési Fõosztály
EU Koordinációs és Nemzetközi Fõosztály
38.3.5. A közgazdasági szakállamtitkár alárendeltsé-

gében:
Titkárság
Agrárszabályozási Fõosztály
Költségvetési és Gazdálkodási Fõosztály

Agrárpiaci Fõosztály
Intézményfelügyeleti és Vagyongazdálkodási Fõosztály
38.3.6. Az agrárgazdasági szakállamtitkár alárendeltsé-

gében:
Titkárság
Humánpolitikai és Igazgatási Fõosztály
Mezõgazdasági Fõosztály
Természeti Erõforrások Fõosztálya
Földügyi és Térinformatikai Fõosztály
38.3.7. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szakállamtitkár

alárendeltségében:
Titkárság
Élelmiszerlánc-felügyeleti Fõosztály
Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztály

38.4. A minisztérium szervezeti felépítését a jelen Sza-
bályzat 1. függeléke tartalmazza.

39.1. A SAPARD-program, az Agrár- és Vidékfejlesz-
tési Operatív Program (AVOP), Új Magyarország Vidék-
fejlesztési Program (ÚMVP) irányítása a közösségi ügye-
kért felelõs szakállamtitkár (a továbbiakban IH vezetõje)
feladatkörébe tartozik és az ezzel kapcsolatos hatósági
döntéseknél kiadmányozási jogkörrel rendelkezik. A kö-
zösségi ügyekért felelõs szakállamtitkár közvetlen utasítá-
si joggal rendelkezik valamennyi szakfõosztály és az
MVH felé az AVOP és az ÚMVP végrehajtása tekinteté-
ben, valamint a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (a továb-
biakban: NVT) végrehajtásával összefüggõ koordinációs,
szakmai feladatokban.

39.2. Az Agrármarketing Centrum (AMC) és az Agrár-
gazdasági Kutató Intézet (AKI) felügyeletét az alárendelt-
ségében mûködõ szervezeti egységeken keresztül a köz-
gazdasági szakállamtitkár látja el.

39.3. A közgazdasági szakállamtitkár az Intézményfel-
ügyeleti és Vagyongazdálkodási Fõosztály koordinációjá-
val gondoskodik a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.
ügyvezetõ szervével, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Ta-
náccsal való kapcsolattartásról, felügyeli a miniszter tulaj-
donosi felügyelete alá tartozó gazdasági társaságok és a
tárca felügyeleti jogkörébe tartozó költségvetési szervek
vagyonkezelésébe tartozó intézményi vagyon miniszté-
riumra háruló feladatainak ellátását.

39.4. A közgazdasági szakállamtitkár a Magyar Nemze-
ti Vagyonkezelõ Zrt. ügyvezetõ szervével, a Nemzeti Va-
gyongazdálkodási Tanáccsal való kapcsolattartás során a
Nemzeti Kataszteri Programmal, a Nemzeti Földalappal, a
földbirtok-politikai irányelvekkel, illetve egyéb földügyi
kérdésekkel kapcsolatos szakmai feladatok esetében a
Földügyi és Térinformatikai Fõosztály, a hal-, vad-, erdõ-
és vízgazdálkodással kapcsolatos szakmai feladatok eseté-
ben a Természeti Erõforrások Fõosztálya, az agrárkutatás-
sal és a génbankokkal kapcsolatos szakmai feladatok ese-
tében a Mezõgazdasági Fõosztály agrárgazdasági szak-
államtitkára által jóváhagyott szakmai álláspontja alapján
jár el.
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39.5. Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanács-
adási Intézet (FVM VKSZI) felügyeletét a közösségi
ügyekért felelõs szakállamtitkár látja el.

39.6. Az agrárgazdasági szakállamtitkár felel a minisz-
térium informatikai stratégiájának kialakításáért és érvé-
nyesítéséért. A Halászati Operatív Program (HOP) vonat-
kozásában az Irányító Hatóság (a továbbiakban: HOP IH)
irányítása az agrárgazdasági szakállamtitkár (a továbbiak-
ban: HOP IH vezetõje) feladatkörébe tartozik és az ezzel
kapcsolatos hatósági döntéseknél kiadmányozási jogkör-
rel rendelkezik, továbbá gyakorolja a 2007. évi XVII.
törvény 14. § (2) bekezdése alapján meghatározott irányí-
tási jogokat.

39.7. A közgazdasági szakállamtitkár felel a zöld-
ség-gyümölcs termelõi szervezetek és zöldség-gyümölcs
termelõi csoportok elismerésével, mûködési programjaik
jóváhagyásával, elismerési terveik és mûködési program-
jaik módosításával összefüggõ döntéshozatalért és a kiad-
mányozási jog gyakorlásáért.

39.8. A közösségi ügyekért felelõs szakállamtitkár kiad-
mányozási jogkörrel rendelkezik a feladatkörébe tartozó
2002–2004. évi agrár-környezetgazdálkodási támogatá-
sok felhasználását szabályozó 6/2004. (I. 22.) Korm. ren-
delet, a 127/2003. (XII. 17.) FVM rendelet alapján szabá-
lyozott NAKP agrár-környezetgazdálkodási támogatások-
kal kapcsolatos, a Vidékfejlesztési Célelõirányzat keretén
belül nyújtott támogatásokkal kapcsolatos és az ökogaz-
dálkodással kapcsolatos hatósági döntéseknél.

39.9. Az Agrár-vidékfejlesztési Fõosztály vezetõje felel
a szaktanácsadói névjegyzékkel összefüggõ döntéshozata-
lért és a kiadmányozási jog gyakorlásáért.

39.10. A Mezõgazdasági Fõosztály vezetõje felel a gén-
technológiai tevékenységek végzéséhez kapcsolódó, a
mezõgazdaság és az élelmiszeripar területén (beleértve az
élelmiszer-elõállításban alkalmazott technológiai segéd-
anyagokat is), illetve egyéb ipari célú felhasználás esetén a
nemzeti hatáskörbe tartozó hatósági feladatokkal össze-
függõ döntéshozatalért és a kiadmányozási jog gyakor-
lásáért.

VII. fejezet

A MINISZTÉRIUMI SZERVEZETI EGYSÉGEK
FELADATAI

A miniszter alárendeltségében mûködõ
szervezeti egységek

Ellenõrzési Osztály

40.1. Az Ellenõrzési Osztály a hatályos jogszabályok,
valamint az ellenõrzési standardok szakmai és etikai elõ-
írásainak, követelményeinek betartásával, a vezetés részé-

re a szervezet belsõ irányítási rendszerének mûködésérõl
alkotott szakszerû véleményalkotást segítõ tevékenységet
végez, melynek során szabályszerûségi, megbízhatósági,
teljesítmény- és rendszerellenõrzéseket hajt végre. Az el-
lenõrzéseket stratégiai és éves terv szerint, illetve terven
felüli elrendelés alapján látja el az ellenõrzési programban
foglaltaknak megfelelõen.

40.2. E feladatkörében vizsgálatot folytathat minisztéri-
umon belül, a minisztérium felügyelete alá tartozó bár-
mely költségvetési szervnél, valamint a fejezeti kezelésû
elõirányzatok, a hozzárendelt elkülönített állami pénz-
alap(ok) vonatkozásában, a fejezet többségi tulajdonában
lévõ szervezeteknél, továbbá a költségvetésbõl céljelleg-
gel juttatott és a nemzetközi támogatások felhasználásával
kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a támogatások
lebonyolításában részt vevõ szervezeteknél.

40.3. Az Ellenõrzési Osztály felelõs:
40.3.1. a költségvetési szervek ellenõrzésének fejezeti

szabályai, módszertana, az ellenõrzések során követendõ
eljárás rendje, a követelmények rendszerét meghatározó
Belsõ Ellenõrzési Kézikönyv kidolgozásáért;

40.3.2. a kockázatelemzéssel megalapozott éves ellen-
õrzési terv elkészítéséért;

40.3.3. a tárca vezetõi által kiadott szabályzatoknak,
utasításoknak és egyéb iránymutatásoknak megfelelõ mû-
ködés ellenõrzéséért minisztériumon belül, illetve a fel-
ügyelt szervezeteknél;

40.3.4. a minisztérium szervezeti egységei szabálysze-
rû, hatékony mûködésének ellenõrzéséért;

40.3.5. a minisztérium ügyviteli, iratkezelési és infor-
matikai rendszerének folyamatos figyelemmel kíséréséért;

40.3.6. a minisztérium gazdálkodási, beszámolási, beru-
házási, felújítási és vagyonvédelmi tevékenységének el-
lenõrzéséért;

40.3.7. a minisztérium állami vagyonnal való gazdálko-
dásra irányuló tevékenységének ellenõrzéséért;

40.3.8. a minisztérium humánpolitikai, oktatási és kép-
zési tevékenységének ellenõrzéséért;

40.3.9. a minisztériumhoz tartozó szakmai intézmények
irányításával kapcsolatos tevékenység ellenõrzéséért;

40.3.10. a felügyeleti körbe tartozó intézmények éves
ellenõrzési terveinek, éves ellenõrzési tevékenységrõl szó-
ló beszámolóinak összesítéséért, kiértékeléséért és össze-
foglaló tájékoztató összeállításáért;

40.3.11. az intézményi körre kiterjedõ, külsõ vizsgála-
tok összefogásáért;

40.3.12. a közösségi támogatásokhoz, pénzeszközök-
höz kapcsolódó, egyes jogszabályokban foglalt belsõ el-
lenõrzési feladatok ellátásáért;

40.3.13. a minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó
nemzeti támogatási jogcímek lebonyolítására vonatkozó
rendszerellenõrzések lefolytatásáért;

40.3.14. mintavételen alapuló egyes támogatásokra ki-
terjedõ rendszerellenõrzés végzéséért;

40.3.15. egyedi projektek ellenõrzéséért;
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40.3.16. a fenti kérdéskörökre kiterjedõ külsõ vizsgála-
tok (ÁSZ, KEHI) tárca szintû összefogásáért, kivéve a ki-
fizetõ ügynökséget érintõ vizsgálatokat;

40.4. Ellenõrzési tevékenységével értékeli az ellenõr-
zött szervezet mûködési, kockázatkezelési, ellenõrzési és
irányítási eljárásainak hatékonyságát, hozzájárul azok fej-
lesztéséhez.

40.5. A belsõ ellenõrzés keretében a minisztérium fo-
lyamatba épített elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzési
rendszere (FEUVE) kialakítására, mûködtetésére és fej-
lesztésére vonatkozóan megállapításokat és javaslatokat
tesz.

40.6. A belsõ ellenõrzési feladatkör a minisztérium
egyéb feladataitól független, az Ellenõrzési Osztály ellen-
õrzési tevékenységen kívül más feladat végrehajtásába
nem vonható be.

Az államtitkár alárendeltségében mûködõ
szervezeti egységek

Államtitkári titkárság

41.1. Az államtitkári titkárság az államtitkár közvetlen
alárendeltségében mûködik, élén fõosztályvezetõ-helyet-
tesi besorolású titkárságvezetõ áll.

41.2. Az államtitkári titkárság fõ feladatai különösen:
41.2.1. gondoskodik az államtitkárhoz érkezõ iratok fel-

dolgozásáról, intézésérõl, a titkársági ügyviteli munka el-
látásáról; továbbítja az államtitkár által meghatározott, raj-
ta keresztül kiadott feladatokat, ellenõrzi azok végrehajtá-
sát, e jogkörében eljárva a kijelölt felelõsöktõl tájékozta-
tást kérhet;

41.2.2. figyelemmel kíséri az államtitkár napi program-
jának alakulását, a programok megvalósításához szüksé-
ges feltételek biztosítását;

41.2.3. szervezi az államtitkár belföldi rendezvényprog-
ramjait.

41.3. Közremûködik a szakállamtitkári értekezlet, illet-
ve más feladatmeghatározó államtitkári megbeszélések
elõkészítésében és az ezekkel kapcsolatos adminisztratív
feladatok ellátásában.

41.4. Ellátja a nemzetközi kapcsolatok tekintetében az
orosz, a kínai, a vietnami, a laoszi, az arab országok és a
svájci agrárkapcsolatokkal összefüggõ feladatokat.

Jogi Fõosztály

42. A Jogi Fõosztály felelõs:

42.1. a jogszabályalkotás területén
42.1.1. a földmûvelésügyi ágazat irányításához szüksé-

ges normatív rendelkezések szabályozási szintjének (tör-

vény, kormányrendelet, miniszteri rendelet, miniszteri
utasítás, miniszteri belsõ utasítás) meghatározásáért;

42.1.2. a minisztérium feladatkörébe tartozó jogsza-
bálytervezetek, (törvényjavaslatok, kormány- és miniszte-
ri rendelet tervezetek), elõterjesztések, jelentések, tájékoz-
tatók, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszközei (ha-
tározat, utasítás, jogi iránymutatás) elõkészítéséért (szöve-
gezés, szerkesztés, a magyar jogrendbe való beilleszkedés
megteremtése), ezen belül:

42.1.2.1. az ágazati jogszabályok tervezeteinek, indo-
kolásának elkészítéséért az illetékes szakfõosztály által
elõkészített szakmai tervezet alapján;

42.1.2.2. az ágazati jogszabályalkotásra irányuló kon-
cepciók, jogszabálytervezetek, miniszteri rendeletek ter-
vezeteinek, valamint a tervezetekhez kapcsolódó elõter-
jesztések vagy szakmai indokolások a minisztérium hon-
lapján való közzététel érdekében a sajtóirodának történõ
megküldéséért;

42.1.3. a minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabály-
zatának elõkészítéséért;

42.1.4. a simplification, azaz a KAP-ban elõírt egysze-
rûsítési folyamat (jogi és technikai jellegû) koordinálá-
sáért;

42.1.5. az ágazati jogszabályok tervezeteinek belsõ vé-
leményezését követõ szakmapolitikai egyezetéséért, majd
közigazgatási egyeztetéséért, melynek keretében a terve-
zetet meg kell küldeni a szabályozásban érdekelt társadal-
mi szervezeteknek és érdek-képviseleti szerveknek is;

42.1.6. a miniszter feladatkörébe tartozó törvények,
kormányrendeletek, kormányhatározatok kormány-elõter-
jesztéseinek az államtitkári értekezlet, illetõleg a Kormány
döntésének megfelelõ véglegesítéséért; az Országgyûlés-
hez történõ benyújtás elõtti egyeztetéséért;

42.1.7. a miniszter feladatkörébe tartozó törvényjavas-
latok tárgyalása során a benyújtott módosító javaslatokról,
továbbá a tárcát érintõ önálló indítványokról szóló kor-
mány-elõterjesztések elõkészítéséért, a felelõs szakfõosz-
tályon szakmai tervezete alapján; a belsõ egyeztetést köve-
tõ közigazgatási egyeztetés lefolytatásáért, valamint a
Kormány által támogatott módosító javaslatok jegyzéké-
nek elkészítéséért és a Parlamenti és Társadalmi Kapcsola-
tok Fõosztályához való továbbításukért;

42.1.8. a miniszter feladatkörébe tartozó törvényjavas-
latok egységes javaslatainak, valamint a törvény- és a ha-
tározati javaslat szövegének véglegesítéséért, kihirdetésre
történõ elõkészítéséért, azoknak a miniszterhez aláírásra
történõ felterjesztéséért, továbbá – az aláírást követõen – a
Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Fõosztályához való
továbbításáért;

42.1.9. a miniszteri rendeletek aláíratásáért, kihirdeté-
séért;

42.1.10. az Európai Unió agrárjogával, vidékfejlesztési
szabályozásával történõ harmonizáció jegyében az ágazat-
ra vonatkozó jogszabálytervezetek elõkészítéséért, szöve-
gezési, szerkesztési feladataiért, az egyeztetések lefolyta-
tásáért;
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42.1.11. a jogharmonizációs célú jogalkotási feladatok
koordinálásáért;

42.1.12. a társtárcák jogszabály- és egyéb elõterjesz-
tés-tervezeteinek minisztériumi véleményeztetéséért, az
egységes tárcaálláspont kialakításáért, és a minisztériumi
álláspontot összegzõ átirattervezet elkészítéséért, az ál-
lamtitkárral való aláíratásáért, a vélemény továbbításáért;
a társtárcák által elõkészített anyagok szakmai egyezteté-
séért;

42.1.13. a kormányzati döntés-elõkészítés keretében a
központi államigazgatási szervektõl beérkezõ elõterjeszté-
sek, jelentések, jogszabályok és állami irányítás egyéb jogi
eszközei tervezetei észrevételezésének és véleményezésé-
nek koordinációjáért, valamint az észrevételezési és véle-
ményezési határidõk megtartásának ellenõrzéséért;

42.1.14. a felsõbb szervek (Kormány, államtitkári érte-
kezlet, kabinetülések) üléseinek napirendjére felvett elõ-
terjesztések jogi véleményezéséért;

42.1.15. a minisztériumi vezetõi értekezletek részére
készített elõterjesztések tervezetének jogi felülvizsgála-
táért;

42.1.16. a miniszternek a Kormány munkatervéhez és a
Kormány jogalkotási programjára tett javaslatai elõkészí-
tésének összehangolásáért;

42.1.17. a fõosztályok jogalkalmazási gyakorlatát egy-
ségesítõ jogértelmezésért (jogi vélemény, iránymutatás);

42.1.18. a minisztérium egységes jogértelmezésének ki-
alakításáért, ide értve szükség esetén az ügyészséggel, a
bírósággal és más hatóságokkal történõ konzultációt is;

42.1.19. a minisztérium képviseletéért a társtárcák, or-
szágos hatáskörû szervek, érdekképviseletek által szerve-
zett jogszabály-elõkészítõ és jogértelmezõ munkában;

42.1.20. a minisztérium egységes álláspontjának kiala-
kításáért az Alkotmánybíróság megkereséseivel kapcso-
latban;

42.1.21. a védjegy, származás és eredetmegjelölés, faj-
taoltalom, ipari minták, földrajzi árujelzés hazai és nem-
zetközi jogi feladata végzéséért;

42.1.22. a tárca hivatalos lapjának szerkesztéséért, az
átadott, nyilvánosságot érintõ intézkedések, pályázatok
közzétételéért;

42.1.23. a rendszeres és rendkívüli jogszabály-felül-
vizsgálat elvégzéséért;

42.1.24. a minisztériumi jogi iránymutatások nyilván-
tartásáért és felülvizsgálatáért;

42.1.25. a közigazgatás korszerûsítésével, valamint a
deregulációval kapcsolatos feladatok összefogásáért;

42.1.26. a nemzetközi szerzõdések, tárcamegállapodá-
sok (a továbbiakban: nemzetközi szerzõdés) megkötésével
kapcsolatos feladatoknak a vonatkozó utasításban foglal-
tak szerinti ellátásáért;

42.1.27. a két- és többoldalú nemzetközi szerzõdések
felülvizsgálatának és módosításának koordinálásáért;

42.1.28. a nemzetközi szerzõdések nyilvántartásáért;

42.1.29. az EU keretében létrejövõ nemzetközi szerzõ-
désekhez történõ csatlakozással összefüggõ nemzetközi
jogi feladatok ellátásáért;

42.1.30. az áruk és szolgáltatások szabad áramlását
érintõ jogszabálytervezetek notifikációjának koordinálá-
sával kapcsolatos feladatok ellátásáért;

42.1.31. az ágazatot érintõ közösségi jogszabályterve-
zetek véleményezése során a jogi véleményalkotásért;

42.1.32. a belsõ utasítások jogi véleményezéséért, egye-
di utasítás alapján kidolgozásáért, a belsõ utasítások nyil-
vántartásáért, a módosításokkal egységes szerkezetbe fog-
lalásáért, a minisztérium belsõ informatikai rendszerén
való közzétételéért;

42.1.33. a szervezet-korszerûsítésre vonatkozó javasla-
tok elõkészítéséért, a minisztérium Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatának elkészítéséért és szükség szerinti mó-
dosításáért;

42.2. a jogtanácsosi és törvényességi felügyelet terü-
letén

42.2.1. a minisztérium által hozott államigazgatási ha-
tározatok bíróság elõtti megtámadása esetén a miniszté-
rium perbeli jogi képviseletének ellátásáért; a bírósági íté-
let alapján az illetékes szakfõosztály írásbeli felhívásáért a
szükséges intézkedésekre;

42.2.2. a minisztérium által vagy a minisztérium ellen
indított munkaügyi és gazdasági polgári peres és nem pe-
res ügyekben a minisztérium jogi képviseletének ellátá-
sáért, ideértve a beadványok elkészítését és határidõben
történõ benyújtását, valamint a tárgyaláson történõ szemé-
lyes részvételt is;

42.2.3. a miniszteri másodfokú eljárásokban a határoza-
tok döntésre elõkészítéséért;

42.2.4. a minisztériumi fõosztályok által elõkészített
szerzõdéstervezetek jogi véleményezéséért, az alapító és
egyéb okiratok jogi felülvizsgálatáért; ezen szerzõdések-
hez, alapító és egyéb okiratokhoz kapcsolódó peren kívüli
eljárási cselekményekért;

42.2.5. a minisztérium által elbírált támogatási pályáza-
tok esetén a pályázatok elutasításáról szóló, a szakmai fõ-
osztályok által elkészített értesítések jogi kontrolljáért; a
megyei szinten elbírált pályázatok kapcsán benyújtott ki-
fogásokra a szakmai fõosztályok által írt minisztériumi
döntések jogi kontrolljáért;

42.2.6. a támogatások visszafizetésének fedezetéül
szolgáló jelzálogjog-bejegyzési megállapodások ellen-
jegyzéséért, a támogatások visszafizetését elrendelõ szak-
fõosztályok által elkészített minisztériumi határozatok
jogi felülvizsgálatáért, a támogatási szerzõdések végrehaj-
tása érdekében a Magyar Államkincstárral történõ együtt-
mûködésért;

42.2.7. a jogalkalmazással összefüggõ kérdésekben az
ügyészségekkel és a bíróságokkal, valamint más igazság-
ügyi szervekkel történõ kapcsolattartásért;

42.2.8. a fõosztályok által elõkészített elsõ- és másod-
fokú államigazgatási határozatok anyagi jogi és eljárásjogi
kontrolljáért;
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42.2.9. a minisztérium szakmai fõosztályai által fel-
ügyelt intézményeknél folytatott felügyeleti ellenõrzések-
hez egyedi jogi segítségnyújtásért;

42.2.10. a minisztériumi fõosztályoknál és a miniszté-
rium irányítása alá tartozó szakigazgatási intézményeknél
folyó hatósági jogalkalmazói tevékenység figyelemmel kí-
séréséért és az egységes jogalkalmazói gyakorlat kialakí-
tásának elõsegítéséért;

42.2.11. az ágazati szakmai kamarák (Magyar Állator-
vosi Kamara, Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényor-
vosi Kamara, Országos Magyar Vadászkamara és a 19 me-
gyei, valamint a fõvárosi területi szervezete) feletti törvé-
nyességi felügyelet ellátásáért;

42.2.12. a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, a Hegyköz-
ségi Tanács feletti törvényességi felügyelet ellátásáért;

42.2.13. az Igazságügyi Mezõgazdasági Szakértõi Bi-
zottság elnökének és tagjainak kinevezésével, eskütételé-
vel kapcsolatos minisztériumi feladatok ellátásáért;

Szervezeti tagozódás:
Gazdaságszabályozási Osztály
Koordinációs és Természeti Erõforrás Szabályozási

Osztály
Nemzetközi Jogi Osztály
Jogtanácsosi és Törvényességi Felügyeleti Osztály

Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Fõosztálya

43. A Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Fõosztálya
felelõs:

43.1. a miniszter és az államtitkár országgyûlési munká-
jának segítéséért; az országgyûlési munka elõkészítéséért;

43.2. az Országgyûlés teljes ülésein tárgyalásra kerülõ
anyagok elõkészítéséért; a szakértõk részvételének bizto-
sításáért;

43.3. az Országgyûlés teljes ülésének napirendjérõl a
szakállamtitkárok, a Jogi Fõosztály vezetõje és a szakmai-
lag érintett fõosztályvezetõk tájékoztatásáért;

43.4. a miniszter és az államtitkár, valamint az érintettek
tájékoztatásáért az Országgyûlés teljes ülésén elhangzot-
takról, az ágazatot érintõ képviselõi hozzászólásokról és
indítványokról, a miniszteri vagy államtitkári intézkedést
igénylõ felszólalásokról;

43.5. a minisztériumban készült törvényjavaslatok, ha-
tározati javaslatok, jelentések Országgyûléshez történõ to-
vábbításáért; továbbá a Házszabály szerinti szervezési fel-
adatok ellátásáért;

43.6. az Országgyûlés állandó, al-, ideiglenes és eseti
bizottságaival, a parlamenti frakciókkal és a képviselõkkel
kapcsolatos munkaszervezésért; a Parlament és a miniszté-
rium közötti információs összeköttetésért, szervezi a par-
lamenti állandó, al-, ideiglenes és eseti bizottsági üléseken
való szakértõi képviselet szervezéséért, az elhangzottakról
készült feljegyzések elkészíttetéséért;

43.7. a napirenden kívüli felszólalások, az interpellá-
ciók, kérdések, azonnali kérdések válaszainak elkészítte-
téséért, a válaszadáshoz szükséges információk beszerzé-
séért, a miniszter, illetve az államtitkár felkészítéséért;

43.8. az Országgyûlés minisztériumot érintõ anyagai-
nak nyilvántartásáért; az Országgyûlés hivatali szerveivel,
a Miniszterelnöki Hivatallal és a minisztériumok parla-
menti szerveivel való kapcsolattartásért;

43.9. az országgyûlési képviselõk, bizottságok, tiszt-
ségviselõk részérõl érkezõ, a minisztérium feladatkörét
érintõ megkeresésekre készült választervezetek, tájékozta-
tók elkészíttetéséért;

43.10. a benyújtott törvényjavaslatokhoz beterjesztett
módosító javaslatoknak a felelõs szakmai fõosztályhoz to-
vábbításáért; a törvények és országgyûlési határozatok ki-
hirdetésre történõ elõkészítéséért, továbbításáért;

43.11. az európai parlamenti képviselõk részérõl érke-
zõ, a minisztérium feladatkörét érintõ megkeresésekre
adandó tájékoztatók elkészítéséért, indokolt esetben az
Európai Parlament bizottsági ülésein való minisztériumi
képviselet biztosításáért, a tárca vezetésének tájékoztatá-
sáért az Európai Parlament ülésein lezajlott eseményekrõl,
az európai parlamenti képviselõk mezõgazdasági és vidék-
fejlesztési aktuális kérdésekben történõ felkészítéséért,
háttéranyagokkal történõ ellátásáért, az EU Koordinációs
és Nemzetközi Fõosztály tájékoztatása mellett;

43.12. a magyar országgyûlési képviselõk, bizottságok,
frakciók és azok tisztségviselõi részérõl érkezõ, a minisz-
térium feladatkörét érintõ európai parlamenti megkeresé-
sekre készítendõ választervezetek koordinálásáért;

43.13. a Miniszterelnöki Hivatal Civil Kapcsolatok Fõ-
osztályával, társminisztériumokkal, más kormányzati
szervekkel, a civil szférával: a társadalmi szervezetekkel, a
jogvédõ és kisebbségi szervezetekkel, az állampolgári ön-
szervezõdésekkel, az alapítványokkal, érdek-képviseleti
szervekkel való kapcsolattartásért;

43.14. a minisztériumban a termelõi szervezõdésekkel
foglalkozó egyéb fõosztályokkal való kapcsolattartásért, a
feladatok összehangolásáért;

43.15. a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Érdek-
egyeztetõ Tanács – FÖVÉT mûködtetéséért, az ezzel
összefüggõ feladatok ellátásáért;

43.16. a társadalmi szervezetek, érdek-képviseleti szer-
vek, parlamenti frakciók tájékoztatásáért;

43.17. a lobbisták és lobbiszervezetek nyilvántartásá-
nak a vezetéséért, a lobbitevékenység összefogásáért;

43.18. a minisztériummal kapcsolatban álló ágazati
szakmai szervezetek és érdekképviseletek partnerlistájá-
nak kialakításáért és karbantartásáért;

43.19. a társadalmi párbeszéd szakmai koncepciójának
kialakításáért, a társadalmi párbeszéd keretébe tartozó fel-
adatok ellátásáért;

43.20. az Agrárgazdasági Tanács összehívásával, mû-
ködésével összefüggõ minisztériumi feladatok ellátásáért;

43.21. az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasz-
nálásáról szóló miniszteri utasítás alapján a Fõosztály Tár-
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sadalmi Kapcsolatok Osztálya kezelésében lévõ fejezeti
kezelésû támogatási elõirányzat felhasználásával össze-
függõ feladatok ellátásáért, pályázati rendszer mûködteté-
séért;

43.22. az EU-tagállami mûködés kommunikációs stra-
tégiájának társadalmi kapcsolatokat érintõ végrehajtá-
sáért;

43.23. COPA-COGECA magyar tagszervezeteivel tör-
ténõ kapcsolattartásért;

43.24. az ágazatipárbeszéd-bizottságokkal történõ mun-
kakapcsolati együttmûködésért.

Szervezeti tagozódás:
Parlamenti Osztály
Társadalmi Kapcsolatok Osztálya

Stratégiai Fõosztály

44. A Stratégiai Fõosztály felelõs:
44.1. az agrárstratégia összeállításának tárca szintû

koordinációjáért;
44.2. a Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia kidolgozá-

sáért,
44.3. az SPS (egységes támogatási rendszer) bevezetési

stratégiájának kidolgozásáért, az ezzel kapcsolatos mi-
nisztériumi elõkészítõ munkák összefogásáért, a szüksé-
ges vezetõi és kormányzati döntések elõkészítéséért, EU
Bizottsággal történõ egyeztetéséért;

44.4. a SAPS- és a top-up rendszer hazai mûködésének
ideje alatt az ezzel kapcsolatos ágazatpolitikai és szakma-
politikai kérdések kimunkálásában, a szükséges hatásvizs-
gálatok koordinálásában való közremûködésért;

44.5. mezõgazdasági, állattenyésztési, élelmiszer-ipari,
erdõgazdasági, halászati szakmapolitikai koncepciók és
stratégiák összeállításának minisztériumon belüli koordi-
nálásáért;

44.6. a KAP-reformfolyamat újabb intézkedéseivel
kapcsolatos nemzeti stratégiai alapvetések kidolgozásáért;

44.7. az ÚMVP-vel kapcsolatos közremûködõi felada-
tok ellátásáért;

44.8. az EKTB és az SCA napirendjén szereplõ agrár- és
vidékfejlesztési tárgyú koncepcionális és stratégiai kérdé-
sekben való közremûködésért;

44.9. a 2007–2013 közötti idõszak KAP hazai szakpoli-
tikai célkitûzéseinek összehangolásáért;

44.10. az MVH rendszeres vezetõi összefoglalóinak,
statisztikai jelentéseinek véleményezéséért,

44.11. az agrárgazdaságban zajló szakmapolitikai fel-
adatok értékeléséért, az agrárgazdasági tevékenység fõbb
eredményeirõl, tendenciáiról készítendõ információs-
elemzõ anyagok összeállításáért;

44.12. a miniszter, az államtitkár és a kabinetfõnök által
meghatározott feladatok ellátásáért;

44.13. a miniszter, az államtitkár és a kabinetfõnök
megbízásából komplex szakvélemény, felkészítõ anyag
elkészítéséért;

44.14. a miniszterelnöktõl vagy kormányzati szervektõl
érkezett feladatok államtitkár által koordinált elvégzésé-
ben való közremûködésért.

44.15. a közösségi agrárpolitika és az SPS-rendszerre
való átállás megvalósítását szolgáló kölcsönös megfelelési
ellenõrzések (cross compliance) rendszerének kidolgozá-
sáért;

44.16. a tárcát érintõ kötelezõ jelentések rendszerének
kidolgozásáért, ezzel összefüggésben az esetleg szükséges
jogi szabályozásra javaslattételért, a vezetést támogató in-
formációs rendszer kiépítéséért (pl. MVH, MgSzH, AKI,
FÖMI adatok beszerzése);

44.17. az agrár-külkereskedelmi stratégia készítéséért
(Magyarország külkereskedelmi helyzetének alakulása
a harmadik országokban lezajló mezõgazdaságot érintõ
piaci események hatására);

44.18. a termékpálya-stratégiák kialakításában való
közremûködésért;

44.19. a simplification, azaz a KAP-ban elõírt egyszerû-
sítési folyamat agrárpolitikai koordinálásáért.

44.20. az EU hosszú távú (éven túli) agrárköltségveté-
sével kapcsolatos kérdésekkel összefüggõ álláspont kiala-
kításáért;

44.21. a Méhészeti Nemzeti Program tárcafeladatainak
ellátásáért.

Szervezeti tagozódás:
Koordinációs Osztály
Szakmapolitikai Osztály

A kabinetfõnök alárendeltségében mûködõ
szervezeti egységek

Miniszteri titkárság

45.1. A miniszteri titkárság a kabinetfõnök alárendeltsé-
gében mûködõ belsõ szervezeti egység, melynek élén tit-
kárságvezetõként fõosztályvezetõ-helyettes áll.

45.2. A titkárság fõ feladatai különösen:
45.2.1. gondoskodik a miniszterhez érkezõ iratok fel-

dolgozásáról, intézésérõl, a titkársági ügyviteli munka el-
látásáról;

45.2.2. továbbítja a miniszter által meghatározott, rajta
keresztül kiadott feladatokat, ellenõrzi azok végrehajtását,
e jogkörében eljárva a kijelölt felelõsöktõl tájékoztatást
kérhet;

45.2.3. figyelemmel kíséri a miniszter napi programjá-
nak alakulását, a programok megvalósításához szükséges
feltételek biztosítását;

45.2.4. szervezi a miniszter belföldi rendezvényprog-
ramjait.
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45.3. Közremûködik a miniszteri értekezlet, illetve más
feladatmeghatározó miniszteri megbeszélések elõkészíté-
sében és az ezekkel kapcsolatos adminisztratív feladatok
ellátásában, az emlékeztetõk, illetve jegyzõkönyvek elké-
szítésében és a kabinetfõnök útján a szakállamtitkárokhoz,
fõosztályvezetõkhöz való továbbításában.

A miniszteri kabinet

46.1. A miniszteri kabinet a kabinetfõnök közvetlen irá-
nyítása alatt mûködõ szervezeti egység.

46.2. A miniszteri kabinet ellátja a miniszter és az ál-
lamtitkár által meghatározott feladatokat, ennek keretében
szorosan együttmûködik a miniszteri titkársággal.

46.3. A miniszteri kabinet döntés-elõkészítéssel kap-
csolatos tevékenységet végez, az elõterjesztést átdolgo-
zásra visszaadhatja, további egyeztetésre utalhatja, vala-
mint meghatározhatja az elõkészítéssel összefüggõ egyéb
feladatokat.

46.4. A miniszter megbízásából komplex szakvéle-
mény, felkészítõ anyag elkészítésérõl gondoskodik.

46.5. Összehangolja a miniszter által meghatározott pa-
naszok, kérelmek vizsgálatát, a döntésnek megfelelõ in-
tézkedések kialakítását.

46.6. A miniszteri kabinet mellett mûködik a sajtóiroda,
melynek élén fõosztályvezetõ-helyettes besorolású sajtó-
fõnök áll.

Sajtóiroda

47. A sajtóiroda felelõs:
47.1. a minisztérium kommunikációjáért, ezen belül a

miniszter és az államtitkár hazai és külföldi nyilvános sze-
replései elõkészítésével, megszervezésével és lebonyolítá-
sával összefüggõ feladatok ellátásáért, a közérdekû adatok
közzétételéért és kérelemre történõ szolgáltatásáért, folya-
matos sajtókapcsolatokért és az idõszakos sajtótevékeny-
ségért;

47.2. a minisztérium és a minisztérium politikai és szak-
mai vezetõinek sajtómegnyilvánulásai tervezéséért;

47.3. a társtárcák és más közigazgatási szervek kommu-
nikációs szervezeteivel való kapcsolattartásért;

47.4. a minisztérium által irányított szervezetek sajtóte-
vékenységének koordinációjáért;

47.5. az egységes minisztériumi arculat kialakításáért, a
szükséges külsõ megjelenési elemek kivitelezéséért,
együttmûködve a Kormányzati Kommunikációs Központ-
tal, igazodva az egységes kormányzati kommunikáció kö-
vetelményéhez;

47.6. minden, a minisztérium kezdeményezésében és fi-
nanszírozásában készülõ kiadvány (könyv, ismeretterjesz-

tõ dokumentum, film, CD stb.) gondozásáért, az arculat
kialakításáért;

47.7. a minisztérium honlapjának szerkesztéséért, a tár-
ca internetes tartalomszolgáltatójaként a portál folyamatos
tartalomfrissítéséért, a közéleti információk közreadásá-
ért, a portál arculatának alakításáért, a portál angol nyelvû
változatának fenntartásáért, EU-honlapok és a tagorszá-
gok szakminisztériumi portáljainak figyelemmel kíséré-
séért és a velük való együttmûködésért;

47.8. a tárca feladatkörébe tartozó lakossági tájékoztató
kampányok tervezéséért, szervezéséért, együttmûködve a
Kormányzati Kommunikációs Központtal, igazodva az egy-
séges kormányzati kommunikáció követelményéhez;

47.9. a közvélemény-kutatások elõkészítéséért, eredmé-
nyeik hasznosításáért, együttmûködve a Kormányzati
Kommunikációs Központtal, igazodva az egységes kor-
mányzati kommunikáció követelményéhez;

47.10. a felsõbb szintû döntések nyilvánosságra hozata-
lának megszervezéséért; a közvélemény közérthetõ tájé-
koztatásáért;

47.11. a minisztérium pályázati felhívásainak, közérde-
kû hirdetéseinek megjelenítéséért;

47.12. a kommunikációs tevékenységet megalapozó ku-
tató-elemzõ munkáért, együttmûködve a Kormányzati
Kommunikációs Központtal, igazodva az egységes kor-
mányzati kommunikáció követelményéhez;

47.13. az interjú- és információigények sajtóügyelet ke-
retében történõ érkeztetéséért, nyilvántartásáért, értékelé-
séért, közvetítéséért;

47.14. az agrár és vidékfejlesztési honlapok szemlézé-
séért, napi sajtószemlék közreadásáért, a folyamatos hírfi-
gyelésért;

47.15. a sajtóban megjelent és választ igénylõ cikkek-
ben foglaltak kivizsgálásáért, a válaszadásért;

47.16. az európai parlamenti képviselõk igény szerinti
információellátásáért.

A közösségi ügyekért felelõs szakállamtitkár
alárendeltségében mûködõ szervezeti egységek

Titkárság

48. A közösségi ügyekért felelõs szakállamtitkár köz-
vetlen alárendeltségében mûködik a titkárság, melynek
élén osztályvezetõi besorolású titkárságvezetõ áll. Felada-
tait a 12.2. pont rögzíti.

Agrár-vidékfejlesztési Fõosztály

49. Az Agrár-vidékfejlesztési Fõosztály felelõs:
49.1. az agrár-vidékfejlesztés és -környezetgazdálkodás

szakmai irányítása keretében
49.1.1. az érintett fõosztályok, az agrár-vidékfejlesztési

háttérintézmények bevonásával az agrár-vidékfejlesztési
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és környezetgazdálkodási szakterületekre irányuló közép-
távú, valamint távlati tervdokumentumok, fejlesztési kon-
cepciók, programjavaslatok kidolgozásának koordináció-
jáért és a hatáskörébe tartozó szakterületen annak kidolgo-
zásáért és egyeztetéséért;

49.1.2. a fõosztály illetékességi körébe tartozó különbö-
zõ idõhorizontú, országos, regionális, ágazati nagyprojek-
tek tárcaszintû koordinációjáért;

49.1.3. az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai
Terv (ÚMVST), az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program (ÚMVP), valamint az Új Magyarország Fejlesz-
tési Terv közötti koherencia megteremtéséért;

49.1.4. az Új Magyarország Fejlesztési Tervvel kapcso-
latos tárcafeladatok ellátásáért;

49.1.5. a tervezõ munkával kapcsolatos tárcaközi képvi-
selet nemzeti és uniós szintû ellátásáért;

49.1.6. a 2007–2013. évekre vonatkozó ÚMVP pénz-
ügyi tervezési és jogi szabályozási feladatainak ellátásáért,
szakmai összefogásáért és koordinálásáért;

49.1.7. az ÚMVP fejlesztési típusú támogatási konst-
rukciók végrehajtásához és mûködéséhez szükséges intéz-
ményi feltételek meghatározásáért;

49.1.8. az ÚMVP végrehajtásával összefüggõ szakmai
munka és jogszabály-alkotási feladatok kezdeményezé-
séért és koordinálásáért;

49.1.9. az ÚMVP-intézkedések és támogatási jogcímek
végrehajtásához és mûködésükhöz szükséges intézményi
feltételek meghatározásáért;

49.1.10. az ÚMVP intézkedéseinek szükség szerinti
módosításának, illetve új intézkedések bevezetésének kez-
deményezéséért;

49.1.11. a 2007–2013. évekre vonatkozó ÚMVP pénz-
ügyi tervezési és jogi szabályozási feladatok szakmai tevé-
kenységének összefogásáért és koordinálásáért;

49.1.12. ellátja az ÚMVP költségvetési tervezésének
feladatait;

49.1.13. az AVOP 1. és 3. prioritás megvalósításának
szakmai koordinálásáért, végrehajtásáért;

49.1.14. az AVOP és a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
(NVT) végrehajtásával összefüggõ koordinációs, szakmai
és jogi feladatok kezdeményezéséért, ellátásáért;

49.1.15. az AVOP és az NVT támogatási jogcímeinek
vonatkozásában az MVH-val történõ folyamatos kapcso-
lattartásért;

49.1.16. az AVOP LEADER+ intézkedés megvalósítá-
sának szakmai koordinálásáért, végrehajtásáért;

49.1.17. a területfejlesztés, -rendezés tárcakoordináció-
jának és szakterületi képviseletének ellátásáért, összefüg-
gésben a közigazgatás és területfejlesztés korszerûsíté-
sével;

49.1.18. a fejlesztési dokumentumok társadalmi egyez-
tetésének lebonyolításáért és a társadalmi partnerekkel
való kapcsolattartásért;

49.1.19. a tárcaközi kiemelt térségi és keretprogramok
vidékfejlesztési koordinációjáért;

49.1.20. a falusi és agroturizmus tárca szintû feladatai-
nak ellátásáért;

49.1.21. a társadalmi esélyegyenlõséggel, a romák in-
tegrációjával kapcsolatos kormányzati feladatokból eredõ
ágazati koordinációs teendõk ellátásáért;

49.1.22. a Vidékfejlesztési Célelõirányzat pályázatos
rendszerének lezárásával kapcsolatos feladatok ellátá-
sáért;

49.1.23. a környezetvédelmi szempontokkal összhang-
ban lévõ környezetkímélõ gazdálkodási és földhasználati
módszerek elterjesztéséért;

49.1.24. a mezõgazdasági infrastruktúrával és vízgaz-
dálkodással kapcsolatos, ÚMVP-t érintõ feladatok ellátá-
sáért;

49.1.25. a logisztikai beruházásokkal kapcsolatos fel-
adatok ellátásáért;

49.1.26. az agrár-környezetgazdálkodással kapcsolatos
döntések elõkészítéséért és feladatok ellátásáért;

49.1.27. a természetvédelemmel, a biodiverzitás megõr-
zésével összefüggõ ágazati feladatok elvégzéséért, tárcán
belüli és tárcák közötti koordinálásáért; szabályozások és
döntések ágazati elõkészítéséért;

49.1.28. az ökogazdálkodás szabályozási, fejlesztési és
felügyeleti feladatainak elvégzéséért, a feladatok elvégzé-
se közben felmerülõ szakmai kérdések esetén az Élelmi-
szerlánc-felügyeleti Fõosztály, valamint a Mezõgazdasági
Fõosztály közremûködését veszi igénybe;

49.1.29. az ágazat hulladékgazdálkodással kapcsolatos
feladatainak koordinálásáért;

49.1.30. a bioenergiával összefüggõ ÚMVP-jogcímek
szakmai elõkészítése során a megújuló energiaforrásokkal
kapcsolatos feladatok ellátásáért felelõs fõosztállyal való
együttmûködésért;

49.1.31. a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos tár-
cafeladatok ellátásában történõ közremûködésért;

49.1.32. a mezõgazdaság piaci és termelési struktúra-
váltásának részeként a nem élelmiszer-ipari célú (non-
food) termelés és felhasználás elterjesztéséért;

49.1.33. a klímaváltozás és az elsivatagosodás elleni
küzdelem vidékfejlesztési feladatainak meghatározásáért
és végrehajtásában való részvételért;

49.1.34. a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal
(NKP II.) kapcsolatos tárcaszintû koordinációs feladatok
ellátásáért;

49.1.35. a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program
pályázatos rendszerének lezárásával kapcsolatos feladatok
ellátásáért;

49.1.36. a tárca szakmai képviseletének ellátásáért a
környezetgazdálkodási szakterületet érintõ tárcaközi bi-
zottságokban;

49.1.37. az OECD-vel kapcsolatos a fõosztály feladat-
körébe tartozó szakmai feladatok ellátásáért;

49.2. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap
(EMVA) és az Európai Mezõgazdasági Garancia Alap
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(EMGA) végrehajtásának felügyeletével kapcsolatos ille-
tékes hatósági feladatkörében

49.2.1. az MVH, mint kifizetõ ügynökség akkreditáció-
jával kapcsolatos miniszteri és egyéb felsõvezetõi dönté-
sek kezdeményezéséért, elõkészítésében való közremûkö-
désért;

49.2.2. az akkreditációs feltételek teljesülésének rend-
szeres – adatok, információk kérésével, valamint helyszí-
nen történõ tájékozódással történõ – figyelemmel kíséré-
séért, és a minisztérium vezetésének rendszeres tájékozta-
tásáért;

49.2.3. az Igazoló Szervvel kapcsolatos döntések, szer-
zõdésmódosítások, szerzõdések elõkészítéséért;

49.2.4. az Igazoló Szerv jelentéseinek, eljárásrendjé-
nek, ellenõrzési programjának, és a mûködéséhez kapcso-
lódó egyéb dokumentumok véleményezéséért, az Igazoló
Szerv jelentéseinek elemzéséért;

49.2.5. az Igazoló Szervvel és az MVH-val való folya-
matos kapcsolattartásért;

49.2.6. az akkreditációval kapcsolatban az Európai Bi-
zottsággal való szakmai kapcsolattartásért és levelezésért;

49.2.7. a 885/2006/EK rendelet 11. cikkében meghatá-
rozott eljárás esetén a minisztérium jogi álláspontjának ki-
alakításáért, kijelölés alapján a minisztérium képvisele-
téért;

49.2.8. az Európai Unió által mûködtetett bizottságok-
kal, illetve munkacsoportokkal való kapcsolattartás kere-
tében felelõs az Agrár Alapok Bizottságában történõ tagál-
lami álláspont kialakításában való közremûködésért, az
ülések szakmai nyomon követéséért;

49.3. a miniszter MVH-val kapcsolatos irányítási és
szakmai-felügyeleti feladatainak ellátásával, koordináció-
jával összefüggésben

49.3.1. a minisztérium és az MVH közötti, a vezetést tá-
mogató, valamint az EU Bizottsága felé történõ informá-
ciószolgáltatást lehetõvé tevõ jelentési rendszer szabályo-
zásáért;

49.3.2. a miniszter MVH-hoz irányítási, felügyeleti, va-
lamint munkáltatói jogkörben hozott döntéseinek szakmai
elõkészítéséért;

49.3.3. az MVH költségvetésével, valamint humánerõ-
forrás-felhasználás tervezésével kapcsolatos álláspont ki-
alakításáért;

49.3.4. az MVH miniszteri jóváhagyást igénylõ belsõ
szabályzatainak miniszteri jóváhagyásra történõ elõkészí-
téséért, valamint egyéb, az akkreditáció szempontjából re-
leváns szabályzatainak véleményezéséért.

49.3.5. a SAPARD-program, az AVOP-, az NVT-, vala-
mint a 2007–2013. Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program (ÚMVP) (továbbiakban együttesen: Programok)
végrehajtásának irányításáért és felügyeletéért; a pénzügyi
eszközök tekintetében a gazdálkodás és a végrehajtás ha-
tékonyságáért és szabályszerûségért; a programok költ-
ségvetési tervezéséért (egyeztetve az illetékes szakfõosz-

tályokkal, a Pénzügyminisztériummal, a Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökséggel);

49.3.6. a források folyamatos biztosításáért, jelentések
készítéséért;

49.4. az AVOP-, valamint a SAPARD-program, illetve
a ÚMVP vonatkozásában az Irányító Hatósági feladatok,
az NVT vonatkozásában a Menedzsment Egység felada-
tainak ellátásáért. E programok vonatkozásában felelõs:

49.4.1. az ÚMVP-re vonatozóan olyan pénzügyi és sta-
tisztikai információk gyûjtésére alkalmas rendszer felállí-
tásáért, – az AVOP-ra vonatkozóan – mûködésének bizto-
sításáért, amelynek feladata a végrehajtásra vonatkozóan
megbízható monitoringmutatók megállapíthatósága, vala-
mint amelynek alapján a programértékelés elvégezhetõ;

49.4.2. az Egységes Monitoring Információs Rendszer
(EMIR) fejlesztésének tárcán belüli szakmai koordináció-
jáért, adatok beviteléért;

49.4.3. a vidékfejlesztési programok monitoringadatai-
nak az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) ré-
szére történõ továbbításáért, lehetõség szerint felhasznál-
va a Bizottsággal folytatott adatcserét lehetõvé tevõ infor-
matikai rendszereket;

49.4.4. az AVOP Programkiegészítõ Dokumentum
(PKD), valamint az NVT tekintetében a Bizottsággal törté-
nõ egyeztetésért, a monitoringbizottsági üléseket köve-
tõen a változtatások, módosítások átvezetéséért, a PKD
végrehajtásáért;

49.4.5. a Programok vonatkozásában az EU Bizottság-
gal történõ kapcsolattartásért;

49.4.6. IH-vezetõi értekezlet szervezéséért a Programok
végrehajtása nyomon követésének érdekében;

49.4.7. az AVOP Mûködési Kézikönyvének folyamatos
aktualizálásáért, beleértve az ellenõrzési nyomvonal
elkészítését is;

49.4.8. az MVH AVOP, ÚMVP végrehajtására vonat-
kozó kézikönyvének jóváhagyásáért és betartatásáért;

49.4.9. az AVOP esetében – annak lezárásáig – a DEB
titkársági teendõinek ellátásáért;

49.4.10. a Programok monitoringbizottsági üléseinek
megszervezéséért, szükség esetén albizottságok mûködte-
téséért, a titkársági teendõk ellátásáért, monitoringrend-
szer mûködtetéséért, monitoringmutatók kidolgozásának
koordinálásáért az uniós szabályokkal összhangban, a
szakfõosztályok bevonásával;

49.4.11. a Programok végrehajtásáról szóló éves jelen-
tések elkészítéséért és – a program monitoringbizottsági
jóváhagyásának elnyerése után – az EU Bizottság elé ter-
jesztéséért;

49.4.12. a Programok értékelésének elkészíttetéséért;
49.4.13. a feltárt programszintû szabálytalanságok ne-

gyedévenkénti jelentéséért, korrekciós intézkedések ki-
dolgozásáért és azok végrehajtásáért;

49.4.14. a Kifizetõ Hatóság (KH), a Kormányzati Ellen-
õrzési Hivatal (KEHI), valamint az Állami Számvevõszék
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(ÁSZ) ellenõrzéseihez szükséges szakmai, pénzügyi ada-
tok biztosításáért;

49.4.15. a kifizetõ ügynökséget érintõ külsõ vizsgála-
tok (ÁSZ, KEHI) tárca szintû összefogásáért;

49.4.16. az AVOP esetében a Közremûködõ Szervezet-
tel (KSZ) kötött, valamint az IH–KH-megállapodások ak-
tualizálásáért, végrehajtásáért;

49.4.17. a vonatkozó jogszabályok kezdeményezéséért,
véleményezéséért;

49.4.18. a rendszerellenõrzések során a Programok, kü-
lönösen az AVOP végrehajtása kapcsán tett javaslatok
végrehajtására vonatkozó szabályok kidolgozásáért és
azok végrehajtásáért;

49.4.19. a Programok technikai segítségnyújtás címû
intézkedés teljes lebonyolításáért, beleértve a közbeszer-
zési eljárások kivitelezését;

49.4.20. a Programokhoz kapcsolódó információknak
az FVM honlapján történõ megjelentetéséért, valamint
aktualizálásáért;

49.4.21. a Programokhoz kapcsolódó pályázati felhívá-
sok és pályázati dokumentációk jóváhagyásáért, az esetle-
ges módosítások azonnali közzétételéért (honlapon);

49.4.22. a Programok kapcsolódó pályáztatás során
használatos értékelési pontrendszer jóváhagyásáért, betar-
tatásáért;

49.4.23. a kapacitásmonitoring-feladatok ellátásáért az
AVOP esetében;

49.4.24. a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó
kötelezettségek teljesítéséért (különös tekintettel a végsõ
kedvezményezettek, a szakmai szervezetek, a gazdasági és
szociális partnerek, az esélyegyenlõséget elõmozdító szer-
vezetek és az érintett nem kormányzati szervezetek tájé-
koztatására) a Programok kapcsán;

49.4.25. az Európai Bizottság STAR (Agrárstruktúra és
Vidékfejlesztési) Bizottságában Magyarország képvisele-
tének ellátásáért, a hazai álláspont kialakításáért;

49.4.26. az AVOP képviseletéért a Közösségi Támoga-
tás Keret Monitoringbizottságában;

49.4.27. a tárca képviseletéért az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv egyes operatív programjainak Monitoringbi-
zottságaiban;

49.4.28. az EMVA-ból nyújtandó vidékfejlesztési tá-
mogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 75. cikke
értelmében az Irányító Hatóság felelõs a program haté-
kony, eredményes és szabályszerû módon történõ irányítá-
sáért és végrehajtásáért, az ÚMVP keretében meghirdetett
intézkedések engedélyezési eljárásainak szakmai felül-
vizsgálatáért, a források optimális allokálásának és a
támogatási döntések szakmai alapon történõ meghozatalá-
nak biztosításáért;

49.4.29. az ÚMVP végrehajtásához kapcsolódó, fiatal
mezõgazdasági termelõi minõség regisztrációjával kap-
csolatos engedélyezési feladatok ellátásáért;

49.5. a szaktanácsadással kapcsolatos feladatkörben
49.5.1. a szakképzési, tájékoztatási és szaktanácsadási

tevékenység támogatására irányuló EU-s programok elõ-
készítéséért, szakmai irányításáért és felügyeletéért;

49.5.2. a szaktanácsadás minisztériumi feladatainak ko-
ordinációjáért, szabályozásához és mûködtetéséhez szük-
séges jogszabályok, pályázati felhívások;

49.5.3. elõkészítéséért, gondozásáért, tárcaszintû szak-
értõi bizottságok mûködtetéséért; a szaktanácsadási rend-
szer szervezeti, szakmai és mûködési feltételeinek kialakí-
tásáért, koordinációjáért, fejlesztéséért, szakmai felügye-
letéért;

49.5.4. a Szaktanácsadói Névjegyzék és a Területi
Szaktanácsadási Központok jegyzékének, a szaktanács-
adók képzésének, és a szaktanácsadás minõségbiztosítási
rendszerének szabályozásáért;

49.5.5. a Szaktanácsadói Névjegyzék vezetésével kap-
csolatos közigazgatási, hatósági ügyintézés felügyeletéért;

49.5.6. a szaktanácsadás hazai és nemzetközi kapcsolat-
rendszerének fejlesztéséért, segítéséért, fenntartásáért;

49.5.7. az agrárszakképzés nemzetközi kapcsolatrend-
szerének fenntartásában való közremûködésért;

49.5.8. a Nemzeti Vidéki Hálózat kialakításáért és fel-
ügyeletéért;

49.5.9. a Helyi Vidékfejlesztési tanácsadó irodák tevé-
kenységének koordinálásáért;

49.5.10. az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szakta-
nácsadási Intézet (FVM VKSZI) mûködése felügyeleté-
nek ellátásáért

49.5.1. 49.5.11. az iskolarendszeren kívüli, az ÚMVP
keretében megvalósuló képzésekhez kapcsolódó felada-
tokban való közremûködésért.

49.6. az Európai Halászati Alapról (EHA) szóló
1198/2006/EK tanácsi rendelet 60. cikke értelmében az
Igazoló Hatóság feladatkörben:

49.6.1. az igazolt kiadási kimutatások és kifizetés iránti
kérelmek elkészítéséért és azok benyújtásáért a Bizott-
sághoz;

49.6.2. annak igazolásáért, hogy a költségnyilatkozat
pontos, megbízható számviteli rendszerekbõl származik,
és ellenõrizhetõ bizonylatokon alapul;

49.6.3. annak igazolásáért, hogy a bejelentett kiadások
megfelelnek az alkalmazandó közösségi és nemzeti szabá-
lyoknak, és a programra alkalmazandó kritériumokkal
összhangban finanszírozás céljából kiválasztott, valamint
az alkalmazandó közösségi és nemzeti szabályoknak meg-
felelõ mûveletek tekintetében merültek fel;

49.6.4. meggyõzõdni arról, hogy a költségnyilatkoza-
tokban szereplõ kiadásokkal kapcsolatban folytatott eljá-
rásokról és ellenõrzésekrõl kapott információ megfelelõ
alapot nyújt az igazoláshoz;

49.6.5. igazolás céljából az ellenõrzõ hatóság által vagy
annak felelõssége mellett elvégzett valamennyi ellenõrzés
eredményének figyelembevételéért;
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49.6.6. a Bizottsághoz benyújtott kiadásokra vonatkozó
számviteli nyilvántartások számítógépes formában történõ
tárolásáért;

49.6.7. a visszafizetendõ, valamint a mûvelethez történõ
hozzájárulás egészének vagy egy részének visszavonásá-
ból eredõ összegek nyilvántartásáért;

49.6.8. a dokumentumok benyújtásáért a 498/2007/EK
bizottsági rendelet alapján;

49.7. az Európai Halászati Alapról (EHA) szóló
1198/2006/EK tanácsi rendelet 61. és 71. cikke értelmében
az Ellenõrzõ Hatóság felelõs:

49.7.1. annak biztosításáért, hogy az operatív program
irányítási és ellenõrzési rendszere eredményes mûködésé-
nek vizsgálata céljából ellenõrzéseket végezzen;

49.7.2. annak biztosításáért, hogy a mûveleteknek az
igazolt költségek ellenõrzése céljából történõ ellenõrzését
megfelelõ minta alapján végezzék el;

49.7.3. az elvégzett ellenõrzések eredményeit, irányítási
és ellenõrzési rendszer esetleges hiányosságait bemutató
éves ellenõrzési jelentés benyújtásáért az Európai Bizott-
ság felé;

49.7.4. az ellenõrzések alapján véleménykiadásért arra
vonatkozóan, hogy az irányítási és ellenõrzési rendszer
eredményesen mûködik;

49.7.5. a zárónyilatkozat, illetve ezt alátámasztó záró el-
lenõrzési jelentés benyújtásáért az Európai Bizottsághoz
legkésõbb 2017. március 31-ig;

49.7.6. az irányító és igazoló hatóságok, közremûködõ
szervezetek, valamint az ellenõrzõ hatóság és hatásköré-
ben ellenõrzéseket végzõ szervezetek és eljárásaik leírásá-
nak és ehhez kapcsolódó ismertetõ jelentés elkészítéséért.

Szervezeti tagozódás:
Mezõgazdasági Versenyképességi és Szerkezetátalakí-

tási Osztály
Környezetgazdálkodási Osztály
Vidékfejlesztési Osztály
Horizontális Ügyekért Felelõs Osztály
Pénzügyi és Monitoring Osztály
Akkreditációs és Audit Osztály
Kommunikációs és Koordinációs Osztály

EU Koordinációs és Nemzetközi Fõosztály

50. Az EU Koordinációs és Nemzetközi Fõosztály
felelõs:

50.1. az agrárágazat és a vidék európai uniós ügyeinek
magas színvonalú összehangolásáért és képviseletéért; a
nemzetközi kapcsolatok érdekeinknek megfelelõ alakítá-
sáért és a nemzetközi agrárszervezetekben a magyar érde-
kek magas szintû képviseletéért;

50.2. az EU közösségi vívmányaiból fakadó, az FVM
hatáskörébe tartozó feladatok koordinációjáért és egyezte-
téséért;

50.3. az EU mezõgazdaságot érintõ döntéshozatali eljá-
rásában való részvétel szabályainak kidolgozásáért és be-
tartatásáért, különös tekintettel a tárgyalási álláspont ki-
alakítására, a jelentési kötelezettségre;

50.4. az EU Bizottság szakbizottságaiban és a tanácsi
munkacsoportokban részt vevõ magyar szakértõk munká-
jának koordinálásáért és beszámoltatásáért (meghívók,
mandátumok, jelentések; Interim 3 rendszer), és hetente az
EU-koordinációs szakértõi értekezlet megszervezéséért;

50.5. a felettes szakállamtitkár vezette EU-koordinációs
vezetõi értekezlet megszervezéséért;

50.6. az agrár- és vidékfejlesztési vonatkozású témák-
ban az egységes kormányzati álláspont tárcaközi egyezte-
téséért (EKTB);

50.7. a társtárcáktól és az országos hatáskörû szervektõl
az EU-vonatkozású témákban érkezett kormány-elõter-
jesztések kapcsán a minisztérium álláspontjának kialakítá-
sáért;

50.8. a fõosztály koordinációján kívül esõ lényegi EU-s
ügyekben a közremûködésért, és a közremûködés során az
EU-intézmények várható álláspontjának ismertetéséért;

50.9. az EU közös agrárpolitikájának kommunikációjá-
ban a közremûködésért;

50.10. az EU Bizottsággal folytatott hivatalos kapcso-
lattartásért;

50.11. a Mezõgazdasági és Halászati Tanács és a Mezõ-
gazdasági Különbizottság (SCA) ülésein a magyar részvé-
tel elõkészítéséért; a képviselendõ álláspontok kialakításá-
nak koordinálásáért és tárcaközi egyeztetésének megszer-
vezéséért;

50.12. a mezõgazdasági szakdiplomaták és a brüsszeli
Állandó Képviseletre delegált mezõgazdasági attasék,

50.12.1. kiválasztása szakmai szempontjainak meghatá-
rozásáért,

50.12.2. személyére a javaslattételért,
50.12.3. alaputasításainak elkészítésért,
50.12.4. szakmai irányításukért és a velük való folya-

matos kapcsolattartásért,
50.12.5. beszámoltatásukért;
50.13. az agrárágazat PHARE-programjainak és az Át-

meneti Támogatás segélyprogram lebonyolításáért, a pro-
jektek kivitelezésének koordinálásáért;

50.14. az agrárintézmény-fejlesztési tartalmú kimenõ
Twinning-programokban való magyar részvétel lehetõsé-
geinek feltárásáért, szervezéséért és lebonyolításáért;

50.15. a 2011-es magyar EU-elnökséggel kapcsolatos
feladatok ellátásáért;

50.16. a minisztérium nemzetközi tevékenységének
szervezéséért és a fõosztályok nemzetközi tevékenységé-
nek összehangolásáért;

50.17. a nemzetközi együttmûködés fõ irányainak, vi-
szonylati prioritásainak kialakítására vonatkozó javaslat-
tételért;

50.18. az állami vezetõk külföldi kiutazási, valamint a
partnerfogadások tervjavaslatainak elkészítéséért, azok
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Külügyminisztériummal történõ egyeztetésért és a teljesí-
tés részletes értékeléséért;

50.19. a partnerországokban a minisztérium illetékessé-
gi körébe tartozó kérdésekért felelõs fõhatóságokkal, illet-
ve a Budapesten akkreditált külképviseletekkel és a kül-
földön mûködõ magyar képviseletekkel a kapcsolattartá-
sért, a szükséges szakmai tájékoztatás biztosításáért;

50.20. a minisztérium felsõ szintû vezetõi nemzetközi
tárgyalásai szakmai anyagának elõkészítéséért, az e tár-
gyalásokból eredõ feladatok végrehajtásának biztosításá-
ért, valamint az e tárgyalásokról szóló tájékoztató jelenté-
seknek a Kormány és/vagy a minisztérium vezetése részé-
re történõ elkészítéséért;

50.21. a minisztérium állami vezetõinek kiutazásaival
és a külföldi partnerek fogadásaival kapcsolatos protokol-
láris, utazási teendõk ellátásáért; a protokollraktár kezelé-
séért; a felsõ szintû és szakértõi tárgyalásokhoz szükséges
tolmácsolási szolgáltatások megszervezéséért;

50.22. minisztériumi fõosztályok vezetõinek, valamint
az önálló ágazati szervek vezetõinek kezdeményezésére az
államtitkár által engedélyezett szolgálati útlevelek kiadá-
sával kapcsolatos ügyintézésért;

50.23. a szolgálati útlevelek nyilvántartás-vezetéséért,
azok kezeléséért, az útlevelek biztonságos õrzéséért;

50.24. a minisztérium tevékenységével kapcsolatos kül-
földi kiutazások úti okmányainak beszerzéséért és elszá-
molásáért;

50.25. a minisztérium állami vezetõinek nemzetközi le-
velezésének végzéséért, indokolt esetben szakmai anya-
gok fordításának, fordíttatásának biztosításáért és pénz-
ügyi elszámolásáért;

50.26. az ENSZ Mezõgazdasági és Élelmiszeripari
Szervezete (FAO) Magyar Nemzeti Bizottsága titkársági
teendõinek ellátásáért;

50.27. a Világélelmezési Program keretében megvaló-
suló segélyek szervezésért;

50.28. a felsõbb és tárcaszintû megállapodások, illetve
eseti megbízások, felkérések alapján érkezõ tárgyaló és ta-
nulmányutas külföldi delegációk programjának összehan-
golásáért;

50.29. a nemzetközi feladatokra biztosított költségke-
rettel való gazdálkodásért;

50.30. a határon túli magyarok szakmai szervezeteivel
történõ kapcsolattartásért;

50.31. a minisztérium EU-tagállami mûködésére és
nemzetközi kapcsolattartására biztosított elõirányzatokkal
folytatott gazdálkodásért;

50.32. a rendszeresen jelentkezõ koordinációs és tájé-
koztatási feladatok ellátásáért:

50.32.1. Évente:
50.32.1.1. a mezõgazdasági szakattasék és a brüsszeli

Állandó Képviselet mezõgazdasági attaséinak beszámol-
tatásáért;

50.32.1.2. az attasék éves felkészítéséért;
50.32.2. Havonta:
50.32.2.1. Miniszteri tanácsülések elõkészítéséért;

50.32.2.2. A Budapesten akkreditált szakdiplomaták tá-
jékoztatásáért a Mezõgazdasági Tanácsülésen képviselt
magyar álláspontról;

50.32.2.3. Mezõgazdasági szakattasék havi jelenté-
seiért;

50.32.2.4. EU/Nemzetközi találkozóért kiemelt civil
szervezetekkel (MOSZ, MAGOSZ, ÉFOSZ Agrárkamara,
Agrya, Hangya)

50.32.3. Kéthetente:
50.32.3.1. EU-koordinációs vezetõi értekezletért
50.32.4. Hetente:
50.32.4.1. SCA-üléseken a magyar részvétel elõkészíté-

séért és a képviselet biztosításáért
50.32.4.2. EKTB-ülésekért
50.32.4.3. EU-koordinációs szakértõi értekezletért.

Szervezeti tagozódás:
EU-koordinációs Osztály
Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya
PHARE és EU Pénzügyi Osztály

A közgazdasági szakállamtitkár alárendeltségében
mûködõ szervezeti egységek

Titkárság

51.1. A közgazdasági szakállamtitkár közvetlen aláren-
deltségében mûködik a titkárság, melynek élén osztályve-
zetõi besorolású titkárságvezetõ áll. Feladatait a 12.2. pont
rögzíti.

51.2. A titkárság felelõs:
51.2.1. a székházi elhelyezéssel kapcsolatos feladato-

kért, a FAO-irodák elhelyezését biztosító ingatlanok és
székházi épületrész üzemeltetésével kapcsolatos feladatok
végrehajtásának felügyeletéért;

51.2.2. az FVM és a MEH Központi Szolgáltatási Fõ-
igazgatósággal való kapcsolattartásért;

51.2.3. a minisztériumi rendezvények lebonyolításával
kapcsolatos feladatok ellátásáért.

Agrárszabályozási Fõosztály

52. Az Agrárszabályozási Fõosztály felelõs:
52.1. az agrárgazdaságban zajló folyamatok, ezen belül

kiemelten az agrár-külkereskedelem (export-import), va-
lamint az ágazat foglalkoztatásban, jövedelemszerzésben
betöltött szerepének elemzéséért, értékeléséért; a fõ folya-
matokról, tendenciákról, valamint az agrárgazdasági tevé-
kenység fõbb eredményeirõl elemzõ, értékelõ anyagok ké-
szítéséért;

52.2. a makrogazdasági folyamatok (GDP, beruházás,
foglalkoztatás, jövedelem, export-import, árfolyam, pénz-
ügyi helyzet stb.) elemzéséért, értékeléséért, az agrárgaz-
daságra gyakorolt várható hatásuk elõrejelzéséért;
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52.3. az Agrárgazdasági Kutató Intézettel (AKI) együtt-
mûködve az agrárstatisztikai információs rendszer kialakí-
tásával és továbbfejlesztésével kapcsolatos hazai és nem-
zetközi tárcafeladatok koordinált ellátásáért, a Központi
Statisztikai Hivatallal való kapcsolattartásért, az Országos
Statisztikai Adatgyûjtési Programmal (OSAP) kapcsolatos
tárcafeladatok ellátásának összefogásáért, az EURO-
STAT-tal, valamint az Európai Bizottság illetékes részle-
gével való együttmûködésért, az adatszolgáltatási felada-
tok ellátásáért;

52.4. az AKI-val együttmûködve a mezõgazdasági
tesztüzemi rendszer, a mezõgazdasági számlarendszer, a
mezõgazdasági piaci árinformációs rendszer üzemelteté-
séért;

52.5. az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló törvénnyel
kapcsolatos tárcafeladatok ellátásáért, az AKI-val együtt-
mûködve az agrárgazdaságról szóló éves jelentések koor-
dinált kidolgozásáért;

52.6. az OECD-vel kapcsolatos tárcafeladatok koordi-
nálásáért, az agrárpolitikai jelentések összeállításáért;

52.7. az AKI szakmai felügyeletének ellátásáért;
52.8. az agrár- és vidékfejlesztési támogatási rendszer

közgazdasági megalapozásáért, az ilyen célú hazai költ-
ségvetési források tervezésével kapcsolatos tárcafeladatok
koordinált ellátásáért;

52.9. a nemzeti agrártámogatások költségvetési elõ-
irányzatai éven belüli felhasználási ütemtervének elkészí-
téséért, a teljesítés rendszeres értékeléséért, a szükség sze-
rinti átcsoportosítások kezdeményezéséért;

52.10. a nemzeti agrártámogatási rendszer, az egyes tá-
mogatási konstrukciók továbbfejlesztésével, mûködteté-
sével kapcsolatos tárcafeladatok koordinált ellátásáért;

52.11. az agrártermelés finanszírozásával, különféle
kedvezményes hitelkonstrukciókkal, az állami és intézmé-
nyi kezességvállalással kapcsolatos tárcafeladatok ellátá-
sáért; a Bankszövetséggel, az agrárágazat finanszírozásá-
ban részt vevõ hitelintézetekkel, kezességvállaló intézmé-
nyekkel való kapcsolattartásért; a kedvezményes agrár-hi-
telkonstrukciók monitoringrendszerének mûködtetéséért;

52.12. az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
(AVHA) tevékenységével kapcsolatos tárcafeladatok ellá-
tásáért;

52.13. a mezõgazdaságot sújtó elemi károk enyhítését
célzó szükség szerinti kormányzati intézkedések kezde-
ményezéséért; az új típusú mezõgazdasági kárenyhítési
rendszerrõl szóló törvénnyel kapcsolatos tárcafeladatok
ellátásáért;

52.14. a pénzügyi szabályozó rendszer (adózási rend-
szer, egészség- és társadalombiztosítási járulékrendszer,
egyéb elvonási rendszer, munkaügyi szabályozás, monetá-
ris szabályozás, hitelpolitika, állami támogatás stb.) kiala-
kításával és továbbfejlesztésével kapcsolatos tárcafelada-
tok koordinált ellátásáért;

52.15. az egyéb gazdasági jogszabályokkal (pl. kiemel-
ten a költségvetésrõl szóló törvény, a zárszámadásról
szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, a gazda-

sági társaságokról szóló törvény, a számvitelrõl, a csõd- és
felszámolási eljárásról szóló törvény stb.) kapcsolatos tár-
cafeladatok ellátásáért;

52.16. a mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztésé-
vel kapcsolatos tárcafeladatok ellátásáért;

52.17. a közösségi támogatások pénzügyi elszámolásá-
val, a közösségi kifizetések hazai költségvetésbe történõ
beillesztésével kapcsolatos tárcafeladatok ellátásáért;

52.18. az EMGA igénybevételével, egyes pénzügyi sza-
bályaival (pl. biztosíték rendszer, vis maior szabályozás,
pénzügyi végrehajtás) kapcsolatos tárcafeladatok ellátá-
sáért;

52.19. a mezõgazdasági támogatásokra vonatkozó kö-
zösségi szabályozással (közösségi iránymutatás, de mini-
mis, mentesítési rendelet) kapcsolatos tárcafeladatok
ellátásáért;

52.20. az uniós közvetlen termelõi támogatások (SAPS)
és a nemzeti kiegészítõ kifizetések (top-up), nemzeti sza-
bályainak kidolgozásával és továbbfejlesztésével, a támo-
gatási konstrukciók mûködtetésével kapcsolatos tárcafel-
adatok koordinált ellátásáért;

52.21. a nemzeti agrártámogatások Európai Bizottság-
nak történõ bejelentésével, notifikációjával kapcsolatos
tárcafeladatok koordinált ellátásáért, valamint az éves je-
lentés elkészítéséért;

52.22. A mezõgazdasági szövetkezeti üzletrész rende-
zésével kapcsolatos tárcafeladatokért;

Szervezeti tagozódás:
Agrárstatisztikai és Elemzõ Osztály
Agrár-pénzügyi és Finanszírozási Osztály
Közösségi Támogatási és Pénzügyi Osztály

Költségvetési és Gazdálkodási Fõosztály

53. A Költségvetési és Gazdálkodási Fõosztály felelõs:
53.1. a fejezet éves költségvetésének kimunkálásáért, a

költségvetési törvénytervezet tervezési mellékleteinek el-
készítéséért, a normaszöveg véleményezésének megszer-
vezéséért és a fejezeti költségvetés szöveges indoklásának
összeállításáért, az éves költségvetési tervezéssel össze-
függõ egyeztetéseket és vezetõi döntéseket megalapozó
javaslatok és számítások elkészítéséért;

53.2. az Országgyûlés által elfogadott fejezeti költség-
vetés alapján az elemi költségvetési elõirányzatok vezetõi
jóváhagyatásáért, kiközléséért, az intézményi költségveté-
sek átvételéért és számszaki ellenõrzéséért, a Magyar Ál-
lamkincstárnak megküldött fejezeti és intézményi elemi
költségvetések pontosságáért, a határidõk betartásáért, a
költségvetési alapokmányok elkészítéséért;

53.3. az Országgyûlés által elfogadott fejezeti költség-
vetés jogszabályokban elõírt követelmények szerinti vég-
rehajtásáért, egységes elõirányzat-felhasználási szabály-
zat (belsõ utasítás) kidolgozásáért, belsõ és külsõ egyezte-
téséért;
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53.4. a költségvetés végrehajtása során a fejezeti elõ-
irányzatok terhére – a minisztériumi vezetõk és szakfõosz-
tályok által – vállalt fizetési kötelezettségek ellenjegyzésé-
ért, a jogszerûség és a fedezet rendelkezésre állásának
vizsgálatáért, továbbá a fejezeti kötelezettségvállalások
nyilvántartásáért, illetve a fejezeti kötelezettségvállalási
nyilvántartás egységes szabályozásáért;

53.5. a fejezeti költségvetés végrehajtásához szükséges
fejezeti hatáskörû elõirányzat-módosítások lebonyolításá-
ért, a pénzügyminiszter és a Kormány hatáskörébe tartozó
elõirányzat-módosítások elõkészítéséért és végrehajtásá-
ért, együttmûködve a minisztérium szakfõosztályaival, il-
letve a Pénzügyminisztérium és a Magyar Államkincstár
illetékes munkatársaival;

53.6. a fejezeti kezelésû, valamint az intézményi elõ-
irányzatok elõirányzat-felhasználási terveinek elkészítte-
téséért, ellenõrzéséért, valamint az összesített, fejezeti
szintû elõirányzat-felhasználási terv összeállításáért és be-
nyújtásáért;

53.7. a felügyelt intézményekre kiterjedõ fejezeti lét-
szám-gazdálkodási feladatok és központi bérintézkedések
pénzügyi végrehajtásának megszervezéséért;

53.8. az intézményi beruházások figyelemmel kíséré-
séért, a feladatfinanszírozás rendjébe tartozó központi be-
ruházások koordinálásáért;

53.9. a költségvetés végrehajtásáról, a finanszírozási fe-
szültségekrõl és a finanszírozhatóság lehetõségérõl veze-
tõi elõterjesztések, tájékoztatók készítéséért;

53.10. a negyedéves mérlegjelentések, a féléves és éves
intézményi beszámolók elkészíttetéséért, felülvizsgálatá-
ért, a fejezeti számszaki és szöveges beszámolók elkészíté-
séért és benyújtásáért, a fejezeti zárszámadás feladatainak
ellátásáért, a zárszámadás számszaki és szöveges doku-
mentumainak elkészítéséért;

53.11. a fejezeti és intézményi elõirányzatok maradvá-
nyainak megállapításáért és jóváhagyásra benyújtásáért,
valamint a jóváhagyott fejezeti maradványok jóváhagyás
szerinti felhasználásáért, a tárgyévi fejezeti maradványtar-
tási kötelezettségek és zárolások végrehajtásáért;

53.12. támogatás-elõrehozások – indokoltságának vizs-
gálatát követõen – kezdeményezéséért és végrehajtásáért,
valamint az APEH, a Magyar Államkincstár, a MVH felé
történõ utalások kiemelt figyeléséért, kezeléséért;

53.13. az intézményi és fejezeti kezelésû elõirányzatok-
ra vonatkozó havi keretnyitások kezdeményezéséért, a
bankszámlák nyitásáért, megszüntetéséért, az erre vonat-
kozó kérelmek továbbításáért, az aláírás-bejelentõ karto-
nok aktualizálásáért, nyilvántartásáért, továbbításáért;

53.14. a miniszter által felügyelt költségvetési intézmé-
nyek alapító okiratainak aktualizálásáért, a módosító és
megszüntetõ okiratok Pénzügyminisztériummal való
egyeztetéséért – együttmûködve az illetékes szakfõosztá-
lyokkal –, az intézményi törzskönyvi nyilvántartás válto-
zásainak bejelentéséért;

53.15. a fejezeti számviteli politika és számlakeret aktu-
alizálásáért, a fejezeti költségvetés végrehajtásáról, vala-

mint az igazgatási cím gazdasági eseményeirõl analitikus
és fõkönyvi nyilvántartások vezetéséért;

53.16. a minisztérium igazgatás címhez tartozó költség-
vetési elõirányzatok tervezésével, az engedélyezett elõ-
irányzatok felhasználásával, és a költségvetési beszámo-
lással kapcsolatos feladatok ellátásáért;

53.17. a minisztérium részére engedélyezett személyi
juttatásokkal való ésszerû és jogszerû gazdálkodásért, a
rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások nyilván-
tartásáért, számfejtéséért és folyósításáért;

53.18. az illetményemelési, átsorolási és illetményelté-
rítési döntések átvezetéséért a nyilvántartásokban és a
pontos végrehajtásáért, valamint ezen döntéseket megala-
pozó felmérések és számítások elkészítésében való közre-
mûködéséért;

53.19. a pénzbeli és természetbeni juttatásokkal, költ-
ségtérítésekkel, (ruhapénz, üdülési csekk, önkéntes nyug-
díjpénztári támogatás, étkezési utalvány, bérletek, utazási-
költség-térítés stb.), lakásalappal, fizetési elõlegekkel kap-
csolatos nyilvántartások vezetéséért, a kifizetésekért és a
dolgozói visszatérítési kötelezettségek behajtásáért;

53.20. a dologi kiadások, reprezentáció, könyvtár,
üzemorvosi ellátás, továbbképzés, szakmai konferenciák
elõirányzatainak kezeléséért;

53.21. a belföldi és külföldi kiküldetések, a nemzetközi
tagdíjak elõirányzatainak nyilvántartásáért, a pénzügyi
teljesítések lebonyolításáért és dokumentálásáért, vala-
mint a FAO-kirendeltségek KSZF-nek még nem átadott
kiadásai finanszírozásáért;

53.22. a személyi juttatások folyósításához és egyes do-
logi kiadásokhoz kapcsolódó járulék és adófizetési kötele-
zettségek bevallásáért, teljesítéséért;

53.23. a MEH Központi Szolgáltatási Igazgatóságával
való együttmûködésért, megállapodások felülvizsgálatáért
és elõkészítéséért költségvetési tervezési, végrehajtási és
finanszírozási, elszámolási és beszámolási ügyekben;

53.24. a szakfõosztályok bevonásával a folyamatba épí-
tett elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés rendszere (FE-
UVE) kialakításáért és fejlesztéséért. A jelen Szabályzat
3. függeléke tartalmazza a folyamatba épített elõzetes és
utólagos vezetõi ellenõrzés rendszerét.

Szervezeti tagozódás:
Fejezeti Elõirányzatok Osztálya
Intézményi Elõirányzatok Osztálya
Számviteli és Beszámolási Osztály
Gazdálkodási Osztály

Agrárpiaci Fõosztály

54. Az Agrárpiaci Fõosztály felelõs:
54.1. az EU agrárpiaci és termékpálya-szabályozással

kapcsolatos nemzeti hatáskörbe utalt termékpálya-szabá-
lyozások végrehajtási rendelkezéseinek, a fõosztály hatás-
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körébe tartozó egyéb jogszabály-tervezetek (például szál-
lítás, belkereskedelem, versenyjog, promóció, marketing
stb.) szakmai elõkészítéséért;

54.2. Brüsszelben az irányító bizottságokban és a taná-
csi munkacsoportokban folyamatos képviselet biztosítá-
sáért, mandátumok elkészítéséért, egyeztetéséért, együtt-
mûködéséért;

54.3. az EU-s agrártermék-piaci reformok szakmaitár-
ca-koordinálásáért;

54.4. az agrárpiaci rendtartás intézményeinek összefo-
gásáért, az agrárpiaci költségvetési elõirányzatok felhasz-
nálásáért vonatkozó javaslatok kidolgozásáért és nyomon
követéséért;

54.5. az agrártermékpálya-bizottságok mûködésének
biztosításáért és titkársági teendõinek ellátásáért;

54.6. a közvetlen miniszteri döntést igénylõ koncepcio-
nális, stratégiai jellegû, piacszabályozással kapcsolatos ja-
vaslatok szakmai elõkészítéséért, és az operatív jellegû,
azonnali piaci intézkedésekkel kapcsolatos termék- és
ágazatspecifikus javaslatok kialakításáért;

54.7. a szállítással, szállítmányozással, logisztikával
összefüggõ – tárcán belüli – koordinációs, egyeztetési és
szabályozási feladatok ellátásáért, a miniszter jelölése
alapján tárcaközi bizottságokban való képviseletéért;

54.8. a zöldség-gyümölcs termelõi szervezetekkel és
zöldség-gyümölcs termelõi csoportokkal kapcsolatos fel-
adatok (elismerést megelõzõ szakmai és helyszíni ellenõr-
zés, elismerés elõkészítése, a mûködési programok jóvá-
hagyásának elõkészítése, mûködési programok és elisme-
rési tervek módosítása elõkészítése) ellátásáért, valamint
az ehhez szükséges adatbázis elkészíttetéséért és mûködte-
téséért;

54.9. zöldség-gyümölcs piachoz kapcsolódó fenntartha-
tó mûködési programok nemzeti stratégia megalkotásáért,
nyomon követésének és értékelésének biztosításáért;

54.10. a TÉSZ bírálóbizottság mûködtetéséért és titkár-
sági feladatainak ellátásáért;

54.11. a beszerzõ-értékesítõ szervezetekkel (BÉSZ)
kapcsolatos szabályozás szakmai elõkészítéséért;

54.12. a két- és többoldalú piaci és kereskedelmi kon-
cepciók mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékeket
érintõ változásainak és a piaci és kereskedelmi tárgyalások
agrárügyeinek szakmai véleményezéséért, egyeztetéséért;

54.13. az EU-rendtartással kapcsolatban álló szakmai
szervezetekkel és végrehajtóintézmény-rendszerével a
szakmai kapcsolattartásáért, valamint a nemzetközi szer-
vezetekben (WTO, FAO, Nemzetközi Szakmai Szerveze-
tek – gabona, cukor, hús, tej stb.) folyó szakmai munkában
való részvételéért;

54.14. a WTO-feladatok minisztériumi szintû koordiná-
lásáért;

54.15. az OECD termékpálya-bizottságaiban, illetve
munkacsoportjaiban a minisztérium képviseletéért;

54.16. a feldolgozott mezõgazdasági termékek kereske-
delmi rendszerének (Non-Annex I) szabályozásával össze-
függõ feladatok, agrárkereskedelem-technika és kereske-

delmi mechanizmusok mûködésének koordinálásáért, be-
leértve a vámpolitikai és engedélyezési mechanizmusból
adódó tárcafeladatokat;

54.17. a kereskedelmi törvénnyel, a versenytörvénnyel
és a társtárcákhoz tartozó agrár-belkereskedelemmel kap-
csolatos feladatok minisztériumon belüli szakmai koordi-
nálásáért;

54.18. a szükséges döntés-elõkészítésért az „EU-s me-
zõgazdasági termékek promóciós programjainak támoga-
tása” intézkedés titkársági feladatainak ellátásáért, végre-
hajtási rendszerének kialakításáért és koordinálásáért, a
pályázatok kiírásáért, elbírálásáért;

54.19. az intervencióval kapcsolatos nemzeti szabályo-
zás kidolgozásáért (gabona, cukor, etilalkohol stb.);

54.20. a legrászorultabbak intervenciós készletekbõl
történõ segélyezésének (gabona, cukor, liszt, tészta, tejpor
stb.) szabályozásáért;

54.21. a Bor Eredetvédelmi Bizottság, és a Szõlõfajta
Használati Bizottság, a Nemzetközi Szõlészeti és Borásza-
ti Szervezet (OIV) tagállami szakmai munkájának koordi-
nálásáért, a Szlovák Köztársaság és a Magyar Köztársaság
Vegyes Bizottsága által létrehozott, a „Tokaj” eredetmeg-
jelölés használatával foglalkozó albizottság magyar
tagozat munkájának koordinálásáért;

54.22. a szõlõtermesztés és borkészítés során keletkezõ
melléktermék-lepárlás szabályozásának szakmai elõkészí-
téséért és ellenõrzés melletti kivonásáért;

54.23. a hegyközségi törvénnyel és a bortörvénnyel
kapcsolatos minisztériumi feladatok ellátásáért;

54.24. az etilalkohol piaci rendtartási döntéseket elõké-
szítõ, egyeztetõ bizottság munkájának koordinálásáért;

54.25. a vágott-test-minõsítés szabályozásával kapcso-
latos feladatok ellátásáért, test minõsítésére vonatkozó ha-
tósági feladatok ellátásának ellenõrzéséért,

54.26. az iskolatejprogram szabályozásával kapcsolatos
szakmai feladatok ellátásáért;

54.27. a gazdasági biztonsági tartalékkal (TIG gabona
és vetõmag) kapcsolatos szakmai, piaci helyzetet érintõ
feladatok ellátásáért;

54.28. az Agrár-külgazdasági Stratégiai Munkacsoport
vezetõi feladatainak ellátásáért;

54.29. az AMC szakmai felügyeletének ellátásáért.

Szervezeti tagozódás:
Közös Piaci Szervezetek Osztálya
Agrárpiac Szervezési Osztály
Agrárpiaci Koordinációs Osztály

Intézményfelügyeleti és Vagyongazdálkodási Fõosztály

55. Az Intézményfelügyeleti és Vagyongazdálkodási
Fõosztály felelõs:

55.1. a miniszter MgSzH-val kapcsolatos irányítási és
szakmai-felügyeleti feladatainak ellátásával, koordináció-
jával összefüggésben az általános igazgatás keretében
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55.1.1. a miniszter MgSzH-ra vonatkozó irányítási, fel-
ügyeleti, valamint munkáltatói jogkörben hozott döntései-
nek szakmai elõkészítéséért;

55.1.2. az MgSzH költségvetésével, valamint humán-
erõforrás-felhasználásának tervezésével kapcsolatos állás-
pont kialakításáért;

55.1.3. az MgSzH Szervezeti és Mûködési Szabályzatá-
nak miniszteri utasításként történõ kiadásával kapcsolatos
elõkészítéséért, a miniszteri jóváhagyást igénylõ egyéb
belsõ szabályzatainak miniszteri jóváhagyásra történõ elõ-
készítéséért, valamint egyéb szabályzatainak véleménye-
zéséért, az MgSzH Szervezeti és Mûködési Szabályzatá-
nak felülvizsgálatával kapcsolatos minisztériumi szintû
feladatok ellátásáért;

55.1.4. az MgSzH központja és területi szervei alapító
okiratának kiadásra vagy módosításra elõkészítéséért;

55.1.5. az MgSzH munkatervével kapcsolatos miniszté-
riumi feladatok végrehajtásáért;

55.1.6. az MgSzH-val való folyamatos kapcsolattar-
tásért;

55.1.7. az MgSzH feladat- és hatásköri jegyzékének az
érintett szakfõosztályokkal együttmûködve történõ össze-
állításáért és folyamatos naprakész állapotban tartásáért;

55.1.8. a feladatracionalizációval összefüggõ jogsza-
bály-módosítások érintett fõosztályokkal együttmûködve
történõ elõkészítéséért;

55.1.9. az MgSzH mûködésére vonatkozó jogi és szak-
mai hatásvizsgálatok elvégzéséért, az azok eredményeként
jelentkezõ jogalkotási feladatok szakmai elõkészítéséért,
az MgSZH szervezetfejlesztésével kapcsolatos projektek
koordinációjáért, azok eredményének jogalkotásban törté-
nõ érvényesítéséért;

55.1.10. a miniszter MgSzH-val kapcsolatos irányítási
és szakmai-felügyeleti feladatainak ellátásával, koordiná-
ciójával összefüggésben közremûködik az MgSzH mûkö-
désének szakmai felügyeletében;

55.2. az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad irányítá-
sáért, mûködtetéséért és fejlesztési tevékenységének fel-
ügyeletéért;

55.3. az Agrármarketing Centrum (a továbbiakban:
AMC) felügyeletével összefüggésben

55.3.1. az AMC-vel kapcsolatos irányítási, felügyeleti,
valamint munkáltatói jogkörben hozott döntések elõkészí-
téséért;

55.3.2. az AMC költségvetésével, humánerõforrás-fel-
használásának tervezésével kapcsolatos álláspont kialakí-
tásáért;

55.3.3. az AMC Szervezeti és Mûködési Szabályzatá-
nak miniszteri jóváhagyásával, illetve kiadásával kapcso-
latos minisztériumi szintû feladatok ellátásáért, az AMC
miniszteri jóváhagyást igénylõ egyéb belsõ szabályzatai-
nak jóváhagyásra történõ elõkészítéséért, egyéb szabály-
zatainak véleményezéséért;

55.3.4. az AMC alapító okiratának kiadásra, illetve mó-
dosításra elõkészítéséért;

55.3.5. az AMC munkatervével, az éves közösségi ag-
rármarketing-program összeállításával, lebonyolításával
kapcsolatos minisztériumi feladatok végrehajtásáért;

55.3.6. az AMC-vel való folyamatos kapcsolattartásért;

55.4. az AKI-t kivéve a tárcához tartozó, költségvetési
gazdálkodási rendben mûködõ kutatóintézetek mûködésé-
vel kapcsolatos intézményfelügyeleti és vagyongazdálko-
dási kérdésekben szakmai álláspont kialakításáért;

55.5. a közoktatás és szakképzés keretében
55.5.1. az ágazat oktatáspolitikájának kialakításáért,

gondozásáért és a szakmapolitika érvényesítéséért [1993.
évi LXXIX. tv., 1993. évi LXXVI. tv., 2001. évi CI. tv.];

55.5.2. a közoktatásról, a szakképzésrõl, a felsõoktatás-
ról és a felnõttképzésrõl szóló törvények és kapcsolódó
rendeleteik alapján a tárcára háruló feladatok elvégzéséért;

55.5.3. a felnõttképzés, át- és továbbképzés fejlesztésé-
ért és a tárca területét érintõ gondozásáért, a vidékfejlesz-
tési célok figyelembevételével;

55.5.4. az ágazat tekintetében a gyakorlati képzési
tevékenység fejlesztésének koordinálásáért [1993. évi
LXXVI. tv., 155/1998. (IX.30.) Korm. rend.];

55.5.5. az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az
FVM megállapodásából származó feladatok gondozá-
sáért;

55.5.6. az agrár-felsõoktatási intézmények mûködésé-
ben a tárca oktatáspolitikai és szakmai igényének képvise-
letéért, gondozásáért, az agrár-felsõoktatási intézmények-
kel történõ kapcsolattartásért; a szakalapítások, szakindí-
tások elõkészítésében való együttmûködésért;

55.5.7. az iskolarendszeren kívüli képzés, valamint az
általános tanügyi, igazgatási, szakmai fejlesztési és koor-
dinációs feladatainak ellátásáért;

55.5.8. az agrárképzést szolgáló tangazdaságok, tanüze-
mek fejlesztési koordinációjáért, a fejlesztési célú támoga-
tási rendszer mûködtetéséért, a kapcsolódó megállapodá-
sok gondozásáért;

55.5.9. az agrárágazatba tartozó mesterképzés koordi-
nációs feladatainak ellátásáért;

55.5.10. a gyakorlati oktatás, tangazdaságok/tanüzemek
fejlesztéséért;

55.5.11. a szakképzési tevékenység támogatására irá-
nyuló EU-s programok (AVOP, EMVA szakképzést érin-
tõ intézkedései) elõkészítésében való közremûködésért, a
szakterületi érdekek képviseletéért [1257/1999/EK rende-
let; 72/2002. (VIII. 15.) FVM rendelet];

55.5.12. az agrároktatáshoz kapcsolódó hazai, nemzet-
közi és/vagy EU-s szervezetekkel, intézményekkel történõ
kapcsolatépítés és -fenntartás koordinálásáért;

55.5.13. a szakképzési szaktanácsadók, továbbá a szak-
mai és gyakorlati képzést ellátó pedagógusok szakmai to-
vábbképzésének gondozásáért;

55.5.14. a szakmai vizsgaszabályzat kialakításáért, or-
szágos szakmai versenyek szervezéséért [1993. évi
LXXVI. tv., 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet];
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55.5.15. a tárca hatáskörébe tartozó külföldi bizonyítvá-
nyok egyenértékûségének elismeréséhez kapcsolódó fel-
adatok ellátásáért – az állatorvosi oklevelek/bizonyítvá-
nyok elismerésének kivételével (2001. évi C. tv.);

55.5.16. a közép- és felsõfokú agrár-szakoktatási intéz-
ményekben tanuló és a fiatal agrárszakemberek külföldi
gyakornoki programjainak elõkészítéséért, a kapcsolódó
feladatok ellátásáért;

55.5.17. a minisztérium fenntartásában mûködõ mezõ-
gazdasági középfokú szakoktatás továbbképzõ és szakta-
nácsadó intézmények, középfokú nevelési, oktatási intéz-
mények fenntartásával, igazgatásával, általános és szak-
mai felügyeletével kapcsolatos feladatokért [155/1998.
(IX. 30). Korm. rend., 1993. évi LXXIX. tv.];

55.5.18. a minisztérium szakmai hatáskörébe tartozó
oktatási intézmények munkájának szakmai értékelésével
kapcsolatos feladatok ellátásáért;

55.5.19. minisztériumi fenntartású szakképzõ iskolai
hálózat korszerûsítéséért;

55.5.20. a minisztériumi fenntartású szakképzõ intéz-
mények tekintetében a fenntartó nevében benyújtandó pá-
lyázatok elõkészítésével, benyújtásával kapcsolatos fel-
adatokért;

55.5.21. részt vesz a szakképzéssel és közmûvelõdéssel
összefüggõ bizottságok munkájában;

55.6. a szakképzéssel kapcsolatos törvények és egyéb
jogszabályok alapján a szakképesítésért felelõs ágazati mi-
niszter jogkörében a mezõgazdaság, az erdõgazdaság, a
vad- és halgazdaság, az elsõdleges fafeldolgozás, az élel-
miszeripar, az agrárkereskedelem, valamint a földmérés
és térképészet szakterületein (alap-, rész-, elágazó és rá-
épülõ) szakképesítés tekintetében

55.6.1. az állam által elismert szakképesítésekre való ja-
vaslattételért;

55.6.2. a széles szakmacsoportos alapozás kialakításá-
ért, az agrárágazatba tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeinek meghatározásáért;

55.6.3. a képzés idõtartamának, a szakképesítés szak-
mai tantárgyainak, illetve tananyagegységeinek meghatá-
rozásáért;

55.6.4. az agrárágazatba tartozó szakképesítések köve-
telmény- és képzési moduljainak kialakításáért, az ágazati
képzések modultérképei összeállításáért, a központi prog-
ramok elkészítéséért és kiadásáért;

55.6.5. a szakképzés tananyagainak moduláris szerke-
zetû, kompetenciaalapú fejlesztéséért, a digitalizált tan-
anyagok elkészítésének és hozzáférésének biztosításáért;

55.6.6. a szakmai tankönyvek kidolgoztatásáért, kiadá-
sáról és forgalmazásáról való gondoskodásért, a szakmai
tankönyvek jóváhagyásáért, a kéziratok és szakmai kiad-
ványok tankönyvvé nyilvánításával összefüggõ feladatok
ellátásáért, az FVM középfokú tankönyvbíráló bizottsága
mûködtetéséért;

55.6.7. a tanévenkénti tankönyvjegyzék összeállításáért
és kiadásáért;

55.6.8. a szabályozott és hatósági szakmák jegyzékének
összeállításáért és folyamatos karbantartásáért;

55.6.9. a szakmai elméleti és gyakorlati képzést ellátó
pedagógusok továbbképzésének szervezéséért, valamint a
szakoktatási szaktanácsadás megszervezéséért és mûköd-
tetéséért;

55.6.10. az országos szakmai tanulmányi versenyek
(OSZTV, SZKTV) szervezéséért;

55.6.11. a Munkaerõ-piaci Alap képzési alaprészével
kapcsolatos külön törvényben meghatározott minisztériu-
mi feladatok ellátásáért;

55.6.12. a szakmai vizsga részeinek és a vizsgatárgyak
meghatározásáért, a szakmai vizsga írásbeli és szóbeli té-
teleinek kitûzéséért, a gyakorlati vizsga javasolt tételeinek
meghatározásáért;

55.6.13. pályázati eljárás keretében az országos szak-
mai szakértõi és országos szakmai vizsgaelnöki névjegy-
zékének meghatározásáért;

55.6.14. a szakmai vizsga elnökének megbízásáért;
55.6.15. szakmai és törvényességi helyszíni ellenõrzés

végzéséért a szakmai vizsgákon, a vizsgajegyzõkönyvek
ellenõrzéséért és értékeléséért;

55.6.16. pályázati úton a szakmai vizsgáztatásra feljo-
gosított intézmények kiválasztásáról való döntésért, a
szakmai vizsgáztatásra feljogosított intézmények jegyzé-
kének összeállításáért;

55.6.17. a Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Prog-
ram (NFT-HEFOP) szakképzés-fejlesztési központi prog-
ram irányítási feladatainak ellátásában való részvételéért;

55.6.18. a Szakiskolai Fejlesztési Program II. fázisának
szervezésében, irányításában való közremûködésért;

55.6.19. az agrárágazat tekintetében a szakképzés meg-
kezdésére és folytatására vonatkozó speciális feltételek
meghatározásáért, a gyakorlati oktatás fejlesztési felada-
tainak meghatározásáért, a tangazdaságok, tanüzemek fej-
lesztési támogatására való javaslattételéért, a gyakorlóhe-
lyek ellenõrzésében való részvételéért;

55.6.20. az agrár felsõfokú szakképesítések Országos
Képzési Jegyzékbe vételére való javaslattételéért;

55.6.21. a felsõoktatási alap- és mesterszakok meghatá-
rozásában, a szakmai követelmények kialakításában való
közremûködéséért;

55.6.22. a felsõoktatási tankönyv- és jegyzetellátás
megvalósításában való részvételért;

55.6.23. pályázati rendszer mûködtetéséért a tangazda-
ságok, tanüzemek minõsítésére;

55.6.24. a munkaerõpiac és a felnõttképzésben részt ve-
võk igényeinek összehangolásában való közremûködésért,
valamint a felnõttképzést folytató intézmények kapacitá-
sainak jobb kihasználásában való közremûködésért;

55.6.25. az iskolarendszeren kívüli képzéssel kapcsola-
tos általános tanügy-igazgatási, szakmai felügyeleti és ko-
ordinációs feladatok ellátásáért;

55.6.26. az agrárágazati felnõttoktatás felügyeletével,
szakmai támogatásával és fejlesztésével, valamint a szak-
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emberek rendszeres továbbképzésével kapcsolatos fõosz-
tályi feladatok összehangolásáért;

55.6.27. a gazdasági kamara javaslata alapján a mester-
képzési szakok meghatározásáért, a mesterképzés szakmai
követelményeinek és a vizsgáztatás szabályainak megha-
tározásáért;

55.6.28. a mesterképzéssel kapcsolatos általános tan-
ügy-igazgatási, szakmai felügyeleti és koordinációs fel-
adatok ellátásáért;

55.6.29. a külföldi gyakornok programok szervezésé-
ben való részvételért;

55.6.30. eljáró hatóságként az agrárágazatba tartozó
külföldi bizonyítványok, oklevelek honosítási, elismerési
feladatainak ellátásáért;

55.6.31. a határon túl élõ magyarok ágazati szakképzé-
sének elõsegítésében, szervezésében való részvételért;

55.6.32. a vidékfejlesztést szolgáló szakképzéssel kap-
csolatos feladatok ellátásában való közremûködésért;

55.6.33. a családi vállalkozásokat segítõ képzési prog-
ramok kialakításában, megszervezésében való közremû-
ködésért;

55.6.34. a növényvédelmi és agrár-környezetgazdálko-
dási jogszabályok végrehajtásához kapcsolódó felnõttkép-
zési feladatok megoldásában való közremûködésért;

55.6.35. a helyes mezõgazdasági gyakorlat megismerte-
tése céljából a gazdák képzésének és tájékoztatásának
megszervezésében való közremûködésért;

55.6.36. a 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet másodfokú
hatósági feladatainak elõkészítéséért;

55.6.37. a gazdálkodás eredményességét segítõ ismeret-
átadás támogatására benyújtott pályázatokkal kapcsolatos
feladatok végrehajtásában való közremûködésért;

55.6.38. az Országos Képzési Jegyzékbe nem tartozó
ágazati szakképzés, át- és továbbképzés szabályozásával,
tartalmának meghatározásával kapcsolatos feladatok ellá-
tásáért;

55.6.39. a szakképzést szolgáló szemléltetõ eszközök
fejlesztésével és alkalmazásának elõsegítésével kapcsola-
tos feladatok megoldásában való közremûködésért;

55.6.40. a miniszter által adományozott szakmai kitün-
tetések, díjak odaítélésének elõkészítésében való közre-
mûködésért;

55.6.41. a középfokú szakképzéssel kapcsolatos nem-
zetközi együttmûködésbõl eredõ feladatok ellátásáért;

55.6.42. a szakképzés fejlesztése érdekében a társtár-
cákkal, a társfõosztályokkal, pedagógiai szolgáltató szer-
vezetekkel (NSZFI, NFI, OKÉV stb.), a gazdasági kama-
rákkal, a szakmai és érdek-képviseleti szervezetekkel, a
munkaügyi és foglalkoztatási szervekkel, köz- és felsõok-
tatási intézményekkel stb. való együttmûködésért;

55.7. a közoktatással szak- és felnõttképzéssel, közmû-
velõdéssel kapcsolatos és egyéb jogszabályok alapján az
intézményfenntartói jogkörben

55.7.1. a minisztérium által fenntartott szakoktatási in-
tézmények, valamint az Országos Mezõgazdasági Könyv-

tár és Dokumentációs Központ felügyeletéért és mûködte-
téséért;

55.7.2. az FVM VKSZI szakképzéssel kapcsolatos
szakmai felügyeletéért;

55.7.3. a Magyar Mezõgazdasági Múzeum felügyeleté-
ért és mûködtetéséért;

55.7.4. a fenntartott szakoktatási intézmények, valamint
az Országos Mezõgazdasági Könyvtár és Dokumentációs
Központ és a Magyar Mezõgazdasági Múzeum alapító ok-
iratának kiadásra vagy módosításra elõkészítéséért;

55.7.5. az intézmények szervezeti és mûködési szabály-
zatának jóváhagyásáért, a szakoktatási intézmények peda-
gógiai és a képzési programjai, a minõségbiztosítási sza-
bályzatok, a házirend, továbbá a jogszabály alapján készí-
tendõ egyéb szabályzatok (tûzvédelmi, gyermekvédelmi,
egészségvédelmi stb.) jóváhagyásáért;

55.7.6. a közoktatási törvényben elõírt fenntartó felada-
tok az engedélyezésekben, hozzájárulásokban, egyéb
(gazdálkodást nem érintõ) tanügy-igazgatási ügyekben
való ellátásáért;

55.7.7. a közoktatási törvényben elõírt törvényességi
kérelem, felülbírálati kérelem másodfokú hatósági felada-
tainak ellátásáért;

55.7.8. az intézmények éves költségvetési elõirányza-
tainak meghatározásában való közremûködésért;

55.7.9. a más fejezetek, illetve szervezetek által kiírt pá-
lyázatokhoz szükséges fenntartói igazolásokkal és pályá-
zati önrésszel kapcsolatos feladatok ellátásáért;

55.7.10. a beiskolázási tevékenység koordinálásáért
(beiskolázási létszám és szakirány meghatározása);

55.7.11. az intézmények vezetõinek, illetve gazdasági
vezetõinek pályázati úton történõ kiválasztásában való
közremûködésért;

55.7.12. az intézmények törvényességi, felügyeleti és
komplex pénzügyi ellenõrzésében való közremûködésért;

55.7.13. az iskolaszék munkájában, a közalkalmazotti
és az összdolgozói értekezleteken való részvételért;

55.7.14. az intézmény-fenntartási feladatok ellátásában
együttmûködésért a társminisztériumokkal, társfõosztá-
lyokkal, megyei fõjegyzõkkel, OKÉV-vel, szakszerveze-
tekkel stb.;

55.7.15. 2008. szeptember 1-jétõl a szakképzési hozzá-
járulásokkal kapcsolatos megállapodások megkötését;

55.8. a mezõgazdasági intézményhálózat felügyelete
keretében

55.8.1. a közfeladatok felülvizsgálatára irányuló kor-
mányzati tevékenység keretében az FVM háttérintézmé-
nyei feladatainak áttekintéséért, különös tekintettel a
2229/2006. (XII. 20.) Korm. határozatból és a 2233/2007.
(XII. 12.) Korm. határozatból eredõ tárcaszintû feladatok
koordinálásáért, monitoringjáért;

55.8.2. a háttérintézmények feladatainak és feltétel-
rendszerének racionalizálásáért, az intézményszerkezet
okszerû kialakítására vonatkozó döntés-elõkészítõ és
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elemzõ tevékenységért, a feladatorientált költségvetési fi-
nanszírozás alkalmazásának céljából,

55.8.3. a szakmai feladatok és folyamatok elektronizá-
lási lehetõségeinek feltárásában és megvalósításában való
közremûködésért, az elektronikus ügyintézés feltételrend-
szerének megvalósításáért;

55.8.4. a szakigazgatási intézményhálózat és a fõosztály
felügyelete alá tartozó szakképzõ intézmények létszám-
gazdálkodásával, mûködési költségvetésével és fejlesztési
kérdéseivel kapcsolatos elemzési és értékelési feladatok
ellátásáért;

55.8.5. az MgSzH szervezeti integrációját segítõ ingat-
lanhasznosítási alternatívák elõkészítéséért, a társintézmé-
nyekkel való együttmûködés koordinációjáért;

55.8.6. a fejezet illetékességébõl kikerülõ feladatokkal
kapcsolatos egyeztetések ellátásáért, a MeH KSZF részére
történõ eszközátadások koordinációjáért;

55.8.7. a 2118/2006. (VI. 30.) Kormányhatározat
FVM-et érintõ feladatainak koordinációjáért, a monito-
ring- és tájékoztatási feladatok ellátásáért a tárca részérõl;

55.8.8. a felügyelt intézményekre kiterjedõ létszám-
gazdálkodási feladatok megszervezéséért, az intézményi
létszámstruktúra felülvizsgálatáért;

55.8.9. az engedélyezett létszám-gazdálkodási elõ-
irányzatok betartásáért, a felügyelt intézményekre kiterje-
dõ fejezeti létszám-gazdálkodási, valamint az intézményi
létszámstruktúra felülvizsgálatával és kialakításával kap-
csolatos feladatokért;

55.8.10. az ágazati irányítás alá tartozó központi és terü-
leti közigazgatási és egyéb szervek átszervezésébõl adódó
további döntést és végrehajtást igénylõ feladatok ellátásá-
nak minisztériumi koordinációjáért.

55.9. a földmûvelésügyi szakigazgatás keretében
55.9.1.a mezõgazdaságot sújtó elemi károk felmérésé-

vel kapcsolatos feladatok ellátásáért, elemi károk esetén a
minisztérium vezetésének tájékoztatásáért;

55.9.2. a mezõgazdasági õstermelõi igazolványok ki-
adásával kapcsolatos feladatok koordinálásáért, családi
gazdálkodókról szóló határozatok kiadásáért;

55.9.3. a mezõõri tevékenység minisztériumi feladatai-
nak ellátásáért;

55.9.4. a gázolaj jövedékiadó-visszatérítése eljárási
rendjének kialakításáért és felügyeletéért.

55.10. a minisztérium és háttérintézményei vagyongaz-
dálkodási feladataival összefüggésben

55.10.1. a fejezet közbeszerzési tevékenységének sza-
bályozásáért, figyelemmel kíséréséért, a közbeszerzési el-
járásokkal kapcsolatos felmérések, jelentések elkészíté-
séért;

55.10.2. az ágazat hatáskörében meghirdetett közbe-
szerzési eljárások általános felügyeletéért;

55.10.3. a felügyelt költségvetési intézmények kezelé-
sében lévõ és a magyar állam tulajdonát képezõ ingatlanok
vonatkozásában a vagyonkataszter elkészítéséért;

55.10.4. a minisztérium felügyelete alá tartozó, önálló-
an gazdálkodó költségvetési intézmények alapfeladatai el-
látásához szükséges ingatlanokkal kapcsolatos vagyonke-
zelési szerzõdés MNV Zrt.-vel történõ megkötéséért;

55.10.5. a magyar állam tulajdonába tartozó intézményi
vagyon kezelésével, nyilvántartásával kapcsolatos minisz-
tériumi feladatok ellátásáért;

55.10.6. az MNV Zrt.-vel kötött ideiglenes vagyonke-
zelõi szerzõdésben biztosított jogok alapján, az FVM va-
gyonkezelésében lévõ ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt., a
Concordia Közraktár Zrt. és a Tartalékgazdálkodási Kht.
vagyongazdálkodásához, a vagyon kezeléséhez kapcsoló-
dó döntések elõkészítéséért, koordinálásáért;

55.10.7. az ideiglenes vagyonkezelési szerzõdés aktua-
lizálásáért;

55.10.8. az éves rendes közgyûléshez/taggyûléshez
kapcsolódó beszámolók és üzleti tervek tulajdonosi jóvá-
hagyásának elõkészítéséért;

55.10.9. az ideiglenes vagyonkezelési szerzõdésbe tar-
tozó közgyûlési és taggyûlési hatáskörbe tartozó alapítói
határozatok elõkészítéséért, kiadásáért;

55.10.10. az ideiglenes vagyonkezelési szerzõdés
4.8. pontjában foglalt kérdésekben az MNV Zrt. jóváha-
gyásának megkéréséért;

55.10.11. a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács ülé-
sein a miniszteri képviselet biztosításáért, a képviseletre
való felkészítésért;

55.10.12. a 39.3.–39.4. pontokban foglaltak szerint az
MNV Zrt.-vel történõ kapcsolattartásért;

55.10.13. a vagyongazdálkodási körbe utalt feladatok
vonatkozásában tájékoztatók, beszámolók és elemzések
készítéséért;

55.10.14. a minisztérium gazdasági társaságokban lévõ
részesedései nyilvántartásának negyedévenkénti egyezte-
téséért, majd valós leltárral alátámasztott kimutatásáért;

55.10.15. az állami vagyonnal kapcsolatos 2007. évi
CVI. törvény alapján az MNV Zrt. tulajdonosi jogkörébe
tartozó gazdasági társaságok átadásával kapcsolatos
FVM–MNV Zrt. közötti átadás-átvételi megállapodásból
adódó feladatok ellátásáért;

55.10.16. a tulajdonosi jogok gyakorlását elõsegítõ in-
formációs rendszer mûködtetéséért, a jogszabályokban
rögzített ellenõrzések felügyeletéért, a területre kiterjedõ
ÁSZ- és a KEHI-ellenõrzések kiszolgálásáért;

55.10.17. a gazdaságbiztonsági tartalék kezelését ellátó
társaság mûködésével kapcsolatos vagyongazdálkodási
feladatok összefogásáért;

55.10.18. a közgyûlésen (taggyûlésen) képviselendõ tu-
lajdonosi álláspont kialakításának koordinálásáért és a
képviselet ellátásáért;

55.10.19. az Agrármarketing Centrum vagyongazdál-
kodásával kapcsolatos tárcaszintû feladatok ellátásáért;

55.10.20. az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad va-
gyongazdálkodásával kapcsolatos tárcaszintû feladatok
ellátásáért;
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55.10.21. a minisztérium felügyelete alá tartozó mezõ-
gazdasági középfokú szakoktatási intézmények, MgSzH,
Magyar Mezõgazdasági Múzeum és Országos Mezõgaz-
dasági Könyvtár és Dokumentációs Központ vagyongaz-
dálkodása tárcaszintû feladatainak ellátásáért;

55.10.22. a minisztérium felügyelete alá tartozó egyéb,
önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vagyon-
gazdálkodásának koordinációjáért;

Szervezeti tagozódás:
Szabályozási-módszertani Osztály
Szakképzési Osztály
Vagyongazdálkodási Osztály

Az agrárgazdasági szakállamtitkár alárendeltségében
mûködõ szervezeti egységek

Titkárság

56. Az agrárgazdasági szakállamtitkár közvetlen alá-
rendeltségében mûködik a titkárság, melynek élén osz-
tályvezetõi besorolású titkárságvezetõ áll. Feladatait a
12.2. pont rögzíti.

Humánpolitikai és Igazgatási Fõosztály

57. A Humánpolitikai és Igazgatási Fõosztály felelõs:

57.1. humánpolitikai feladatkörében
57.1.1. a miniszter és a minisztériumi vezetõk hatáskö-

rébe tartozó személyzeti, munkaügyi, szervezési, fegyel-
mi, kártérítési, szociális és kegyeleti döntések elõkészíté-
séért és végrehajtásáért;

57.1.2. a miniszteri kitüntetésekkel és elismerésekkel
kapcsolatos tevékenységkoordinációjáért;

57.1.3. a minisztérium létszámgazdálkodással össze-
függõ feladatainak elõkészítéséért;

57.1.4. az Országos Érdekegyeztetõ Tanács Bér- és
Kollektív Megállapodások Bizottságában, a Közmunka
Tanácsban a tárcaképviselet ellátásáért;

57.1.5. a nemzetbiztonsági ellenõrzésekkel kapcsolatos
feladatok ellátásáért;

57.1.6. a minisztérium állományába tartozó vezetõk és
beosztott köztisztviselõk, a minisztérium irányítása és fel-
ügyelete alá tartozó intézmények elsõ számú vezetõinek
(ide értve az MgSzH elnökhelyetteseit is), valamint az ál-
lamháztartásra vonatkozó jogszabályok alapján nyilatko-
zattételre kötelezettek vagyonnyilatkoztatásával összefüg-
gõ feladatok ellátásáért;

57.1.7. a köztisztviselõi és közalkalmazotti álláshelyek
pályáztatásával kapcsolatos ügyintézésért, a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Köz-
ponttal való kapcsolattartásért;

57.1.8. a személyi állomány egészségi, pszichikai és fi-
zikai alkalmasságával, foglalkozás-egészségügyi helyze-
tével kapcsolatos tevékenység felügyeletéért;

57.1.9. az ágazatot érintõ személyügyi és képzési, to-
vábbképzési feladatok koordinálásáért;

57.1.10. a mezõgazdasági szakdiplomatákkal kapcsola-
tos közös feladatokról szóló 1/2005. KüM–FVM együttes
miniszteri utasításban meghatározott, az FVM hatásköré-
be tartozó személyügyi feladatok ellátásáért;

57.1.11. a nemzetközi humánpolitikai kapcsolatok
fenntartásáért és fejlesztéséért;

57.1.12. a minisztérium állománya személyügyi adatai-
nak számítógépes feldolgozásáért és a jogszabályban elõ-
írt adatszolgáltatásért a Központi Közszolgálati Nyilván-
tartás részére;

57.1.13. az FVM Dolgozók és Nyugdíjasok Érdekvé-
delmi Szervezetével történõ kapcsolattartásért;

57.1.14. a személyi anyagok kezeléséért;
57.1.15. Az Európai Bizottság által meghirdetett nem-

zeti szakértõi pályázat közzétételéért, a pályázó miniszté-
riumi köztisztviselõ jelöléséért, kiküldetésük ügyintézésé-
ért és kint tartózkodásuk meghosszabbításáért és ennek
kapcsán kapcsolattartás a MeH illetékes szerveivel;

57.1.16. a külképviseleteken a tárca érdekeit képviselõ
mezõgazdasági szakdiplomaták és családjuk élet- és mun-
kakörülményei alakulásának folyamatos figyelemmel kí-
séréséért, az ezzel kapcsolatos intézkedések kezdeménye-
zéséért;

57.1.17. a minisztériumi alkalmazottak képzésével, to-
vábbképzésével kapcsolatos feladatok ellátásáért;

57.1.18. a minisztériumi köztisztviselõk minõsítéséért,
az ügykezelõk értékeléséért, a köztisztviselõk egyéni telje-
sítményértékelési rendszere (TÉR), a teljesítményjutalma-
zás végrehajtásáért, valamint az intézményi vezetõk minõ-
sítéséért és tevékenységük értékeléséért;

57.1.19. a szakértõi engedélyek kiadásával kapcsolatos
hatósági ügyintézésért, a nyilvántartás vezetéséért;

57.1.20. a mezõ- és erdõgazdálkodási, valamint az élel-
miszer-ipari tevékenységhez kapcsolódó szakterületeken
az igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához szük-
séges szakmai gyakorlat szakirányú jellege igazolásáért;

57.1.21. a minisztérium által kötött munkaszerzõdések,
illetve munkavégzésre irányuló egyéb szerzõdések elõké-
szítéséért, illetve nyilvántartásáért;

57.1.22. a kitüntetések és kitüntetés jellegû elismerések
alapításának elõkészítéséért;

57.1.23. a minisztériumi dolgozók szociális helyzeté-
nek figyelemmel kíséréséért, a segélyezési rendszer kiala-
kításáért és mûködtetéséért; a nyugdíjas dolgozók szociá-
lis ellátási rendszerének mûködtetéséért;

57.1.24. a minisztérium és a Szent István Egyetem
(SZIE), valamint más felsõoktatási intézmény közötti
együttmûködések, megállapodások kialakításáért;

57.1.25. a minisztériumi alkalmi rendezvények, ünne-
pélyek megszervezéséért;
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57.1.26. tárcaközi kapcsolatok és egyéb FVM-képvise-
letben szereplõ tisztségviselõk megbízása kiadásának elõ-
készítéséért, nyilvántartásáért;

57.1.27. a minisztériumi köztisztviselõk EU-s mezõgaz-
dasági gyakornoki feladatok ellátására történõ kirendelé-
séért;

57.2. igazgatási és biztonsági feladatkörében
57.2.1. a fõosztály féléves munkatervének összeállítá-

sáért és gondozásáért;
57.2.3. a fõosztályokkal történõ belsõ egyeztetést köve-

tõen a minisztérium munkaterveire való javaslattételért;
57.2.4. a jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jo-

gi eszközeiben, a munkatervben és a miniszteri döntések-
ben meghatározott feladatok nyilvántartásáért, végrehajtá-
sának ellenõrzéséért;

57.2.5. a Kormány határozataiban és munkatervében
elõírt határidõs feladatok nyilvántartásáért, és végrehajtá-
suk ellenõrzéséért, valamint a végrehajtásról a minisztéri-
umi vezetõk tájékoztatásáért;

57.2.6. a feladatellátáshoz szükséges kormányzati és
minisztériumi vezetõi döntésekrõl az államtitkár, a szakál-
lamtitkárok és a fõosztályvezetõk rendszeres tájékoztatá-
sáért;

57.2.7. a minisztérium testületi ülésein (miniszteri,
szakállamtitkári és vezetõi értekezletein) születõ dönté-
sek, határozatok érdekeltekhez történõ eljuttatásának szer-
vezéséért, illetve az ezekbõl adódó feladatok nyilvántar-
tásba vételéért;

57.2.8. a felsõbb szervektõl (Kormány, Gazdasági Ka-
binet, Országgyûlés), valamint a társtárcáktól, különféle
bizottságoktól érkezõ, a minisztériumra háruló feladatok
végrehajtásáért felelõs fõosztályok kijelöléséért;

57.2.9. a Miniszterelnöki Hivatalnak a lejárt határidejû
kormányhatározatokból adódó feladatok végrehajtásáról,
az esetlegesen felmerülõ akadályokról való igény szerinti
jelentéstételért;

57.2.10. a minisztérium vezetõinek a fõosztályok határ-
idõs feladatai végrehajtásáról, illetve a végrehajtás során
felmerülõ akadályokról való havonkénti jelentésadásért;

57.2.11. a minisztérium vezetõi értekezletein az ülésen
elhangzottakról emlékeztetõ készítéséért;

57.2.12. a tárca-elõterjesztések beterjesztésének szerve-
zéséért;

57.2.13. a Miniszterelnöki Hivatal, a Gazdasági Kabi-
net és – szükség esetén – a Társadalompolitikai Kabinet
titkárságaival való kapcsolattartásért;

57.2.14. a minisztérium vezetõinek hivatalos programja
hetenkénti összeállításáért, és annak az érintettek részére
történõ megküldéséért;

57.2.15. a minisztérium vezetésének és az érdekelt fõ-
osztályoknak a felsõbb szervektõl, vagy társtárcáktól érke-
zõ emlékeztetõk, jelentések, intézkedési tervek megküldé-
séért, szükség esetén az intézkedési kötelezettségre való
figyelemfelhívásért;

57.2.16. a fõosztályok által készített tájékoztatóknak,
jelentéseknek a minisztérium, illetve az érdekelt fõosztá-
lyok vezetõihez való eljuttatásáért;

57.2.17. a minõsített helyzetek (rendkívüli állapot,
szükségállapot, veszélyhelyzet külsõ fegyveres csoportok
magyarországi betörése) megelõzésére, illetõleg leküzdé-
sére vonatkozó minisztériumi rendelkezéstervezetek ki-
dolgozásáért, a végrehajtás koordinálásáért;

57.2.18. a minõsített helyzetek megelõzésére és leküz-
désére vonatkozó ágazati intézkedések kidolgozásáért, va-
lamint a minõsített helyzetek intézkedési tervének, rendel-
kezéstervezetének elkészítéséért, naprakészen tartásáért,
vezetõi döntés esetén azok kiadásra elõkészítéséért;

57.2.19. az ország biztonság- és védelempolitikájának
alapelveiben, a Nemzeti Biztonsági Stratégiában, továbbá
a honvédelemrõl, a polgári védelemrõl, a katasztrófaelhá-
rításról és az atomenergiáról szóló törvényekben meghatá-
rozott feladatok ellátásáért, a minõsített helyzetekben vég-
rehajtandó ágazati intézkedések elõkészítéséért;

57.2.20. a védelmi igazgatás keretében az ágazat hatás-
körébe tartozó védelmi feladatok szakmai követelményei-
nek meghatározásáért, az ágazati védelmi költségek meg-
tervezéséért, valamint az országos polgári védelmi felada-
tok ágazati végrehajtásáért;

57.2.21. a miniszternek, mint a Honvédelmi Tanács tag-
jának saját hatáskörben kiadandó rendelkezései tervezeté-
nek kidolgozásáért és kiadásának elõkészítéséért;

57.2.22. a minisztérium védelmi ágazati stratégia kidol-
gozásáért, elemzések készítéséért, ellenõrzéséért, veszély-
helyzetben a minisztériumi intézkedések elõkészítéséért;

57.2.23. a nukleárisbaleset-elhárítási ágazati stratégiája
kidolgozásáért, elemzések készítéséért, az ágazati felada-
tok szabályozásáért, koordinálásáért a megelõzés szakmai
irányításáért, a végrehajtás ellenõrzéséért, veszélyhelyzet-
ben a minisztériumi intézkedések elõkészítéséért;

57.2.24. a Gazdaságbiztonsági Tartalékolási Tárcaközi
Bizottság (GTTB) titkársági feladatainak ellátásáért, az
FVM-álláspont kialakításának koordinálásáért;

57.2.25. az ágazat mûködõképességét biztosító, a mi-
nisztérium kezelésében lévõ állami céltartalék (ÁC) kész-
letezési tevékenységének végrehajtásáért, minisztériumi
szabályozásáért, a tartalékok kezelésével megbízott szer-
vek ellenõrzéséért;

57.2.26. a Befogadó Nemzeti Támogatás (HNS) fel-
adatkörben az igények kielégítését biztosító kapacitások
és készletek rendelkezésre állásának vizsgálatáért, a köz-
ponti adatbázis ágazatunkat érintõ részének rendszeres fe-
lülvizsgálatáért és pontosításáért, a Tárcaközi Tervezõ Bi-
zottságba és a Biztonsági Beruházási Bizottságába kijelölt
állandó képviselettel, a NATO Élelmiszer és Mezõgazda-
sági Tervezési Bizottságában (FAPC) betöltött tagsággal,
valamint a civil katonai együttmûködéssel (CIMIC) össze-
függésben jelentkezõ ágazati feladatok ellátásáért;

57.2.27. az egységes riasztás, berendelés és készenlétbe
helyezés mûködéséért, szabályozásáért;
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57.2.28. az ügyeleti szolgálatok (heti pihenõnapon és
szabadnapon, illetõleg ünnepnapon tartott válsághelyzeti,
minõsített idõszaki) mûködtetésének szabályozásáért,
szervezéséért és ellátásának biztosításáért;

57.2.29. a biztonsági és védelmi felkészülésbõl a mi-
nisztériumra háruló speciális feladatok ellátásáért;

57.2.30. tevékenységi körében a védelmi felkészülést
irányító minisztériumokkal és nemzetbiztonsági szolgála-
tokkal a közvetlen kapcsolattartásért;

57.2.31. a tûz-, polgári és munkavédelemmel kapcsola-
tos teendõkért, különösen:

57.2.31.1. az ágazati anyagi javak rbv-védelmével kap-
csolatos hatósági követelmények kiadásáért;

57.2.31.2. a tûzvédelem szabályozásáért, a tûzgyújtási
tilalom elrendeléséért és visszavonásáért;

57.2.31.3. munkabiztonsággal kapcsolatos ágazati sza-
bályozásért, a szabályzatok folyamatos karbantartásáért,
tájékoztatásért, értékelésért;

57.2.32. a hazai és nemzetközi veszélyhelyzeti válság-
kezelési gyakorlatokon történõ részvétellel összefüggõ
ágazati feladatok végrehajtásának koordinálásáért;

57.2.33. a Katonai Szabványügyi Koordinációs Bizott-
ságban, a Kormányzati Koordinációs Bizottság Operatív
Törzsében, a Non-proliferációs Tárcaközi Bizottságban, a
Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottság-
ban, a Vízügyi Országos Mûszaki Irányító Törzsben, a
Szabványosítási Mûszaki Bizottságban, a Munkavédelmi
Koordinációs Tárcaközi Bizottságban, az Országos Érdek-
védelmi Tanács (OÉT) Munkavédelmi Bizottságában a
tárca képviseletéért és az ebbõl adódó feladatok végrehaj-
tásáért;

57.2.34. a minisztériumi és ágazati rejtjelezõ eszközök
kezelése és ellenõrzése kapcsán a rejtjelfelelõsi feladatok
ellátásáért;

57.2.35. tevékenységi körében kiemelten a Miniszterel-
nöki Hivatallal, a Honvédelmi Minisztériummal, az Ön-
kormányzati és Területfejlesztési Minisztériumal, a Gaz-
dasági és Közlekedési Minisztériummal és a Nemzetbiz-
tonsági Hivatallal való közvetlen kapcsolattartásért;

57.3. ügykezelési feladatkörében
57.3.1. a minisztérium iratkezelési szabályzatának (irat-

tári terv), a földhivatalok egységes iratkezelési szabályza-
tának és a minisztérium titokvédelmi szabályzatának elké-
szítéséért, ezek folyamatos karbantartásáért, jogszabály-
változások esetén a szükséges módosításokért;

57.3.2. a minisztérium vezetésének rendelkezése alap-
ján egyéb ügykezelési és szervezési feladatok ellátásáért;

57.3.3. a minisztériumnál készült, valamint más hazai
szervtõl érkezett hazai minõsítésû iratok átvételéért, nyil-
vántartásáért, kezeléséért és õrzéséért, külsõ és belsõ moz-
gatásáért;

57.3.4. a külföldi minõsítéssel és jelöléssel ellátott, kü-
lönösen a NATO nyílt és minõsített, valamint a NYEU- és
EU-minõsített iratok kezeléséért, az ilyen iratokra vonat-
kozó titokvédelmi elõírások végrehajtásának koordinálá-

sáért, ellenõrzéséért, a biztonsági szabályzat és intézkedési
terv elkészítéséért, ezek folyamatos karbantartásáért, jog-
szabályváltozások esetén a szükséges módosításokért;

57.3.5. az állam- és szolgálati titok védelmére vonat-
kozó szabályok betartásáért, a betartás ellenõrzéséért;

57.3.6. a munkatársak minõsítési és betekintési jogo-
sultságáról szóló nyilatkozatai kezeléséért és naprakész
nyilvántartásáért;

57.3.7. munkaviszony megszûnése esetén a minõsített
iratok visszavételével kapcsolatos feladatokért;

57.3.8. a részlegeknél kint lévõ – TÜK által kezelt – ira-
tok meglétének félévenkénti ellenõrzéséért, illetve az errõl
készült tájékoztató elkészítéséért, ezeknek a felügyeletet
ellátó szakállamtitkároknak való megküldéséért;

57.3.9. a folyamatos irat-visszaminõsítés végzéséért, il-
letve a feleslegessé vált példányok ritkításáért;

57.3.10. a minisztériumi körbélyegzõkkel kapcsolatos
feladatokért (rendelés, kiadás, visszavétel, nyilvántartás);

57.3.11. a minisztérium vagy részlege címére postán
vagy kézbesítõ útján érkezett, illetve személyesen kézbesí-
tett küldemények (levél, felterjesztés, jelentés, távirat, cso-
mag stb.) munkaidõben történõ átvételéért;

57.3.12. minden, a minisztériumhoz beérkezõ külde-
mény érkeztetéséért;

57.3.13. a hivatalos ügyet tartalmazó valamennyi érke-
zett és hivatalból készült küldemény nyilvántartásba véte-
léért (iktatásért), kezeléséért;

57.3.14. az iratok postaszabályzatban foglaltak szerinti
elküldéséért (expediálásáért);

57.3.15. a minisztériumi dolgozók munkavégzésre irá-
nyuló jogviszonya megszûnésekor az iratelszámoltatásért;

57.3.16. a kiadmányozási jog gyakorlásának figyelem-
mel kíséréséért;

57.3.17. az éves iratforgalmi statisztika összeállításáért;
57.3.18. az iratkezelésre vonatkozó szabályok (iratke-

zelési szabályzat, körlevelek) betartatásáért, a betartás el-
lenõrzéséért;

57.3.19. a minisztériumi iratok belsõ kézbesítéséért;
57.3.20. a közgyûjteményekben végzendõ kutatásokkal

kapcsolatos engedélyezések elõkészítéséért;
57.3.21. a minisztérium központi irattárának az irány-

adó jogszabályokban foglaltaknak megfelelõen történõ
mûködtetéséért, a minisztériumi részlegek nem selejtezhe-
tõ iratainak gyûjtéséért;

57.3.22. az iratok rendezéséért, selejtezéséért, valamint
a kezelésében lévõ iratoknak segédletekkel történõ ellátá-
sáért;

57.3.23. a rendezett, maradandó értékû iratoknak az elõ-
írt õrzési idõt követõen az illetékes levéltár, illetve illeté-
kes szerv részére történõ átadásáért, az iratselejtezési eljá-
ráshoz szükséges levéltári hozzájárulás beszerzéséért;

57.3.24. a Magyar Országos Levéltárral és más levéltá-
rakkal, valamint tudományos intézetekkel történõ hivatali
és szakmai együttmûködésért;

2008/52. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 9301



57.4. feladatköréhez tartozó belsõ utasítások, a kap-
csolódó tájékoztatók, körlevelek elkészítéséért;

57.5. az ügykörét érintõ jogszabályok, elõterjesztések
véleményezéséért;

57.6. a minisztérium vezetésének rendelkezése alapján
az egyéb igazgatási és szervezési, valamint biztonsági
feladatok ellátásáért.

Szervezeti tagozódás:
Humánerõforrás Gazdálkodási Osztály
Humánerõforrás Fejlesztési Osztály
Igazgatási és Biztonsági Osztály
Ügykezelési Osztály

Mezõgazdasági Fõosztály

58. A Mezõgazdasági Fõosztály felelõs:
58.1. a mezõgazdasági szakterületek (növénytermesz-

tés, kertészet, állattenyésztés, génmegõrzés, biotechnoló-
gia, kutatás, bioenergia) fejlesztésével kapcsolatos szak-
mai koncepciók, javaslatok elkészítéséért;

58.2. a mezõgazdasági szakterülettel kapcsolatos jog-
szabályok elõkészítéséért és korszerûsítéséért, e jogszabá-
lyok EU-harmonizációjáért;

58.3. a mezõgazdasági ágazatok (növénytermesztés,
kertészet, állattenyésztés) termelésével, fejlesztésével
kapcsolatos szakmai irányításért, a jogi és közgazdasági
feltételrendszer mûködtetésének kialakításában való rész-
vételért;

58.4. szakterületét érintõen az Új Magyarország Vidék-
fejlesztési Programhoz kapcsolódó intézkedések kidolgo-
zásában való részvételért;

58.5. szakterületén a hazai és nemzetközi tudományos,
érdekvédelmi és szakmai szervezetekkel történõ kapcso-
lattartásért, a nemzetközi kapcsolatok szakmai koordiná-
ciójáért, a nemzetközi együttmûködésekben való részvéte-
lért, valamint a nemzetközi kötelezettségekbõl eredõ fel-
adatok ellátásáért;

58.6. szakterületén az EU-tagsággal kapcsolatos felada-
tok ellátása keretében a szakértõk biztosításáért, a szüksé-
ges mandátum kialakításáért, szakbizottságokban és mun-
kacsoportokban nemzeti képviselet ellátásáért,

58.7. a genetikai erõforrások fenntartását végzõ szerve-
zetek szakmai felügyeletéért;

58.8. egyes korábbi években meghirdetett nemzeti tá-
mogatási konstrukciókkal összefüggésben jelentkezõ, mi-
nisztériumra háruló feladatok ellátásáért;

58.9. a szakterület képviseletének biztosításáért az
AVOP monitoringbizottságában;

58.10. szakterületét érintõ vagyongazdálkodási kérdé-
sekben szakmai álláspont kialakításáért és a szakmai állás-
pont képviseletéért;

58.11. a felügyelete alá tartozó költségvetési gazdálko-
dási rendben mûködõ kutatóintézetek szervezeti és mûkö-

dési szabályzatának és egyéb belsõ szabályzatainak jóvá-
hagyásáért, valamint a szakmai felügyelete alá tartozó in-
tézmények szervezeti és mûködési szabályzatának véle-
ményezéséért;

58.12. a felügyelete alá tartozó költségvetési gazdálko-
dási rendben mûködõ kutatóintézetekkel kapcsolatos
munkáltatói jogkörben hozott döntések elõkészítéséért,
valamint a szakmai felügyelete alá tartozó egyéb intézmé-
nyekkel kapcsolatos munkáltatói jogkörben hozott dönté-
sek elõkészítésében való közremûködésért;

58.13. a felügyelete alá tartozó költségvetési gazdálko-
dási rendben mûködõ kutatóintézetek, illetve a szakmai
felügyelete alá tartozó egyéb intézmények éves költségve-
tési elõirányzatának meghatározásában való részvételért,
szakmai javaslattételért;

58.14. az intézmények éves költségvetési elõirányzatá-
nak meghatározásában való részvételért, szakmai javaslat-
tételéért;

58.15. az agrár-környezetgazdálkodás szakmai kritéri-
umrendszerének meghatározásában való szakmai közre-
mûködésért;

58.16. az ökogazdálkodás szabályozási és fejlesztési
feladataiban való szakmai közremûködésért;

58.17. a szakterületén adományozható miniszteri elis-
merések javaslatának elkészítéséért (Fleischmann-, Ko-
vács Béla-díj, Aranykalászos Gazda, Gazdaasszony Díj), a
javaslattevõ bizottság mûködtetéséért, illetve a szakmai
díjak odaítélésében való közremûködésért;

58.18. a minisztériumi ügyfélszolgálati (gazdaszolgá-
lati) iroda mûködtetéséért;

58.19. a növénytermesztési és kertészeti szakigazgatás
keretében

58.19.1. a növényfajták állami elismerésével, valamint
a vetõmagvak, szaporítóanyagok elõállításával, minõsíté-
sével, forgalomba hozatalával összefüggõ tevékenység,
vonatkozó törvényben meghatározottak szerinti irányítá-
sáért, a törvény végrehajtási rendeleteinek karbantartá-
sáért, a szükséges módosítások szakmai elõkészítéséért;

58.19.2. a növényi génmegõrzési (genetikai erõforrá-
sokkal kapcsolatos) tevékenység szakmai irányításáért,
nemzetközi együttmûködési programokban részvételért;

58.19.3. az UPOV bizottságaiban és tanácsában való
részvételért, valamint a Közösségi Növényfajta Hivatal
(CPVO) Igazgatótanácsában való részvételért;

58.19.4. az élelmezési és mezõgazdasági célú növényi
génforrásokról szóló, Rómában, 2001. november 3-án el-
fogadott nemzetközi Egyezmény kihirdetésérõl szóló
358/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet végrehajtásából adó-
dó feladatokért, a növénygenetikai erõforrások nemzeti
koordinátori feladatai ellátásáért;

58.19.5. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság
(KKB) Nemzetközi Szakbizottságában a tárca képvisele-
tének, valamint a mûködésbõl adódó feladatok ellátásáért;
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58.19.6. a növényi eredetû biológiai alapokat érintõ
nemzeti támogatási rendszer kidolgozásáért, szakmai fel-
ügyeletéért;

58.19.7. energetikai ültetvénytelepítés, -nyilvántartás és
-megszüntetés ellenõrzésének szakmai felügyeletéért, a
vonatkozó jogszabályok karbantartásáért;

58.19.8. a máktermesztéssel kapcsolatos ENSZ-anya-
gok (ARQ-, BRQ-kérdõívek) elkészítéséért;

58.19.9. a növényvédelmi szabályozások kialakításával
kapcsolatos szakterületét érintõ feladatokban való részvé-
telért;

58.19.10. az MgSzH Növénytermesztési és Kertészeti
Igazgatóságának tevékenysége feletti szakmai felügyelet
gyakorlásáért.

58.20. állattenyésztési szakigazgatás keretében
58.20.1. az állattenyésztési szakterület fejlesztésével

kapcsolatos szakmai koncepciók, javaslatok elkészíté-
séért;

58.20.2. az állattenyésztési génmegõrzési (genetikai
erõforrásokkal kapcsolatos) tevékenység szakmai irányí-
tásáért, nemzetközi együttmûködési programokban rész-
vételért;

58.20.3. az állattenyésztésrõl szóló jogszabályokban
meghatározottak szerint miniszteri felelõsségi körbe tarto-
zó tenyésztésszervezési feladatok elvégzéséért;

58.20.4. az állattenyésztést, tenyésztésszervezést érintõ
jogszabályok elõkészítéséért;

58.20.5. az állatok egységes nyilvántartási és azonosí-
tási rendszerének (ENAR) kialakításáért, fejlesztéséért,
mûködtetéséért;

58.20.6. a tenyészetinformációs rendszer (TIR) és a ba-
romfiinformációs rendszer (BIR) kialakításáért, fejleszté-
séért, mûködtetéséért;

58.20.7. az állattenyésztést érintõ nemzeti támogatási
rendszerek kidolgozásáért, a szükséges jogszabályok elõ-
készítéséért;

58.20.8. az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad szak-
mai tevékenységének irányításáért és felügyeletéért;

58.20.9. az állattenyésztés, tenyésztésszervezés, állati-
gén-megõrzés nemzetközi nemzetközi és EU-s szerveze-
teiben a nemzeti képviselet ellátásáért, szakértõk biztosítá-
sáért, az EU-s szakbizottságokban és munkacsoportokban
a szükséges mandátum kialakításáért;

58.20.10. a FAO állatgenetikai erõforrásokkal foglalko-
zó Európai Regionális Fókusz Pontok (ERFP) nemzeti ko-
ordinátori feladatainak ellátásáért;

58.20.11. takarmánygazdálkodással, takarmánymérleg
elkészítésével kapcsolatos feladatokért;

58.20.12. az õshonos és veszélyeztetett mezõgazdasági
állatfajtákkal kapcsolatos minisztériumra háruló feladatok
ellátása;

58.20.13. az MgSzH Állattenyésztési Igazgatóságának
mint tenyésztési hatóságnak a tevékenysége feletti szak-
mai felügyelet gyakorlásáért;

58.21. a földmûvelésügyi szakigazgatás keretében
58.21.1. az MgSzH földmûvelésügyi szakigazgatása

szakmai felügyeletének ellátásáért az MgSzH vadászati,
halászati és vízgazdálkodási, valamint a részarány-földki-
adással kapcsolatos tevékenységei feletti szakmai felügye-
let kivételével;

58.21.2. a földmûvelésügyi szakigazgatás tevékenysé-
gének értékeléséért;

58.21.3. a minisztérium vezetõinek rendszeres tájékoz-
tatásáért az idõszerû mezõgazdasági munkák állásáról, a
területi tapasztalatokról;

58.21.4. jogszabályban meghatározott növények ter-
mésbecslésének és állapotminõsítésének elvégeztetéséért,
az országos összesítés elkészítéséért, továbbá – szükség
esetén – póttermésbecslés elrendeléséért;

58.22. a termelõi csoportokkal összefüggésben
58.22.1. az elismeréssel és támogatási rendszerekkel

kapcsolatos jogalkotási és a tárcát érintõ végrehajtási fel-
adatok, illetve a stratégiai és szakmai feladatok irányítá-
sáért, koordinációjáért;

58.22.2. a termelõi csoportok elismerésével kapcsolatos
hatósági ügyintézésért feladatok szervezéséért, az éves be-
számoló jelentések feldolgozásáért, a bírálóbizottság mun-
kájának segítéséért és a titkárság felügyeletéért;

58.22.3. az elõzetes és állami elismerések ellenõrzésé-
nek megszervezéséért;

58.22.4. a termelõi csoportok nemzeti támogatásával
kapcsolatos feladatok ellátásáért;

58.22.5. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv termelõi cso-
portokra vonatkozó jogcímével összefüggõ feladatok vég-
zéséért;

58.22.6. az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
keretében meghirdetett közösségi támogatás rendszerének
felügyeletéért és folyamatos nyomon követéséért;

58.23. a kutatás szakterületén
58.23.1. az agrárkutatási stratégia kialakításáért és az

agrárkutatás koordinálásáért, a különbözõ kutatómûhe-
lyekkel való együttmûködésért;

58.23.2. az ágazati tudománypolitika, kutatás- és mû-
szaki fejlesztés prioritásrendszerének és azok belsõ ará-
nyának, valamint az ezzel összefüggõ stratégiai célok ki-
alakításáért, összefüggésben a gyakorlati alkalmazható-
sággal;

58.23.3. az ágazattal összefüggõ biotechnológiai kuta-
tásokért (megkülönböztetett figyelemmel a géntechnoló-
gia alkalmazására, a genetikailag módosított szervezetek
elõállítására és felhasználására, illetve a koegzisztencia-
szabályozás szakmai kérdéseire);

58.23.4. a tárca tudományos, kutatási és mûszaki fej-
lesztési célokra fordítható forrásainak koordinálásáért, fel-
használásáért; különös tekintettel az „Agrárkutatás, tan-
üzemek, felsõoktatás támogatása ágazati elõirányzat” ke-
zelésére;
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58.23.5. az AKI felügyeletét kivéve a tárcához tartozó,
költségvetési gazdálkodási rendben mûködõ kutatóintéze-
tek általános és szakmai felügyeletéért, ellenõrzéséért;

58.23.6. a jogszabályban meghatározott, kutatás-fej-
lesztés (K+F) területén mûködõ testületek, tanácsok, bi-
zottságok munkájában a tárca képviseletének ellátásáért,
szakterületi feladataik ellátásával kapcsolatos koordiná-
ciójáért;

58.23.7. a tudományos kutatási és mûszaki fejlesztési
tevékenységgel kapcsolatos európai uniós és nemzetközi
együttmûködéseiben való részvételért;

58.23.8. a tárca képviseletéért a tudományos kutatással
és fejlesztéssel, mûszaki fejlesztéssel összefüggõ felada-
tokban és szervezetekben, valamint a nemzetközi fejlesz-
tési projektekben;

58.23.9. a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal
és szakterületén a Magyar Tudományos Akadémiával és
felsõoktatási intézményekkel való kapcsolattartásért;

58.23.10. az agrárágazati tudományos kutatás pályázati
rendszerének kidolgozásáért, mûködtetéséért, az ezzel
kapcsolatos kormányzati intézményrendszeren belüli
szakmai képviseletért;

58.23.11. az AKI-t kivéve a felügyelete alá tartozó költ-
ségvetési gazdálkodási rendben mûködõ kutatóintézetek
tekintetében pályázatok elõkészítésével, benyújtásával
kapcsolatos minisztériumra háruló feladatok ellátásáért;

58.23.12. az agrár-felsõoktatás kutatás-fejlesztési (K+F)
tevékenységének elõsegítéséért;

58.23.13. az agrárágazat tekintetében a nemzetközi kö-
telezettségekbõl eredõ szakterületi feladatok koordinálá-
sáért és a külön intézkedésekben meghatározottak szerinti
finanszírozásáért;

58.23.14. a tárca által finanszírozott tudományos lapok
kiadásával kapcsolatos feladatok ellátásáért, az ágazati tu-
dományos eredmények megjelentetésének elõsegítéséért;

58.23.15. a kutatóintézetekkel való folyamatos kapcso-
lattartásért;

58.23.16. a hazai kutatási eredmények népszerûsítéséért
és gyakorlati hasznosításának elõsegítéséért;

58.23.17. a felügyelete alá tartozó költségvetési gazdál-
kodási rendben mûködõ kutatóintézetek alapító okiratának
kiadásra vagy módosításra elõkészítéséért;

58.23.18. a szakmai felügyelete alá tartozó költségveté-
si gazdálkodási rendben mûködõ kutatóintézetekkel kap-
csolatos intézményfelügyeleti és vagyongazdálkodási kér-
désekben az Intézményfelügyeleti és Vagyongazdálkodási
Fõosztály szakmai álláspontjának figyelembevételéért;

58.24. a biotechnológia szakterületén
58.24.1. a Géntechnológiai Eljárásokat Véleményezõ

Bizottság mûködtetéséért;
59.24.2. a tagállami képviselet biztosításáért a géntech-

nológiával foglalkozó EU-s és nemzetközi szervezetekben
(vetõmag, élelmiszer, takarmány, állatok, mikroorganiz-
musok);

58.24.3. a géntechnológiával módosított szervezetek
szabad környezetbe történõ kibocsátásának engedélyezé-
séért, illetékes hatósági feladat ellátásáért nemzeti és kö-
zösségi hatáskörben;

58.24.4. a géntechnológiával módosított mikroorganiz-
musok zárt rendszerben történõ kísérleti, illetve ipari célú
felhasználásának engedélyezéséért, illetékes hatósági fel-
adat ellátásáért nemzeti és közösségi hatáskörben;

58.24.5. a géntechnológiával módosított, hagyomá-
nyos, valamint az ökológiai termékek adott térségben egy-
más mellett folytatott termesztésével (koegzisztencia)
kapcsolatos feladatok szakmai koordinációjáért;

58.25. a bioenergia szakterületen
58.25.1. a magyar energiapolitikai stratégiák elõkészí-

tésében és megvalósításában való részvételért;
58.25.2. az energiagazdálkodással összefüggésben a

megújuló energiaforrások kapcsán (bioenergia) tárcára há-
ruló feladatok ellátásáért;

58.25.3. a megújuló energiaforrásokat érintõ, Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Program keretében meghirde-
tésre kerülõ támogatási jogcímek elõkészítésében és
végrehajtásában való részvételért;

58.25.4. megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos kuta-
tás-fejlesztési (K+F) pályázatokkal összefüggõ koordiná-
ció szakmai képviseletének ellátásáért;

58.25.5. a 39.4. pontban foglaltak alapján szakmai állás-
pont kialakításáért.

Szervezeti tagozódás:
Növénytermesztési és Kertészeti Osztály
Állattenyésztési Osztály
Kutatási, Biotechnológiai és Bioenergetikai Osztály

Természeti Erõforrások Fõosztálya

59. A Természeti Erõforrások Fõosztálya felelõs:

59.1. Az erdészet szakterületén
59.1.1. az erdészeti jogszabályokban meghatározott, a

hosszú távú erdõállomány-gazdálkodási tervekben rögzí-
tett és az erdészeti igazgatás által ellenõrzött szakszerû,
tartamos (fenntartható) erdõgazdálkodás érvényesítéséért;

59.1.2. az erdõgazdálkodási stratégiai célok meghatáro-
zásáért;

59.1.3. az erdészeti politika, az erdõtörvény, a nemzeti
erdõprogram és más jogszabályok kidolgozásáért, folya-
matos aktualizálásáért, végrehajtásáért;

59.1.4. az erdõvédelem országos tevékenységének irá-
nyításáért;

59.1.5. az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõrendszere
fenntartásáért és mûködtetéséért; az erdõk egészségi álla-
potának országos szintû elemzéséért;

59.1.6. a tartamos (fenntartható) erdõállomány-gazdál-
kodási tevékenység értékeléséért, irányelveinek kidolgo-
zásáért;

9304 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/52. szám



59.1.7. a vadgazdálkodás, vadászat erdõt érintõ tevé-
kenységének szakmai véleményezéséért, országos szintû
egyeztetéséért;

59.1.8. a bányászati tevékenység erdõre gyakorolt hatá-
sának értékeléséért, ebbõl fakadó szakhatósági tevékeny-
ség gyakorlásáért;

59.1.9. a honvédelmi érdekbõl, NATO felé fennálló kö-
telezettségvállalásból szükséges erdõterület-igénybevéte-
lek miniszteri engedélyezésének elõkészítéséért;

59.1.10. az erdõvagyon védelme, az erdõgazdálkodási
tevékenység és az elsõdleges fafeldolgozás szakmai irá-
nyításáért, szabályozási és egyes hatósági feladataiért;

59.1.11. a környezet- és természetvédelem erdészettel
összefüggõ tevékenységének összehangolásáért, a termé-
szetvédelmi területek kialakításával kapcsolatos erdészeti
szakmai véleményadásért;

59.1.12. az erdõterületek védetté nyilvánításához szük-
séges miniszteri hozzájárulás elõkészítéséért és a védett
erdõterületek természetvédelmi kezelési tervének szakmai
véleményezéséért;

59.1.13. a magánerdõ-gazdálkodás mûködésének, álla-
potának rendszeres értékeléséért és a gazdálkodást elõ-
mozdító fejlesztési lehetõségek kidolgozásáért;

59.1.14. az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
erdészeti intézkedéseinek kidolgozásában való részvéte-
lért,

59.1.15. a nemzeti forrásból mûködõ támogatási rend-
szer kidolgozásáért (erdõfelújítási támogatási rendszer ki-
futtatása, egyes erdészeti közcélú feladatok, az erdõk köz-
jóléti célú védelmét és bõvítését szolgáló fejlesztési fel-
adatok, és a magánerdõgazdálkodás szervezõdéseinek tá-
mogatása stb.);

59.1.16. az erdõgazdálkodási ágazat költségvetési, to-
vábbá az EU- és nemzeti támogatási rendszer szakmai
irányelveinek kialakításáért, az adható támogatások fel-
használásának szakmai felügyeletéért;

59.1.17. az MgSzH erdészeti tevékenységének szakmai
irányításáért és felügyeletéért;

59.1.18. a körzeti erdõtervek elkészíttetéséért és jóváha-
gyásáért;

59.1.19. az erdei vasutak mûködtetéséhez szükséges ke-
retfeltételek biztosításáért;

59.1.20. az országos erdõállomány-adattár mûködteté-
séért, valamint az erdõállományok állapotáról szóló éves
tájékoztató elkészítéséért;

59.1.21. az országos erdõállomány-adattár és az ingat-
lan-nyilvántartás adatainak megfeleltetése érdekében
szükséges adatszolgáltatás országos szintû egyeztetéséért;

59.1.22. az erdészeti és a fafeldolgozó-ipari minõség-
szabályozási feladatok ellátásában és korszerûsítésében
való közremûködésért;

59.1.23. az erdészeti mûszaki fejlesztés irányainak
meghatározásáért;

59.1.24. a nemzetközi kapcsolatokból, megállapodá-
sokból adódó feladatok teljesítéséért, valamint a nemzet-

közi szervezetekkel való együttmûködés ágazati felada-
taiért;

59.1.25. az EU erdõgazdálkodást érintõ tervezeteinek
véleményezéséért, a nemzeti álláspont kialakításáért és
képviseletéért az erdészet ügyében érintett EU-bizottsá-
gokban és munkabizottságokban, a nemzeti kezdeménye-
zések elkészítéséért;

59.1.26. az EU-tagországokból notifikációs eljárás ke-
retében érkezõ, erdészettel kapcsolatos joganyagok véle-
ményezéséért;

59.1.27. az állami tulajdonú erdõterületen gazdálkodó
szervezetek szakmai tevékenységének értékeléséért;

59.1.28. az állami tulajdonban lévõ erdõvagyon haszno-
sításának kérdésköréért;

59.1.29. az ágazati statisztikai információs rendszer fej-
lesztésében és mûködtetésében való részvételért;

59.1.30. a fagazdálkodás nemzetgazdasági összefüggé-
seinek, és a fapiac alakulásának vizsgálatáért;

59.1.31. az erdészeti és faipari kutatás, szakoktatás, az e
területen mûködõ intézmények tevékenységének meg-
határozásában, fejlesztési irányelveinek kidolgozásában
való részvételért;

59.1.32. az ágazati tudományos és szakmai egyesüle-
tekkel való kapcsolattartásért;

59.1.33. a szakterületet érintõ nemzetközi programok
kidolgozásáért és megvalósításáért;

59.1.34. az erdõgazdálkodói és a magánerdõ-tulajdono-
si réteg szakmai tájékoztatását célzó kiadványok készíté-
séért, a rendezvények szervezéséért;

59.1.35. az Országos Erdészeti Tanács, a FAO Magyar
Nemzeti Bizottság, a Nemzeti Agrárkutatási és Fejlesztési
Bizottság, az Országos Mezõgazdasági Fajtaminõsítõ Ta-
nács, az erdészet ügyében érintett EU-bizottságok és mun-
kabizottságok, az erdészetet érintõ agrártámogatási bizott-
ságok, az ágazati elismeréseket bíráló bizottságok és az
ágazati érdekegyeztetés tevékenységében való közremû-
ködésért;

59.2. A halászat szakterületén
59.2.1. a halászat és a horgászat szakmai irányításáért, a

jogi és a közgazdasági feltételrendszer mûködtetésével
összefüggõ feladatok ellátásáért; az EU-tagállami mûkö-
désbõl eredõ halászati feladatok ellátásáért;

59.2.2. az államot illetõ halászati jog hasznosításáért
(pályázatok kiírása, az Országos Halászati Bizottság véle-
ményének kikérésével a pályázatok elbírálása, a haszon-
bérleti szerzõdések elõkészítése, a szerzõdésekben foglalt
feltételek végrehajtásának ellenõrzése);

59.2.3. az országos halászati adattár mûködtetésével
kapcsolatos minisztériumi feladatok ellátásáért, a mûkö-
dés felügyeletéért;

59.2.4. az állami horgász- és halászjegyek kiváltásával
kapcsolatos szakmai követelmények meghatározásáért;

59.2.5. az Országos Halászati Bizottság elnöki teendõi-
nek ellátásáért, a bizottság üléseinek elõkészítéséért, lebo-
nyolításáért, döntési javaslatainak elõkészítéséért;
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59.2.6. az állami haltelepítési program mûködtetéséért;
59.2.7. a minõségi pontytenyésztési programban való

részvétel csekély összegû támogatásában történõ közre-
mûködésért;

59.2.8. a halászattal kapcsolatos statisztikák összesíté-
séért, az azokkal kapcsolatos adatszolgáltatási feladatok
ellátásáért (FAO, EU, KSH, OECD);

59.2.9. a halászat területén a K+F pályázatok vélemé-
nyezéséért;

59.2.10. a Halászati és Öntözési Kutatóintézet munkájá-
nak szakmai felügyeletében való közremûködésért;

59.2.11. az MgSzH mûködésének minisztériumi fel-
ügyelete keretében a halászati ügyekért;

59.2.12. a kapcsolattartásért a Magyar Országos Hor-
gász Szövetséggel, a Haltermelõk Országos Szövetsége és
Terméktanácsával, egyéb halászati szervezetekkel és ku-
tató intézményekkel;

59.2.13. Magyarország képviseletének biztosításáért a
FAO égisze alatt mûködõ szakmai szervezetekben (COFI,
EIFAC, Eurofish, Codex Alimentarius halászati termék
munkacsoportja);

59.2.14. halászati ügyekben a COREPER ülésekre szó-
ló mandátumok, az EU Halászati Miniszterek Tanácsára a
miniszteri felkészítõ anyagok és mandátumok, az EU-dön-
téshozatalban tárgyalt anyagok ismeretében a kapcsolódó
hazai intézkedések kidolgozásáért;

59.2.15. a 2007–2013-as idõszakra szóló nemzeti halá-
szati stratégiai terv végrehajtásának felügyeletéért;

59.2.16. képviselet biztosításáért és a magyar álláspont
kialakításáért az EU halászattal és haltermékekkel foglal-
kozó munkacsoportjaiban irányítóbizottságaiban az Euró-
pai Halászati Alap Irányítóbizottsága kivételével;

59.2.17. az EU-tagországokból notifikációs eljárás ke-
retében érkezõ halászati és halászati termékekkel kapcso-
latos joganyagok szakmai véleményezéséért az érdekkép-
viseletek bevonásával.

59.2.18. a 2007–2013-as idõszakra szóló Halászati
Operatív Program (HOP) megbízható pénzügyi gazdálko-
dási elvével összhangban történõ irányításáért;

59.2.19. a HOP végrehajtásához szükséges jogszabályi,
szervezeti és mûködési feltételek biztosításáért;

59.2.20. folyamatos kapcsolattartásért az ellenõrzõ és
az igazoló hatósággal, valamint a támogatási jogcímek vo-
natkozásában az MVH-val;

59.2.21. a HOP pénzügyi tervezési feladatainak ellátá-
sáért és a jogi szabályozási feladatainak elõkészítéséért;

59.2.22. a HOP-ra vonatozóan olyan pénzügyi és sta-
tisztikai információk gyûjtésére alkalmas rendszer felállí-
tásáért, mûködésének biztosításáért, amelynek feladata a
végrehajtásra vonatkozóan megbízható monitoringmu-
tatók megállapíthatósága, valamint amelynek alapján a
programértékelés elvégezhetõ;

59.2.23. a HOP végrehajtására vonatkozó kézikönyv el-
készíttetéséért és jóváhagyásáért;

59.2.24. a HOP monitoringbizottságának mûködteté-
séért;

59.2.25. IH vezetõi értekezletek szervezéséért a HOP
végrehajtása nyomon követése érdekében;

59.2.26. az Európai Bizottság által a HOP végrehajtásá-
ról kért beszámolók elkészítéséért;

59.2.27. az EU által mûködtetett bizottságokkal való
kapcsolattartás keretében képviselet biztosításáért és a ma-
gyar álláspont kialakításáért az Európai Halászati Alap
Irányítóbizottságban.

59.3. A vadászat szakterületén:
59.3.1. a vadászati jogszabályokban meghatározott, a

hosszú távú vadászati körzettervekben rögzített és a vadá-
szati igazgatás által ellenõrzött szakszerû, tartamos (fenn-
tartható) vadgazdálkodás érvényesítéséért;

59.3.2. a vadgazdálkodás szakmai irányításáért;
59.3.3. a vadgazdálkodási stratégiai célok meghatározá-

sáért;
59.3.4. a vadászati politika, a vadászati törvény és más,

vadászathoz kapcsolódó jogszabályok kidolgozásáért, fo-
lyamatos aktualizálásáért, végrehajtásáért;

59.3.5. a vadászható állatfajok védelmének országos
irányításáért;

59.3.6. a vadászati jog hasznosításának hosszú távú fej-
lesztési irányelvei kidolgozásáért;

59.3.7. az országos vadgazdálkodási adattár mûködteté-
séért;

59.3.8. a vadgazdálkodási ágazat költségvetési, továb-
bá az EU és nemzeti támogatási rendszer szakmai irányel-
veinek kialakításáért, az adható támogatások felhasználá-
sának szakmai felügyeletéért;

59.3.9. az MgSzH vadászati tevékenységének szakmai
irányításáért és felügyeletéért;

59.3.10. a körzeti vadgazdálkodási tervek elkészítteté-
séért;

59.3.11. a vadgazdálkodási körzetenkénti vadállo-
mány-szabályozási kvóták kiadásáért;

59.3.12. a környezet- és természetvédelem vadászattal
összefüggõ tevékenységének összehangolásáért, a termé-
szetvédelmi területek kialakításával kapcsolatos vadászati
szakmai véleményadásért;

59.3.13. a vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenysé-
gek csekély összegû (de minimis) támogatásával kapcso-
latban a megyei keretösszegek meghatározásáért;

59.3.14. a támogatási összegek kifizetésének koordiná-
lásáért;

59.3.15. az FVM képviseletében a solymászvizsga-bi-
zottságban való közremûködésért;

59.3.16. a vadászvizsga rendje és tananyaga szakmai fe-
lülvizsgálatáért és közzétételének elõkészítéséért;

59.3.17. a vadászkutya alkalmassági vizsga (VAV)
szakmai felülvizsgálatáért és közzétételének elõkészíté-
séért;

59.3.18. kapcsolattartásért a hazai és külföldi vadászati
szervekkel [Országos Magyar Vadászkamara, Országos
Magyar Vadászati Védegylet, Európai Unió Vadászszö-
vetsége (FACE), Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi
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Tanács (CIC)], a társhatóságokkal (rendõrség, vám- és
pénzügyõrség, természetvédelmi hatóság);

59.3.19. nemzetközi egyezmények (Washingtoni, Ber-
ni, Bonni, Ramsari, AEWA) vadgazdálkodással összefüg-
gõ feladatainak ellátásáért;

59.3.20. a vadászatot, vadgazdálkodást érintõ nemzet-
közi programok kidolgozásáért és megvalósításáért;

59.3.21. a vadászattal kapcsolatos adatszolgáltatási fel-
adatokban történõ közremûködésért (FAO, EU, KSH,
OECD);

59.3.22. a vadgazdálkodással kapcsolatos K+F pályáza-
tok véleményezéséért;

59.3.23. a 79/409/EGK és a 92/43/EGK irányelvek
alapján a vadászható madár- és emlõs fajok tekintetében a
bizottság számára egy, illetve kétévente benyújtandó or-
szágjelentés elkészítéséért;

59.3.24. az Országos Vadgazdálkodási Tanács mûköd-
tetéséért, valamint elnöki teendõi ellátásáért.

59.4. A vízgazdálkodás szakterületén
59.4.1. a mezõgazdasági célú vízgazdálkodás szakmai

irányításáért;
59.4.2. a vizek mezõgazdasági célú hasznosítási lehetõ-

ségeinek megõrzéséért, a vizek kártételei elleni védelem és
a védekezés feladatkörében a károsan sok vagy károsan
kevés víz elleni szervezett tevékenység szervezéséért és
irányításáért;

59.4.3. az állami tulajdonú mezõgazdasági célú vizek
és vízilétesítmények (a holtágakkal együtt) mezõgazdasá-
gi vízszolgáltatási és vízkár-elhárítási célú fejlesztésének,
üzemeltetésének, fenntartásának szervezéséért és irányítá-
sáért, a kapcsolódó támogatási konstrukciók kialakításá-
ért, mûködtetéséért és ellenõrzéséért, mûködtetésének
(kezelés) jogi, szakmai finanszírozási feltételeinek kiala-
kításáért;

59.4.4. az állami tulajdonú, mezõgazdasági célú vizek
és vízilétesítmények üzemeltetésével összefüggésben a
belvízvédekezésre való felkészülésért, a belvízkár-elhárí-
tás irányításáért;

59.4.5. az állami tulajdonú, mezõgazdasági célú vizek
és vízilétesítmények szakágazati alapdokumentumainak
elkészítésével, a szakterületi mûködést megalapozó mû-
szaki, gazdasági alapadatok nyilvántartásával, aktualizálá-
sával, archiválásával összefüggõ feladatok ellátásának
koordinálásáért;

59.4.6. az aszálykár-elhárítás mûszaki feladatainak irá-
nyításáért;

59.4.7. a nemzeti éghajlatváltozási stratégia és munka-
program mezõgazdasági vízgazdálkodást érintõ kidolgo-
zásáért, a klímaváltozással kapcsolatos mezõgazdasági
vízgazdálkodási feladatok szervezéséért, irányításáért,
végrehajtásáért;

59.4.8. a vízitársulatok intézményrendszerének megtar-
tásáért, továbbfejlesztéséért, korszerûsítéséért;

59.4.9. a feladatkörébe tartozó kutatások elõsegítéséért,
az eredmények gyakorlati hasznosításáért;

59.4.10. a szakterületi információs rendszer mûködé-
séért és fejlesztéséért;

59.4.11. a nemzetközi kötelezettségekbõl eredõ szakte-
rületi feladatok ellátásáért;

59.4.12. a vízgazdálkodási szakterület véleményének
kialakításáért, a szakvélemények elkészítéséért;

59.4.13. a védelmi mûvek állapotának megõrzéséhez
szükséges, költségvetési elõirányzatok javaslatainak elké-
szítéséért, a költségvetési keretekkel való gazdálkodásért
és azok tervszerû és takarékos felhasználásáért;

59.4.14. a vízrendezési és a mezõgazdasági célú víz-
szolgáltatási feladatok fejlesztési terveinek készítéséért,
jóváhagyásáért;

59.4.15. a szakterület szakmai koncepciójáért, fejleszté-
si stratégiájának, a feladatok végrehajtása módszereinek,
eszközrendszerének kidolgozásáért, valamint ezek aktua-
lizálásáért;

59.4.16. a szakterületre vonatkozó jogszabályok, az ál-
lami irányítás egyéb jogi eszközeinek kidolgozásáért és a
tapasztalatok alapján a szabályozó eszközök fejlesztésé-
nek kezdeményezéséért;

59.4.17. a szakterületet érintõ forgalomképes állami tu-
lajdonú vízilétesítmények elidegenítési feltételeinek ki-
dolgozásáért;

59.4.18. a mezõgazdasági vízgazdálkodás szakterületén
a MgSzH mûködésének szakmai felügyeletéért;

59.4.19. az öntözéssel kapcsolatos mûszaki, gazdasági
és jogszabályi háttér kidolgozásában való közremûködé-
sért;

59.4.20. az öntözés mûszaki, mezõgazdasági és költség-
adataival kapcsolatos hiteles adatgyûjtésért és feldolgozá-
sért (az MgSzH Központ bevonásával);

59.4.21. öntözésfejlesztést igénylõ területek meghatá-
rozásáért;

59.4.22. öntözõrendszerek üzemeltetése szervezeti
rendszerének felülvizsgálatáért;

59.4.23. A meglévõ öntözési kapacitások kihasználásá-
nak biztosításához szükséges intézkedések meghatározá-
sáért;

59.4.24. az EU Víz Keretirányelv bevezetésével kap-
csolatos mezõgazdasági vízgazdálkodási feladatok végre-
hajtásáért, (mezõgazdasági vízhasználatok elemzése, me-
zõgazdasági vízszennyezõk feltérképezése, a felügyelt
vízgyûjtõkön célállapotok felállítása, a minisztériumon
belül a Víz Keretirányelv munkacsoport szükség szerinti
mûködtetése);

59.4.25. a vízgazdálkodás mezõgazdasági integrációjá-
nak elõsegítéséért, az EU-bizottságok ehhez kapcsolódó
iránymutatásainak végrehajtásáért, a szükséges progra-
mok kidolgozásáért,

59.4.26. a mezõgazdálkodási célú vízgazdálkodást érin-
tõ panaszok és bejelentések kivizsgálásáért;

59.4.27. a kiemelt vízgazdálkodási programok (Duna–
Tisza közi homokhátság, Vásárhelyi-terv, integrált folyó-
gazdálkodás, Bõs–Nagymaros, Verespatak stb.) FVM-et
érintõ feladatainak koordinálásáért;
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59.4.28. a Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szö-
vetsége elnökségében a szakmai képviselet biztosításáért;

59.4.29. a szakterületen mûködõ tudományos, érdekvé-
delmi és szakmai szervezetekkel való kapcsolattartásért;

59.4.30. az EU Tanácsi és/vagy Bizottsági üléseken, va-
lamint az e szervezetek által mûködtetett munkacsopor-
tokban a magyar szakmai álláspont kialakításában és kép-
viseletében való részvételért;

59.4.31. a 39.4. pontban foglaltak alapján szakmai állás-
pont kialakításáért.

Szervezeti tagozódás:
Erdészeti Osztály
Halászati és Vízgazdálkodási Osztály
Vadászati Osztály
Halászati Operatív Program Irányító Hatósági Osztály

Földügyi és Térinformatikai Fõosztály

60. A Földügyi és Térinformatikai Fõosztály felelõs

60.1. az ingatlan-nyilvántartás, a földmérés, a térképé-
szet, a távérzékelés, a földbirtok-politika (földhasználat,
birtokrendezés), a földvédelem, a földminõsítés (földérté-
kelés) irányítási, szabályozási és egyes hatósági feladatai-
nak ellátásáért, a végrehajtás ellenõrzéséért;

60.2. a földhivatalok általános és szakmai felügyele-
téért, irányításáért és ellenõrzéséért;

60.3. a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) ál-
talános és szakmai felügyeletéért, irányításáért és ellenõr-
zéséért;

60.4. a Nemzeti Kataszteri Program Kht. (NKP Kht.)
szakmai felügyeletéért;

60.5. a földvédelemmel, a földminõsítéssel, a földhasz-
nálattal, a földméréssel és térképészettel, valamint az in-
gatlan-nyilvántartással kapcsolatos törvények, jogszabá-
lyok és felsõ szintû elõterjesztések szakmai elõkészíté-
séért;

60.6. az állami vagyon részét képezõ földmérési, térké-
pészeti és ingatlan-nyilvántartási adatok megõrzéséért,
karbantartásáért és fejlesztéséért, ezen adatok szolgáltatá-
sának, jogszerû felhasználásának és forgalmazásának el-
lenõrzéséért, valamint országos összegzéséért, elemzé-
séért, és az ezzel kapcsolatos szervezési feladatok ellátá-
sáért;

60.7. a földminõsítés (földértékelés) rendszerének mû-
ködésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok elvégzé-
séért;

60.8. a földhasználati nyilvántartás vezetésének irányí-
tásáért, a termõföld tényleges használati viszonyainak és a
földhasználati nyilvántartás egyezõségének vizsgálatáért,
a tényleges földhasználat és a földhasználati nyilvántartás
vezetése jogszerûségének ellenõrzéséért, az esetleges jog-
sértõ tevékenység feltárásának irányításáért, törvénysértés
esetén eljárás kezdeményezéséért, illetve a szankcionálás-
sal kapcsolatos intézményi hatáskörök érvényesítéséért;

60.9. a földvédelmi eljárással kapcsolatos földhivatali
feladatok irányításáért, ellenõrzéséért, a más célú haszno-
sításra engedélyezett termõföldeknek a felhasználási célok
szerinti megoszlására vonatkozó országos adatok összeg-
zéséért;

60.10. a földvédelmi járulék és bírság befizetésének el-
lenõrzésével kapcsolatos feladatok ellátásáért, valamint a
földhivatalok és a minisztérium érintett szakfõosztálya
kapcsolódó feladatainak összehangolásáért;

60.11. a birtok-összevonási célú termõföldvásárlás tá-
mogatásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátásáért;

60.12. a termõföldek hasznosítási kötelezettségének el-
lenõrzésével kapcsolatos (határszemle) feladatok meg-
szervezéséért és végrehajtásának irányításáért;

60.13. a parlagfû elõfordulásának és elterjedésének fel-
derítéséért;

60.14. a földbirtok-rendezési munkák országos elõké-
szítéséért, valamint a részarány-földtulajdon kiadásának
koordinálásáért, a feladattal érintett hivatalok (MgSzH,
földhivatalok) ez irányú tevékenységének irányításáért és
ellenõrzéséért;

60.15. az állami tulajdonú termõföldek árverésre kijelö-
lésének módosítása iránti kérelmek ügyében a döntés-elõ-
készítõ feladatok ellátásáért;

60.16. a 39.4. pontban foglaltak alapján szakmai állás-
pont kialakításáért;

60.17. a Nemzeti Földalappal kapcsolatos földügyi
szakmai feladatok ellátásáért;

60.18. a földbirtok-politikai irányelvekkel kapcsolatos
szakmai feladatok ellátásáért;

60.19. részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan
közös tulajdonként nyilvántartott tulajdoni hányadok ön-
álló ingatlanokká alakításának szakmai irányításáért;

60.20. az országhatár geodéziai munkáival kapcsolatos
jogszabályokban és nemzetközi szerzõdésekben meghatá-
rozott hazai, illetve nemzetközi feladatok irányításáért;

60.21. a geodéziai alapponthálózatok, az egységes or-
szágos térképrendszer és annak digitális változata létreho-
zásával, karbantartásával és adatainak szolgáltatásával
kapcsolatos tevékenység, továbbá az állami alapmunkák
irányításáért, valamint a térképtárak mûködésének, a légi
fényképezési és ûrtáv-érzékelési tevékenységnek, az or-
szágos légifilm- és ûrfelvétel-archívum mûködtetésének
irányításáért és fejlesztéséért;

60.22. a légi és ûrfelvételek alapján – a kataszteri és to-
pográfiai térképek felhasználásával – történõ Mezõgazda-
sági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) karbantartá-
sának, mezõgazdasági támogatások ellenõrzésének, nö-
vénymonitoring-rendszernek és termésbecslésnek a szak-
mai koordinálásáért;

60.23. a földmérési és térképészeti állami alapmunkák-
ban végzendõ feladatok meghatározásáért, valamint pénz-
ügyi alapjainak képzésével és felhasználásával összefüggõ
feladatok ellátásáért;
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60.24. a szakterületen alkalmazandó igazgatási szolgál-
tatási díjakkal kapcsolatos jogszabályok kidolgozásáért és
alkalmazásuk ellenõrzéséért;

60.25. a szakágazat tudományos kutatási, mûszaki-fej-
lesztési feladatainak irányításáért, szervezéséért, ellenõr-
zéséért, az eredmények hasznosításával kapcsolatos fel-
adatok végzéséért, biztosítja a kutatás-fejlesztési feladatok
tárcaszintû koordinációjában történõ részvételt;

60.26. az állami földügy és térképészet intézményrend-
szere által kezelt digitális ingatlan-nyilvántartási, földmé-
rési, térképészeti adatok országos szinten egységes szol-
gáltatásához tervek kidolgoztatásáért, a megvalósításhoz
szükséges feladatok végrehajtatásáért, a fejlesztések gya-
korlatban történõ bevezetésének és hasznosításának elõse-
gítéséért;

60.27. a földhivatalok számítógépesítési programjának
irányításáért, a földhivatali informatikai rendszerek üze-
meltetésének felügyeletéért, hardver- és szoftverfejleszté-
seinek koordinálásáért, a földhivatalok és a FÖMI infor-
matikai feladataival kapcsolatos felmérések és adatgyûjté-
sek koordinálásáért;

60.28. földügyi informatikai rendszerekkel és adatszol-
gáltatással összefüggõ kérdésekben történõ együttmûkö-
désért a Miniszterelnöki Hivatallal, és a társminisztériu-
mok informatikai egységeivel;

60.29. a földügyi szakág nemzetközi kapcsolatainak
szervezéséért, a külhoni szakmai szervezetekkel való
együttmûködés koordinálásáért, hangsúlyozottan az
EU-integrációs célokkal összhangban;

60.30. az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK
irányelvében [az Európai Közösségen belüli térinformá-
ciós infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról] foglalt, a
földügyi szakterület hatáskörébe tartozó feladatok végre-
hajtásáért;

60.31. az Ingatlanrendezõ Földmérõi Minõsítõ Bizott-
ság felügyeletének ellátásáért;

60.32. a földrajzi nevek gyûjtésével és a Földrajzi-
név-tárral kapcsolatos feladatok irányításáért, a Földrajzi-
név-bizottság mûködési feltételeinek biztosításáért;

60.33. a Geodézia és Kartográfia címû szakfolyóirat
szerkesztõbizottsága munkájában a szakmai szempontok
érvényesítéséért.

60.34. az ingatlan-nyilvántartási szakterületre vonat-
kozó jogszabályok tervezetének és a szakterületet érintõ
egyéb elõterjesztések elkészítéséért;

60.35. az ingatlan-nyilvántartási szakterülettel össze-
függõ egyéb jogszabályok tervezetének véleményezé-
séért;

60.36. az ingatlan-nyilvántartási eljáráshoz kapcsolódó
igazgatási szolgáltatási díjak központosítására és felhasz-
nálására vonatkozó javaslatnak a Költségvetési és Va-
gyongazdálkodási Fõosztállyal közös elõterjesztéséért.

60.37. az ügyiratforgalmi és ingatlanforgalmi statiszti-
kai adatok összegzéséért és elemzéséért;

60.38. az ingatlan-nyilvántartási adatszolgáltatással
kapcsolatos statisztikai adatok összegzéséért és elemzé-
séért;

60.39. a TAKARNET-rendszerhez való hozzáférési jo-
gosultság engedélyezéséért;

60.40. a szakmai irányítás keretében az ingatlan-nyil-
vántartási szakterületet érintõ bírói gyakorlat figyelemmel
kíséréséért, elemzéséért;

60.41. az agrárágazati informatikai stratégia – beleértve
a magyar információs társadalom stratégia e-agrárium
részstratégia – kidolgozásában és karbantartásában való
részvételért;

60.42. a földügyi informatikai rendszerek fejlesztésé-
nek, üzemeltetésének, biztonságának, szakmai irányításá-
nak, felügyeletének és ellenõrzésének operatív, napi jelle-
gû koordinációjáért;

60.43. a földügyi informatikai beruházásokra vonatko-
zó pályázatok értékelésében való részvételért;

60.44. a földügyi agrárinformatikai projektek szakmai
ellenõrzéséért;

60.45. a földügyi informatikai költségvetés – agrárága-
zati informatikai költségvetésen belüli – tervezési felada-
taiért;

60.46. kijelölés esetén a Miniszterelnöki Hivatal és a
társminisztériumok, illetve szervezetek informatikai bi-
zottságaiban az agrárágazat képviseletéért;

60.47. a földügyi háttérintézmények ágazati, kormány-
zati és uniós informatikai rendszerekhez való kapcsolódá-
sának koordinálásáért;

60.48. az agrárágazat informatikai szakmai kapcsolatai-
nak kialakításában, fenntartásában való közremûködésért;

60.49. Az OECD-vel kapcsolatos földügyi szakmai fel-
adatok ellátásáért.

Szervezeti tagozódás:
Földmérési Térképészeti és Térinformatikai Osztály
Ingatlan-nyilvántartási Osztály
Földvédelmi és Földhasználati Osztály

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szakállamtitkár
alárendeltségében mûködõ szervezeti egységek

Titkárság

61. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szakállamtitkár köz-
vetlen alárendeltségében mûködik a titkárság, melynek
élén osztályvezetõi besorolású titkárságvezetõ áll. Felada-
tait a 12.2. pont rögzíti.

Élelmiszerlánc-felügyeleti Fõosztály

62.1. A fõosztály vezetõje egyben az országos fõállator-
vos adminisztratív ügyekért felelõs helyettese. Tevékeny-
sége során kapcsolatot tart az országos fõállatorvos végre-
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hajtásért felelõs helyettesével, az MGSZH élelmiszer-
lánc-biztonsági elnökhelyettesével. A Növény-, Talaj- és
Agrárkörnyezet-védelmi Osztály vezetõje egyben az or-
szágos növény- és talajvédelmi fõfelügyelõ. Ebben a fel-
adatkörében véleményezési jogkörrel rendelkezik a nö-
vény- és talajvédelmi igazgatók kinevezése és felmentése
során, továbbá növényvédelmi ügyekben jelentéstételre
kötelezheti, illetve utasíthatja a növény és talajvédelmi
szolgálat köztisztviselõjét.

62.2. Az Élelmiszerlánc-felügyeleti Fõosztály felelõs:
62.2.1. az országos fõállatorvos hivatala feladatainak

ellátásáért;
62.2.2. az élelmiszerlánccal, az állatjóléttel, és a talajvé-

delemmel kapcsolatos szakigazgatási tevékenység fel-
ügyeletéért és az e területekre vonatkozó nemzeti szabá-
lyozás kialakításáért, valamint EU-jogszabályok szakmai
harmonizációjáért;

62.2.3. a közösségi és hazai források támogatásával
megvalósuló intézkedések végrehajtásának szakterületi
szakmai irányításáért és koordinálásáért az Élelmiszer-
lánc-elemzési Fõosztállyal együttmûködésben;

62.2.4. valamennyi támogatás élelmiszerlánc-felügye-
lettel, talajvédelemmel, valamint agrár-környezetgazdál-
kodással összefüggõ szakmai részének, valamint eljárás-
rendjének kidolgozásában való közremûködésért;

62.2.5. a nem harmonizált állatfaj és állati eredetû ter-
mék Magyarországra történõ behozatalának állat-egész-
ségügyi és higiéniai feltételeinek megállapításáért;

62.2.6. a növények, növényi termékek, a talaj és egyéb
növényi tápközegek nemzetközi forgalmával összefüggõ
felügyeleti feladatok irányításáért és ellátásáért;

62.2.7. a Minõségügyi Tárcaközi Bizottságban és a
Nemzeti Akkreditáló Testületben való részvételért;

62.2.8. a Magyar Takarmánykódex Bizottság mûködé-
séért; és a titkári feladatok ellátásáért;

62.2.9. a Tolnay Sándor-díj bizottsági munkájának ko-
ordinálásáért;

62.2.10. az élelmiszerlánc-felügyeleti szakmai stratégia
kialakításáért;

62.2.11. az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggõ
adatbázis(ok), az állatok egységes azonosítási és nyilván-
tartási rendszerének, továbbá a továbbfejlesztésének fel-
ügyeletéért, a mûködtetés ellenõrzéséért;

62.2.12. az FVM Radiológiai Ellenõrzõ Hálózat fejlesz-
tés irányának meghatározásáért, felkészítéséért, mûködé-
sének szakmai irányításáért és tevékenységének ellenõrzé-
séért, ágazaton belüli folyamatos egyeztetés mellett;

62.2.13. a tárca szakmai képviseletéért az Országos
Környezeti Sugárvédelmi Rendszer szakbizottságában és
a tagságból eredõ feladatok ellátásáért, a Humánpolitikai
és Igazgatási Fõosztály tájékoztatása mellett;

62.2.14. a zöldség és gyümölcs minõség-ellenõrzés irá-
nyításáért és felügyeletéért, valamint azokat megalapozó
szabályozás folyamatos ellátásáért;

62.2.15. a növényvédõ szerek és termésnövelõ anyagok
minõség-ellenõrzésének, valamint a növényi termékek-
ben, a vízben és talajban a szermaradékok, nehézfémek,
egyéb toxikus anyagok vizsgálatának irányításáért és fel-
ügyeletéért;

62.2.16. a borellenõrzési feladatok irányításáért és fel-
ügyeletéért, valamint azok szabályozásáért;

62.2.17. a dísznövény és a komló minõség-ellenõrzésé-
nek szervezéséért;

62.2.18. a parlagfû ellen való közérdekû védekezés vég-
rehajtásának irányításáért, szervezéséért és ellenõrzéséért;

62.2.19. a termõföldek minõségének és termékenységé-
nek megóvását szolgáló szakigazgatási feladatok irányítá-
sáért, felügyeletéért;

62.2.20. az ökogazdálkodás szabályozási és fejlesztési
feladataiban való szakmai közremûködésért;

62.2.21. az MgSzH bevonásával az ökológiai termékek
hatósági, fõként szermaradék-analitikai ellenõrzésének
felügyeletéért;

62.2.22. az EU nitrát direktívája hazai végrehajtásával
összefüggõ jogalkotási feladatok és az abban foglalt tárca-
szintû feladatok végrehajtásáért, továbbá ezek tárcaközi
koordinálásáért;

62.2.23. a nitrátrendelethez kapcsolódó támogatásokkal
kapcsolatos – a vonatkozó európai uniós elõírásokból ere-
dõ – döntések elõkészítésében való közremûködésért;

62.2.24. a Talajvédelmi Információs és Monitoring
Rendszer (TIM) mûködtetésének felügyeletéért;

62.2.25. a talajtérképezés feltételeinek biztosításáért és
végrehajtásának felügyeletéért, az új nemzetközi talajosz-
tályozási rendszer alkalmazásáért;

62.2.26. a környezetkímélõ növény- és talajvédelmi
technológiák hazai fejlesztésének koordinálásáért, a nem-
zetközi követelmények érvényesítéséért, továbbá az ag-
rár-környezetgazdálkodás ugyanezen feladatainak végre-
hajtásában való közremûködésért;

62.2.27. a növény-, talaj- és agrár-környezetvédelmi
szakterületet érintõ mûszaki, minõségi és egyéb nemzet-
közi elõírások érvényesítéséért;

62.2.28. az agrár-környezetgazdálkodás szakmai krité-
rium- és ellenõrzési rendszerének meghatározásában és
felügyeletében való közremûködésért;

62.2.29. a szakterületi nemzetközi egyezmények,
együttmûködési programok szakmai elõkészítéséért, a
kapcsolatok fejlesztéséért;

62.2.30. a szakterületi nemzetközi szervezetekben (EU,
FAO, ENSZ/EGB, OECD, OIV, EPPO, IPPC, WTO SPS,
IOBC IUSS stb.), az Európai Bizottság és Tanács szakbi-
zottságaiban és munkacsoportjaiban való szakmai képvi-
selet ellátásáért;

62.2.31. a szakterületi jelentési kötelezettség teljesítésé-
ért az EU és nemzetközi szervezetek felé, továbbá az ag-
rár-környezetgazdálkodási szakterületen ugyanezen fel-
adatokban közremûködésért;

62.2.32. a növényvédelmi közép- és felsõfokú oktatás,
valamint a posztgraduális képzés alaptantervi követelmé-
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nyeinek meghatározásában való együttmûködésért, vala-
mint azok érvényesülésének felügyeletéért, a növényvé-
delmi szakképesítések vizsgáztatási követelményeinek, és
a kötelezõ szakmai továbbképzés rendszerének és temati-
kájának meghatározásáért;

62.2.33. a polgári vészhelyzettel kapcsolatos, valamint
a természeti katasztrófákból eredõ feladatok végrehajtásá-
ban való közremûködésért;

62.2.34. a RASFF gyorsriasztási rendszer mûködtetésé-
ben való részvételért;

62.2.35. a szakterülettel kapcsolatos tájékoztatásért, va-
lamint az agrár-környezetgazdálkodással kapcsolatos tájé-
koztatásban való közremûködésért;

62.2.36. a kommunikációért – együttmûködve a sajtó-
irodával – a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal élel-
miszerlánc-biztonsági elnökhelyettesének irányítása alá
tartozó szakterületek tekintetében;

62.2.37. az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ
szolgálat, valamint növény- és talajvédelmi szolgálat el-
lenõrzésében való részvételért;

62.2.38. a miniszternek az MgSzH feletti szakterületi
irányítási és szakmai-felügyeleti feladatainak ellátásáért,
koordinációjáért, ennek keretében szakmai felügyeletet
gyakorol az MgSzH élelmiszerlánc-biztonsági elnökhe-
lyettesének, valamint a felügyelete alá tartozó részlegek
tevékenysége felett;

62.2.39. a minisztérium élelmiszerlánccal kapcsolatos
egyéb feladatainak ellátásáért, illetve képviseletéért;

62.2.40. az Európai Bizottság Élelmiszerbiztonsági és
Állat-egészségügyi Hivatala által lefolytatott magyaror-
szági ellenõrzések szervezéséért és koordinálásáért;

62.2.41. a 2011. évi magyar EU-elnökség szakterületi
feladatainak ellátásával kapcsolatos elõkészületek koordi-
nálásáért;

62.2.42. az Integrált Többéves Nemzeti Ellenõrzési
Terv végrehajtásának felügyeletéért;

62.2.43. harmadik országok állat-egészségügyi és élel-
miszer-ellenõrzõ hatóságaival való szakmai kapcsolattar-
tásért.

Szervezeti tagozódás:
Állat-egészségügyi és Állatjóléti Osztály
Élelmiszer- és Takarmányfelügyeleti Osztály
Igazgatási és Koordinációs Osztály
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Osztály

Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztály

63. Az Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztály felelõs:
63.1. a versenyképességgel valamint az élelmiszer-sza-

bályozásból adódó minõségi, környezetvédelmi feladatok-
kal kapcsolatos fejlesztési igényeket integráló élelmiszer-
ipari iparpolitika, kis- és középvállalkozási (KKV) politi-
ka, szerkezet-átalakítási és fejlesztési irányelvek, fõ célki-
tûzések meghatározásáért;

63.2. az élelmiszer-elõállítók (elsõsorban a kis- és kö-
zépvállalkozások) versenyképességét javító rendszerek tá-
mogatásáért, megismertetéséért;

63.3. a nemzeti helyes higiéniai gyakorlat útmutatók jó-
váhagyásának szakmai elõkészítéséért, a nemzeti helyes
higiéniai gyakorlat bizottsága titkársági feladatainak ellá-
tásáért;

63.4. az élelmiszerjog hatálya alá tartozó területek
EU-szabályozásának kidolgozásában való magyar részvé-
tel szervezéséért, az EU élelmiszer-minõségügyi szabá-
lyozása kidolgozásában való részvételért, a szakterületet
érintõ joganyagok véleményezéséért;

63.5. a nemzeti élelmiszer minõségügyi szabályozása
szakmai elõkészítéséért;

63.6. a Magyar Élelmiszerkönyv vezetéséért, a Magyar
Élelmiszerkönyv bizottsági-titkársági feladatainak ellátá-
sáért;

63.7. a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek eredet-
védelmére, illetve a hagyományos különleges termékekre
vonatkozó rendszerek mûködtetéséért, a Magyar Eredet-
védelmi Tanács titkársági feladatainak ellátásáért;

63.8. az élelmiszerjogban, az eredetvédelemrõl, a ha-
gyományos különleges termékekrõl, a jelölésrõl és az ás-
ványvízrõl szóló rendeletekben a minisztérium részére
elõírt feladatok ellátásáért, hatósági ügyintézésért;

63.9. az élelmiszer kiváló minõség tanúsítási rendszer
szakmai felügyeletéért, a Magyar Agrárgazdasági Minõ-
ség Díj bizottsági munkájának koordinálásáért;

63.10. Az Ujhelyi Imre-díj bizottsági és a Pro Alimentis
Hungariae Díj bizottsági munkájának koordinálásáért;

63.11. a FAO/WHO Codex Alimentarius magyar mun-
kájának irányításáért, a Codex Alimentarius Magyar Nem-
zeti Bizottság titkársági feladatainak ellátásáért, valamint
a munkabizottságokban való részvétel biztosításáért;

63.12. a minisztérium szabványosítási tevékenységének
koordinálásáért, az FVM képviseletének ellátásáért a Ma-
gyar Szabványügyi Tanácsban;

63.13. a közép- és hosszú távú tervezés keretében az
élelmiszeriparra vonatkozó horizontális és szakágazati
programok elkészítésében való közremûködésért, a támo-
gatási programokat érintõ döntés-elõkészítõ munkájának
irányításáért;

63.14. a vállalkozások és szakmai szervezetek folyama-
tos tájékoztatásában, valamint a programokra való felké-
szítésében való közremûködésért;

63.15. az EU-politikák élelmiszeriparral kapcsolatos ré-
szének kialakításában, valamint a nemzetközi ügyek ellá-
tásában való részvételért;

63.16. a környezetvédelmi szabályozásban való részvé-
telért, és az élelmiszer-ipari megvalósítás elõsegítéséért;

63.17. a minisztérium élelmiszer-marketing feladatai-
nak ellátásában való részvételért;

63.18. az élelmiszeripar innovációval, oktatással, kép-
zéssel, szakértõkkel, szaktanácsadókkal kapcsolatos, fel-
adatainak ellátásában való közremûködésért;
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63.19. az élelmiszer-kutatási programok kialakításával,
a prioritások meghatározásával kapcsolatos feladatok tár-
caszintû koordinációjában történõ részvétel biztosításáért;

63.20. a minisztérium élelmiszeriparral kapcsolatos
egyéb feladataiban való részvételért és képviseletéért;

63.21. az élelmiszerláncot érintõ intézkedésekkel kapcso-
latos elõkészítõ, illetve értékelõ elemzések elkészítéséért;

63.22. a szakmai és civil szervezetekkel való szakmai
kapcsolattartásért;

63.23. társhatóságokkal és más intézményekkel való
szakmai együttmûködés elõkészítéséért, megszervezéséért
és fenntartásáért;

63.24. a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal feletti
szakmai felügyeletért.

Szervezeti tagozódás:
Élelmiszerpiaci Osztály
Közkapcsolati Osztály
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1. függelék a 14/2008. (HÉ 52.) FVM utasításhoz

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szervezeti felépítése
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2. függelék a 14/2008. (HÉ 52.) FVM utasításhoz

Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett
munkakörök (feladatkörök)

a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztériumban

Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörök (fel-
adatkörök) az alábbiak:

1. A munkakört ellátó személy önállóan vagy testület
tagjaként javaslattételre, döntésre vagy ellenõrzésre jo-
gosult

a) közigazgatási hatósági vagy szabálysértési ügyben,
b) közbeszerzési eljárás során,
c) feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb

pénzeszközök felett, továbbá az állami vagyonnal való
gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok, fe-
jezeti kezelésû elõirányzatok tekintetében,

d) egyedi állami támogatásról való döntésre irányuló el-
járás lefolytatása során,

e) állami támogatások felhasználásának vizsgálata,
vagy a felhasználással való elszámoltatás során,

f) európai uniós támogatásokkal kapcsolatos döntésre
irányuló eljárás lefolytatása során,

g) európai uniós támogatások felhasználásának vizsgá-
lata, vagy a felhasználással való elszámoltatás során.

2. Politikai tanácsadó, fõtanácsadó, miniszteri tanács-
adó, fõtanácsadó.

3. Fõosztályvezetõ, fõosztályvezetõ-helyettes és osz-
tályvezetõ.

4. Azon fontos és bizalmasnak minõsülõ munkakörök,
amelyek betöltése a többször módosított fontos és bizal-
mas munkakörökrõl, valamint a biztonsági ellenõrzés
szintjérõl szóló 35/1997. (V.13.) FM rendelet alapján „C”
típusú nemzetbiztonsági ellenõrzési eljáráshoz kötöttek.

3. függelék a 14/2008. (HÉ 52.) FVM utasításhoz

A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központjának elsõfokú döntései ellen benyújtott
fellebbezések tekintetében a másodfokú döntések

kiadmányozásának rendjérõl

1. A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja
által hatósági eljárásokkal összefüggésben meghozott el-
sõfokú döntések elleni fellebbezések alapján indult má-
sodfokú eljárásokban a másodfokú döntést a miniszter ne-
vében az agrárgazdasági szakállamtitkár kiadmányozza:

1.1. a növényfajták állami elismerése, annak meghosz-
szabbítása, visszavonása,

1.2. az új fajtafenntartó bejegyzése,

1.3. az állami elismerésre bejelentett növényfajták
egyedi szaporításának engedélyezése,

1.4. a növényfajták állami elismerésérõl, valamint a sza-
porítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról
szóló 2003. évi LII. törvény elõírásainak meg nem felelõ
szaporítóanyag eseti felhasználásának engedélyezése,

1.5. a szaporítóanyag-elõállítási zárt körzet engedélye-
zése,

1.6. a törzsültetvény létesítésének engedélyezése, meg-
szüntetése,

1.7. a faiskola és palántanevelõ üzem létesítésének en-
gedélyezése,

1.8. a szaporítóanyag-tételek átruházott jogkörben tör-
ténõ minõsítésének engedélyezése, illetve annak visszavo-
nása,

1.9. a fémzárolt szaporítóanyag-tételek kiszerelésének
engedélyezése,

1.10. a növényfajták állami elismerésérõl, valamint a
szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról
szóló 2003. évi LII. törvény szerinti minõségvédelmi bír-
ság kiszabása,

1.11. a növényfajták állami elismerésérõl, valamint a
szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról
szóló 2003. évi LII. törvény elõírásainak nem megfelelõ
szaporítóanyag saját célú felhasználásától és forgalomba
hozatalától eltiltás, illetve a jogosulatlanul elõállított sza-
porítóanyag zár alá vétele,

1.12. a szigorított minõsítés elrendelése,
1.13. a más célra fel nem használható szaporítóanyag

megsemmisítésének elrendelése,
1.14. a növényfajták állami elismerésérõl, valamint a

szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról
szóló 2003. évi LII. törvény és végrehajtási rendeletei elõ-
írásait megszegõk tevékenységének megtiltása,

1.15. a faiskolai, illetve palántanevelõ üzemi engedély
eredetet igazoló bizonylattal nem rendelkezõ növényfajta
használata esetén történõ visszavonása,

1.16. az állattenyésztési hatósági engedélyezés, te-
nyésztõ szervezeti elismerés, elismerés felfüggesztése és
visszavonása, fajtaelismerés és állattenyésztési bírság
kiszabása és más szankció elrendelése,

1.17. erdõgazdálkodó kijelölése az erdõ fennmaradását
vagy fejlõdését veszélyeztetõ esetekben szükségessé váló
munkák elvégzésére, valamint az így kijelölt erdõgazdál-
kodó felhatalmazása a felmerült és igazolt költségeinek az
erdei haszonvételekbõl való kielégítésére,

1.18. az erdei sí- vagy szánkópálya kialakítása esetén a
rendeltetésszerû használatot akadályozó igénybevételek
esetére megállapított befizetési kötelezettség alóli mente-
sítés,

1.19. az erdõterület honvédelmi, nemzetbiztonsági és
határrendészeti célra történõ igénybevételének engedélye-
zése,

1.20. a vadászterület különleges rendeltetésének megál-
lapítása,
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1.21. a vadászterület vadaskert létesítése céljából törté-
nõ bekerítésének engedélyezése, az engedélyben foglalt
feltételek teljesítésének felülvizsgálata, az engedély
visszavonása, a vadászterület engedély nélküli bekerítése
esetén a kerítés fennmaradásának engedélyezése vagy le-
bontásának elrendelése,

1.22. a vadászterület vadaspark létesítése céljából tör-
ténõ bekerítésének engedélyezése, az engedélyben fog-
lalt feltételek teljesítésének felülvizsgálata, az engedély
visszavonása,

1.23. a rendkívüli értékû trófea nemzeti értékké nyilvá-
nítása, a nemzeti értékké nyilvánított trófea országból tör-
ténõ kivitelének engedélyezése,

1.24. az 1500 m2-nél nagyobb gyümölcsfaültetvény, va-
lamint 500 m2-nél nagyobb bogyósgyümölcs-ültetvény
termõre fordulását igazoló hatósági bizonyítvány kiállí-
tása,

1.25. szõlõ termõhelyi kataszter vezetése
tekintetében.

2. A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja
által hatósági eljárásokkal összefüggésben meghozott el-
sõfokú döntések elleni fellebbezések alapján indult má-
sodfokú eljárásokban a másodfokú döntést a miniszter ne-
vében az élelmiszerlánc-felügyeleti szakállamtitkár kiad-
mányozza:

2.1. borpárlat elõállításával kapcsolatos minõsítési fel-
adatok ellátása,

2.2. borászati termékek forgalomba hozatalának enge-
délyezése,

2.3. must, bor, egyéb borászati termék minõsítése,
2.4. a forgalomba hozatali járulék megfizetésének ellen-

õrzése,
2.5. a forgalomba hozott bor minõségének ellenõrzése,
2.6. külkereskedelmi forgalomba hozatal esetén a ter-

mékek minõsítése, továbbá szállítmányonkénti minõségi
tanúsítvány kiadása,

2.7. külföldrõl (az Európai Unió tagállamain kívülrõl)
származó borászati termékek minõsítése,

2.8. a szõlõtermesztésrõl és borgazdálkodásról szóló
2004. évi XVIII. törvény hatálya alá tartozó termékek – ide
nem értve a friss szõlõt – elõállítását, kiszerelését (ideértve
a nem palackos kiszerelést is) és forgalomba hozását vég-
zõ üzemek mûködésének engedélyezése, továbbá a borá-
szati termékek elõállításával, kezelésével, minõségével és
forgalomba hozatalával kapcsolatos hatósági feladatok
ellátása,

2.9. borászati hatósági ellenõrzés lefolytatása,
2.10. a borászati termékek származásának, eredetének,

minõségének (összetételi és érzékszervi tulajdonságok,
térfogat, csomagolás és jelölés), a telephely, pince, üzem,
raktár mûködése jogszerûségének, továbbá a jármû rako-

mányának és a tárolás körülményeinek, a kiegészítõ, se-
géd- és adalékanyagok minõségének, a borászati termékek
csomagolása során felhasznált csomagolóanyagok megfe-
lelõségének, a gyártástechnológia mûszaki feltételeinek, a
kereskedelmi forgalomba kerülõ borászati termékek minõ-
ségének, a pincekönyv szakmai tartalmának, a pincékben
és a kereskedelemben – rendszeres mintavétellel – a borok
minõségének, az import borászati termékek minõségének
ellenõrzése, a magántárolási, a lepárlási, a mustsûrítmény-
nyel való mustjavítási, valamint a szõlõmustnak és szõlõ-
mustsûrítménynek a szõlõlégyártáshoz való felhasználás-
támogatási intézkedésekhez kapcsolódó szakmai ellenõr-
zési feladatok ellátása,

2.11. a helyszíni vagy laboratóriumi ellenõrzés eredmé-
nyeként, a kötelezettségszegés súlyától függõen a termék
elõállítójának helyszíni bírsággal súlytása, az üzem, pincé-
szet legfeljebb 30 napra történõ bezáratása, gép, felszere-
lés, berendezés mûködésének, csomagolóanyag felhaszná-
lásának, tárolóhely vagy szállítóeszköz használatának
megtiltása, újbóli mûködésének, használatba vételének,
használatban tartásának feltételhez kötése, alapanyag, ki-
egészítõanyag, segédanyag, adalékanyag, késztermék
közfogyasztásra alkalmatlannak, csökkent minõségûnek
nyilvánítása, felhasználásának, forgalomba hozatalának
korlátozása, feltételhez kötése, megtiltása és zárolása, a
hamisított bor, valamint a közfogyasztásra, továbbfeldol-
gozásra alkalmatlan termék megsemmisítésének vagy le-
párlásának elrendelése, minõségvédelmi bírság kiszabása,
a hamisított termék zárlatának elrendelése és a mintavételi
vizsgálat eredményérõl hozott határozat meghozása, a
borászati termék elõállításához meg nem engedett anyag
ilyen célra való forgalombahozatalának megszüntetésének
elrendelése,

2.12. a borászati terméket elõállító helyiség engedélyé-
nek visszavonása,

2.13. borászati üzem mûködési engedélyének visszavo-
nása,

2.14. borászati termék elõállításához vagy kezeléséhez
meg nem engedett anyag ilyen célú forgalomba hozatalá-
nak megtiltása, ezzel összefüggésben helyszíni bírság ki-
szabása,

2.15. borászati termék elõállításához vagy kezeléséhez
meg nem engedett anyag borászati termék elõállítására,
kezelésére, raktározására szolgáló helyiségben tartása ese-
tén a helyiség használójának szabályos tárolásra kötelezé-
se, ezzel összefüggésben helyszíni bírság kiszabása,

2.16. pincészet árutermelési céllal történõ borászati ter-
mék-elõállításra, nem palackozott borok kiszerelésére en-
gedélyezése,

2.17. a jövedéki termékkel összefüggõ jogsértõ maga-
tartás gyanújának megállapítása esetén a jövedéki termék
lefoglalása tekintetében.
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4. függelék a 14/2008. (HÉ 52.) FVM utasításhoz

A folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés rendszere
(FEUVE)

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 145/A.–145/C. §-ai, és a pénzügyminiszter módszertani útmutatója alapján a Földmûvelésügyi és Vidék-
fejlesztési Minisztériumban (a továbbiakban: FVM) az alábbiak szerint szabályozza a folyamatba épített, elõzetes és utó-
lagos vezetõi ellenõrzés rendszerét (a továbbiakban: FEUVE).

1.1. A szabályozás tartalma

A FEUVE tartalmazza a kockázatkezelés rendjét, valamint a tervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellenõrzési folyama-
tait, azaz az ellenõrzési nyomvonalat.

1.2. A FEUVE blokkséma

0. Költségvetési tervezés (nem része a FEUVE-nek)

1. Költségvetési törvény (nem része a FEUVE-nek)

2. Fejezeti tervezés, feladatterv- és finanszírozási terv készítése

3. Végrehajtás
3.1. Kötelezettségvállalás

3.1.1.1. Normatív alapon
3.1.1.1.1. Törvény útján
3.1.1.1.2. Államközi szerzõdés alapján
3.1.1.1.3. Egyéb

3.1.1.2. Pályáztatás útján
3.1.1.2.1. Vállalkozási szerzõdés
3.1.1.2.2. Megbízási szerzõdés

3.1.1.3. Igénybegyûjtés útján
3.1.1.3.1. Támogatási szerzõdés
3.1.1.3.2. Megállapodás alapján

3.2. Utalványozás
3.2.1.1. Elszámolás alapján
3.2.1.2. Számla alapján
3.2.1.3. Elõfinanszírozás alapján

3.3. Pénzügyi teljesítés
3.3.1.1. Elõirányzat alapján

3.3.1.1.1. Saját intézménynek elõirányzat-átadás
3.3.1.1.2. Költségvetési fejezetek közötti elõirányzat-átadás

3.3.1.2. Pénzeszköz-átadás
3.3.1.2.1. Átutalás

4. Ellenõrzés
4.1. Belsõ ellenõrzés
4.2. Külsõ ellenõrzés

4.2.1.1. Állami Számvevõszék
4.2.1.2. Kormányzati Ellenõrzési Hivatal

1.3. A minisztériumi kezelésû fejezeti elõirányzatok

1. Intézmények központi beruházásai
2. FAO-intézmények finanszírozása
3. Agrárkutatás, tanüzemek, felsõoktatás támogatása
4. Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése
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5. Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása
6. Magyar–román regionális kutató-oktató központ támogatása
7. Vízügyi feladatok támogatása
8. Parlagfû elleni védekezés támogatása
9. A parlagfûmentes Magyarországért
10. Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei
11. Központosított bevételekbõl finanszírozott intézményi feladatok
12. Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
13. Kincstári szolgáltatási díjak
14. Bormarketing és minõség-ellenõrzés
15. Nemzetközi szervezetek tagsági díja
16. Erdõterület közjóléti célú védelmének és bõvítésének feladatai
17. PHARE-támogatások és az átmeneti támogatás programjai (az új „Forest Focus” szabályozás bevezetése, az élel-

miszer-biztonság intézményi háttérfejlesztése, az elektronikus ügyintézés fejlesztése, az állat- és növény-egészségügyi
határállomások, FVM megyei földhivatalok felkészítése KAP-feladatokra

18. Méhészeti nemzeti program
19. Igyál tejet program
20. Egységes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása
21. Erdészeti feladatok
22. Termõföldvédelem támogatása
23. Állattenyésztési feladatok
24. Halgazdálkodás támogatása
25. Vadgazdálkodás támogatása
26. Fejlesztési típusú támogatások
27. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások
28. Erdõtelepítés, erdõszerkezet-átalakítás, fásítás
29. Nemzeti agrárkárenyhítés
30. Állat- és növénykártalanítás
31. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
32. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
33. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II.NVT)
34. SAPARD-támogatásból megvalósuló programok
35. EU-tagságból eredõ feladatok
36. Fejezeti általános tartalék
37. Fejezeti egyensúlyi tartalék

1.4. Az ellenõrzési nyomvonal

Az ellenõrzési nyomvonal a folyamatokra vonatkozó egyes tevékenységeket, a tevékenységek jogi alapját, közremû-
ködõit, felelõsét, ellenõrzését, nyomon követését és a kapcsolódó dokumentumokat öleli fel. A Pénzügyminisztérium út-
mutatója alapján a ellenõrzési nyomvonal összeállításának célja:

– bemutatni a költségvetési szerv mûködésének egyes, tevékenységeink egymásra épülõ eljárásrendjeinek egységes
folyamatát;

– feltárni a szervezet folyamatba épített ellenõrzési rendszerének hiányosságait, könnyen és gyorsan beazonosítva a
hibás mûködést és a hozzá tartozó felelõsöket;

– lehetõvé tenni a szervezet folyamataiban rejlõ mûködési kockázatok azonosítását és hatékony kezelését;
– meghatározni a ellenõrzési pontosokat (típusok);
– lehetõvé tenni valamennyi résztvevõ számára írott és átlátható formában (követendõ eljárásként) az eljárások és

módszerek megismerését, miközben maguk az eljárások is standardizálttá válnak;
– a szervezeti egységek közötti koordináció és együttmûködés javítása.

A Pénzügyminisztérium útmutatója megfogalmaz egy javasolt sablont is az ellenõrzési nyomvonal leképezésére, ami
egy táblázat, meghatározott oszlopokkal. Az FVM a Pénzügyminisztérium iránymutatásai alapján állította össze az aláb-
bi, saját ellenõrzésinyomvonal-táblázatát, amely tartalmában megfelel az ajánlásoknak, és megfelel az FVM belsõ elvá-
rásainak is.
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Elõirányzat neve:

# Tevékenység
Felelõs/

végrehajtó
Jogszabályok Dokumentum Határidõ Kockázat

Ellenõrzési
pont

Ellenõrzést
végrehajtó

Ellenõrzés
gyakorisága

E* U* P* K*

Magyarázat:
Folyamat neve: Az adott folyamat megnevezése, amelyet a táblázat szabályoz (pl. 5. Pénzforgalmi fõkönyvi könyvelés).
#: A folyamat tevékenységének sorszáma.
Tevékenység: A folyamat egyik tevékenységének, lépésének megnevezése.
Felelõs: A tevékenység kimenetéért felelõs személy munkakörének megnevezése. Felelõsként jellemzõen szervezeti egységek (szakterületek) vezetõi kerültek megjelölésre.
Végrehajtó: A tevékenységet konkrétan kivitelezõ személy (munkakörének) megnevezése. Végrehajtóként jellemzõen szervezeti egységek (szakterületek) munkatársai kerültek megjelölésre.
Jogszabályok: A tevékenységet érintõ jogszabályok felsorolása hivatkozási számmal és névvel.
Dokumentum: A tevékenység kimenetét képezõ legfontosabb dokumentumok megnevezése. A dokumentumok lehetnek hagyományos, papír alapúak is, de lehetnek elektronikus formátumúak is (pl. adatbázis, floppy).
Határidõ: A tevékenység végrehajtásának határideje. Lehet konkrét dátum vagy másik tevékenységhez viszonyított relatív határidõ is.
Kockázat: Az adott tevékenységhez kapcsolódó kockázati tényezõ megnevezése. A kockázat részletesebb bemutatására külön táblázatban kerül sor.
Ellenõrzési pont: A tevékenységhez kapcsolódó, folyamatba épített elõzetes, utólagos, vezetõi ellenõrzés végrehajtásának pontja.
Ellenõrzést végrehajtó: Az ellenõrzést végrehajtásáért felelõs személy (munkakörének) megnevezése.
Ellenõrzés gyakorisága: Az ellenõrzés végrehajtásának gyakorisága. Lehet folyamatos, ha minden tevékenységnél végre kell hajtani, eseti, illetve rendszeres (pl. havi, éves).
E: Ellenõrzés / Érvényesítés: Amennyiben a tevékenységhez ellenõrzés/érvényesítés kapcsolódik, ezt az oszlopot X-szel kell jelölni.
U: Utalványozás / Ellenjegyzés: Amennyiben a tevékenységhez utalványozás/ellenjegyzés kapcsolódik, ezt az oszlopot X-szel kell jelölni.
P: Pénzügyi teljesítés: Amennyiben a tevékenységhez pénzügyi teljesítés (ki-/befizetés) kapcsolódik, ezt az oszlopot X-szel kell jelölni.
K: Könyvvezetésben való megjelenés: Amennyiben a tevékenység a könyvvezetésben rögzítésre kerül, ezt az oszlopot X-szel kell jelölni. A folyamathoz kapcsolódó kockázatok.
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1.4.1. Kockázatkezelési rendszer

A szabályozás tartalmaz egy olyan kockázatkezelési rendszert is, amely:
– tartalmazza az FVM által meghatározott és az ellenõrzési nyomvonalba bevont folyamatok esetében a tevékenysé-

geket, illetve a folyamatot befolyásoló kockázatokat;
– tartalmazza a kockázatok értékelését;
– a kockázatkezelés eredményei alapján lehetõséget ad intézkedéseik megfogalmazására a kockázatok kiküszöbölé-

se, mérséklése érdekében;

1.4.2. Kockázatkezelési csoportok

A kockázatokat az alábbi csoportokba lehet sorolni:
– pénzügyi, likviditási kockázatok;
– humán-erõforrással kapcsolatos kockázatok;
– eljárásokkal kapcsolatos kockázatok (hibás lebonyolítási eljárásból adódó kockázat, helytelen ügyvitelbõl adódó

kockázat, munkakörnyezeti kockázat stb.);
– külsõ eseményekkel kapcsolatos kockáztok (vagyonelemeket érintõ káresemények, katasztrófák);
– rendszerekkel kapcsolatos kockázatok (rendszerek mûködésének hibájából, kiesésébõl eredõ anyagi és nem anyagi

természetû veszteségek stb.);
– jogi környezet változásából adódó kockázatok;
– vezetési és irányítási kockázatok (menedzsmentkockázat).

Az ellenõrzésinyomvonal-táblázatok mellett a kockázatok bemutatását tartalmazó táblázatok is e szabályozás részét
képezik, de túl is mutatnak e szabályozás keretein.

A kockázatok dokumentációja a következõ logika szerint épül fel:

Elõirányzat neve:

#’ Megnevezés Kockázat leírása Kockázati csoport Kockázat hatása
Kockázat

valószínûsége
Kockázat

jelentõsége:

Magyarázat:
Folyamat neve: Az adott folyamat megnevezése, amelyhez a kockázatok kapcsolódnak (pl. 5. Pénzforgalmi fõkönyvi könyvelés).
#: A kockázat sorszáma.
Megnevezés: A kockázat rövid elnevezése.
Kockázat leírása: A kockázat magyarázata.
Kockázati csoport: A kockázat besorolása a korábban bemutatott kategóriák valamelyikébe.
Kockázat hatása: A kockázat hatásának értékelése 0–4-ig terjedõ skálán.

Az azonosított kockázatok értékelése a valószínûséghatás-mátrix elkészítésébõl állt. Ezt a késõbbiekben ki lehet majd
egészíteni a kockázatok kezelhetõségének vizsgálatával is.

Valamennyi kockázati tényezõre vonatkozóan elkészítettük az úgynevezett valószínûséghatás-mátrixot, amely elõze-
tesen definiált, diszkrét skála mentén csoportosítja, illetõleg rangsorolja a feltárt kockázatokat. A mátrix jelenti a kiin-
duló alapot a kockázatok kezelhetõségvizsgálatához.

A valószínûséghatás-mátrixnak két dimenziója van:
– a kockázat valószínûsége;
– a kockázat hatása.
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A kockázatok bekövetkezésének valószínûsége a nem valószínûtõl a rendkívül valószínûig terjed, melynek pontozása
0–3-ig terjed1.

Nem valószínû A kockázat bekövetkeztének valószínûsége nagyon alacsony vagy a kockázat megvalósulása nagyon ritka.

Kicsit valószínû A kockázat bekövetkeztének valószínûsége alacsony vagy a kockázat megvalósulása ritka.

Közepesen valószínû A kockázat bekövetkezésének valószínûsége közepes, vagy a kockázat elõfordulása közepes gyakoriságú.

Rendkívül valószínû A kockázat bekövetkeztének valószínûsége magas vagy a kockázat elõfordulása gyakori.

A kockázatokat hatásuk2 szerint az alacsonytól a magasig terjednek, melyeknek pontozása 0–3-ig terjed.

Elhanyagolható Az a kockázat, amelynek bekövetkezése esetén elhanyagolható:
– a pénzbeli ráfordítás,
– az idõbeli ráfordítás,
– mûködésbeli fennakadás, munkavégzés minõségének romlása,
– jogszabálynak való nem megfelelés
jelentkezik.

Alacsony Az a kockázat, amelynek bekövetkezése esetén alacsony:
– a pénzbeli ráfordítás,
– az idõbeli ráfordítás,
– mûködésbeli fennakadás, munkavégzés minõségének romlása,
– jogszabálynak való nem megfelelés
jelentkezik.

Közepes Az a kockázat, amelynek bekövetkezése esetén jelentõs
– a pénzbeli ráfordítás, VAGY
– az idõbeli ráfordítás, VAGY
– a mûködésbeli fennakadás, a munkavégzés minõségének romlása, VAGY
– a jogszabályoknak való nem megfelelés
jelentkezik.

Magas Az a kockázat, amelynek bekövetkezése esetén jelentõs
– a pénzbeli ráfordítás ÉS
– az idõbeli ráfordítás ÉS
– a mûködésbeli ráfordítás, a munkavégzés minõségének romlása ÉS
– a jogszabálynak való nem megfelelés
(legalább két tényezõ ) jelentkezik.

A kockázatok tételes valószínûség-hatás szerinti értékelése alapján lehetett összeállítani az alábbi mátrixot, amely
egyben a kiindulópontot is jelenti a késõbbi kezelhetõség vizsgálatához, valamint a kockázatkezelési intézkedések ki-
dolgozásához.

1 A valószínûségi skálán azt kell megbecsülni, hogy amekkora annak a valószínûsége, hogy a kockázattal (bekövetkezési valószínûséggel) jelzett esemény be-
következik. Pl. mekkora annak a valószínûsége, hogy a jelentések alapjául szolgáló adatok nem teljes körûek?
2 A hatás-skála azt mutatja meg, hogy ha egyszer a jelzett kockázat bekövetkezett, annak mekkora hatása lesz az adott feladat szempontjából releváns ténye-
zõ(k)re (idõ, költség, minõség stb.) Pl. A hiányos adatok a jelentésekben torzítják a fejezetrõl alkotott pénzügyi képet stb.)
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VALÓSZÍNÛSÉG

Rendkívül alacsony (0) 0 0 0 0

Alacsony (1) 3 2 1 0

Közepes valószínû (2) 6 4 2 0

Rendkívül valószínû (3) 9 6 3 0

(3) (2) (1) (0)

Magas Közepes Alacsony Elhanyagolható

HATÁS

0 – 3 = Kis kockázat. További vizsgálatot nem igénylõ kockázatok
3 – 6 = Közepes kockázat. További vizsgálat egyedi elbírálás, döntés alapján
6 – 9 = Jelentõ kockázat. Mindenképpen további vizsgálatot igénylõ kockázatok

Az ellenõrzési nyomvonal táblázatába csak azok a kockázatok kerültek be, amelyek az elõzetes szûrõ alapján legalább
közepesnek minõsültek.

A kockázatok kezelhetõségének vizsgálata a hatás-valószínûségvizsgálat során közepesnek vagy jelentõsnek minõsí-
tett és így az ellenõrzésinyomvonal-táblázatba bevont kockázatok további vizsgálatát jelentette abból a célból, hogy
azon kockázatokat ki lehessen szûrni, amelyekre intézkedés javaslat megfogalmazása indokolt.

1.4.3. Kockázatkezelési értékelési szempontok

A kezelhetõség-vizsgálat során a kockázatokat a következõ szempontok alapján értékeltük:
– Hatás kifejezhetõsége:

= Kifejezhetõ
= Nem kifejezhetõ

– Hatás mértékegysége:
= Pénz
= Határidõ
= Minõség

– Bekövetkezés valószínûségének befolyásolhatósága:
= Befolyásolható
= Részben befolyásolható
= Nem befolyásolható

– Hatás befolyásolhatósága:
= Befolyásolható
= Részben befolyásolható
= Nem befolyásolható

– Kockázat felmerülésének helye:
= Belsõ
= Külsõ

– Kockázati tényezõ terjedelme:
= Egy tevékenységet érint
= Több tevékenységet érint

– Kockázati tényezõ függetlensége:
= Független
= Nem független

– Kockázati tényezõ gyakorisága:
= Ismétlõdõ
= Alkalmanként fellépõ

A kockázatok kezelhetõsége a bekövetkezés valószínûségének befolyásolhatósága, a hatás befolyásolhatósága és a
felmerülés helye alapján kerül kiértékelésre.
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A kockáztok kvantitatív értékelése az alábbiak szerint történt:

Kezelhetõség minõsítése Pontszám

jól kezelhetõ 3 pont

közepesen kezelhetõ 2 pont

rosszul kezelhetõ 1 pont

Ezután a kezelhetõségvizsgálat pontszámát összeszoroztuk a hatásvalószínûség-vizsgálat pontszámával, majd e szor-
zat alapján a legalább 6 pontot kapott kockázatokat jelöltül ki az intézkedési javaslat megfogalmazása céljából.

Az intézkedésekre kijelölt kockázatok között az egymással szorosan összefüggõket azonosítottuk, ezekre együttesen
fogalmaztunk meg intézkedéseket.

A fenti körön kívül esõ kockázatokra is javasolt a késõbbiekben intézkedéseket megfogalmazni, az intézkedések egy-
séges megfogalmazásának támogatására egy intézkedési lap sablont definiáltunk:

Akció megnevezése

Akció célja,
elhárítandó kockázat

Akció leírása Felelõs

Kezdési határidõ Befejezési határidõ Ráfordítás Prioritás

Érintett szervezeti egység(ek)

Feladatok Felelõs
Kezdési
határidõ

Befejezési
határidõ

Résztvevõk Ráfordítás Eredmény

A meghiúsulás következményei

Az intézkedési lap dimenziói:
– Akció (intézkedés) célja: alapvetõen miért van szükség az adott intézkedésre, milyen kockázati tényezõt kíván

kezelni?
– Akció (intézkedés) rövid leírása: a kockázatkezelési intézkedés rövid, szöveges bemutatása, az intézkedést kiváltó

kockázat ismertetésével kiegészítve.
– Feladatok: azon feladatoknak a felsorolása, melyek a kitûzött cél elérését szolgálják.
– Felelõs: az intézkedés egészéért, valamint az egyes részfeladatok megvalósításáért felelõs személy megnevezése.
– Határidõ: az intézkedés és az egyes részfeladatok végrehajtásának kezdõ és végsõ határideje, melyért a felelõsként

megjelölt személyek felelnek.
– Prioritás: az intézkedés szükségszerûsége, mely egyben meghatározza az intézkedések végrehajtásának sorrendjét.

1 – magas prioritású, halaszthatatlan; 2 – fontos, de megvalósításának feltételei még nem teljesültek; 3 – alacsony priori-
tású, elindításához még több feltételnek teljesülnie kell.

– Érintett szervezeti egység: az intézkedés végrehajtásában részt vevõ szervezeti egységek.
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– Szükséges ráfordítás: az intézkedés végrehajtásához szükséges becsült ráfordítások nagysága (emberévben és/vagy
költségben kifejezve).

– Eredmény: az intézkedés eredményhatásának bemutatása; legtöbb esetben egy esemény megfogalmazását jelenti.
– A meghiúsulás következményei: az intézkedés végre nem hajtása esetén elõálló következmények.

2. Ellenõrzési nyomvonal
A fejezeti kezelésû költségvetési elõirányzatok folyamata rendkívül bonyolult és nehezen áttekinthetõ. A folyamato-

kat áttekinthetõbbé teszi az FVM elõirányzat-kezelési folyamataira kialakított blokkséma, amelynek számozása teljesen
megegyezik a fejezeti kezelésû elõirányzatok folyamatainak számozásával.

A blokkséma után következnek az elõirányzatok konkrét FEUVE-folyamat leírásai.

2.1. Elõirányzatok, felelõseik és kezelõik

Áttekintõ táblázat az FVM fejezeti kezelésû elõirányzatairól

Fejezeti kezelésû elõirányzat Felelõs Szakmai felelõs fõosztály Kezelõ

1. Intézmények központi beruházásai kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Költségvetési és Gazdálkodási
Fõosztály

kijelölt szakmai
ügyintézõ

2. FAO-intézmények finanszírozása kijelölt költségvetési
ügyintézõ

EU Koordinációs és Nemzetközi
Fõosztály

kijelölt szakmai
ügyintézõ

3. Agrárkutatás, tanüzemek, felsõoktatás
támogatása

kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Mezõgazdasági Fõosztály és
Intézményfelügyeleti és
Vagyongazdálkodási Fõosztály

kijelölt szakmai
ügyintézõ

4. Magán- és egyéb jogi személyek
kártérítése

kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Jogi Fõosztály kijelölt szakmai
ügyintézõ

5. Ágazati szakmai szervezetek és
képviseletek támogatása

kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Parlamenti és Társadalmi
Kapcsolatok Fõosztálya

kijelölt szakmai
ügyintézõ

6. Vízügyi feladatok támogatása kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Természeti Erõforrások Fõosztálya kijelölt szakmai
ügyintézõ

7. Parlagfû elleni védekezés támogatása kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Élelmiszerlánc-felügyeleti Fõosztály kijelölt szakmai
ügyintézõ

8. A parlagfûmentes Magyarországért kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Élelmiszerlánc-felügyeleti Fõosztály kijelölt szakmai
ügyintézõ

9. Osztatlan földtulajdon kimérésének
költségei

kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Földügyi és Térinformatikai
Fõosztály

kijelölt szakmai
ügyintézõ

10. Központosított bevételekbõl
finanszírozott intézményi feladatok

kijelölt költségvetési
ügyintézõ)

Költségvetési és Gazdálkodási
Fõosztály

kijelölt szakmai
ügyintézõ

11. Hegyközségek Nemzeti Tanácsa kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Agrárpiaci Fõosztály kijelölt szakmai
ügyintézõ

12. Kincstári szolgáltatási díjak kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Költségvetési és Gazdálkodási
Fõosztály

kijelölt szakmai
ügyintézõ

13. Bormarketing és minõség-ellenõrzés kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Agrárpiaci Fõosztály kijelölt szakmai
ügyintézõ

14. Nemzetközi szervezetek tagsági díja kijelölt költségvetési
ügyintézõ

EU Koordinációs és Nemzetközi
Fõosztály

kijelölt szakmai
ügyintézõ

15. Erdõterület közjóléti célú védelmének kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Természeti Erõforrások Fõosztálya kijelölt szakmai
ügyintézõ

16. PHARE- és az átmeneti támogatás
programjai

kijelölt költségvetési
ügyintézõ

EU Koordinációs és Nemzetközi
Fõosztály

kijelölt szakmai
ügyintézõ

17. Méhészeti nemzeti program kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Stratégiai Fõosztály kijelölt szakmai
ügyintézõ
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Fejezeti kezelésû elõirányzat Felelõs Szakmai felelõs fõosztály Kezelõ

18. Igyál tejet program kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Agrárpiaci Fõosztály kijelölt szakmai
ügyintézõ

19. Egységes speciális szövetkezések
(TÉSZ, BÉSZ) támogatása

kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Agrárpiaci Fõosztály kijelölt szakmai
ügyintézõ

20. Erdészeti feladatok kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Természeti Erõforrások Fõosztálya kijelölt szakmai
ügyintézõ

21. Termõföldvédelem támogatása kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Intézményfelügyeleti és
Vagyongazdálkodási Fõosztály

kijelölt szakmai
ügyintézõ

22. Állattenyésztési feladatok kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Mezõgazdasági Fõosztály kijelölt szakmai
ügyintézõ

23. Halgazdálkodás támogatása kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Természeti Erõforrások Fõosztálya szakmai
ügyintézõ

24. Vadgazdálkodás támogatása kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Természeti Erõforrások Fõosztálya kijelölt szakmai
ügyintézõ

25. Fejlesztési típusú támogatások kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Agrárszabályozási Fõosztály kijelölt szakmai
ügyintézõ

26. Folyó kiadások és
jövedelemtámogatások

kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Agrárszabályozási Fõosztály, az
érdekelt részlegek bevonásával

kijelölt szakmai
ügyintézõ

a) Folyó kiadások és
jövedelemtámogatások –
Területalapú támogatás

kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Agrárszabályozási Fõosztály kijelölt szakmai
ügyintézõ

b) Folyó kiadások és
jövedelemtámogatások – Erdészeti
feladatatok (magánerdõ, jóléti és
parkerdõ, erdei kisvasút tám.

kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Természeti Erõforrások Fõosztálya kijelölt szakmai
ügyintézõ

c) Folyó kiadások és
jövedelemtámogatások –
Agrárfinanszírozás támogatása

kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Agrárszabályozási Fõosztály kijelölt szakmai
ügyintézõ

d) Folyó kiadások és
jövedelemtámogatások –
Állat-egészségügyi támogatások
jogcím

kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Élelmiszerlánc-felügyeleti Fõosztály kijelölt szakmai
ügyintézõ

e) Folyó kiadások és
jövedelemtámogatások – állatjóléti
támogatások jogcím

kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Agrárpiaci Fõosztály kijelölt szakmai
ügyintézõ

f) Folyó kiadások és
jövedelemtámogatások – Hal
tenyészanyag-felhasználás támogatása

kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Természeti Erõforrások Fõosztálya kijelölt szakmai
ügyintézõ

g) Folyó kiadások és
jövedelemtámogatások – Közösségi
agrármarketing támogatása

kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Szakállamtitkárság kijelölt szakmai
ügyintézõ

h) Folyó kiadások és
jövedelemtámogatások –
Biológiaalapok fenntartásának
támogatása

kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Mezõgazdasági Fõosztály kijelölt szakmai
ügyintézõ

j) Folyó kiadások és
jövedelemtámogatások –
A vízgazdálkodási program
megvalósításának támogatása

kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Természeti Erõforrások Fõosztálya kijelölt szakmai
ügyintézõ

k) Folyó kiadások és
jövedelemtámogatások –
Jégesõ-elhárítás támogatása, Mezei
õrszolgálat támogatása

kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Mezõgazdasági Fõosztály kijelölt szakmai
ügyintézõ
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Fejezeti kezelésû elõirányzat Felelõs Szakmai felelõs fõosztály Kezelõ

27. Erdõtelepítés,
erdõszerkezet-átalakítás, fásítás

kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Természeti Erõforrások Fõosztálya kijelölt szakmai
ügyintézõ

28. Nemzeti agrárkár-enyhítés kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Agrárszabályozási Fõosztály kijelölt szakmai
ügyintézõ

29. Állat- és növénykártalanítás kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Élelmiszerlánc-felügyeleti Fõosztály kijelölt szakmai
ügyintézõ

30. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által
nem térített kiadások

kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Agrárszabályozási Fõosztály kijelölt szakmai
ügyintézõ

31. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Agrár-vidékfejlesztési Fõosztály kijelölt szakmai
ügyintézõ

32. Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program (II. NVT)

kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Agrár-vidékfejlesztési Fõosztály kijelölt szakmai
ügyintézõ

33. SAPARD-támogatásból megvalósuló
programok

kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Agrár-vidékfejlesztési Fõosztály kijelölt szakmai
ügyintézõ

34. EU-tagságból eredõ feladatok kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Költségvetési és Gazdálkodási
Fõosztály, EU Koordinációs és
Nemzetközi Fõosztály

kijelölt szakmai
ügyintézõ

35. Fejezeti általános tartalék kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Költségvetési és Gazdálkodási
Fõosztály

kijelölt szakmai
ügyintézõ

36. Fejezeti egyensúlyi tartalék kijelölt költségvetési
ügyintézõ

Agrárszabályozási Fõosztály kijelölt szakmai
ügyintézõ
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2.2. A folyamatokat általánosan leíró blokkséma
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2.3. A mintafolyamat részletes leírása

#’ Tevékenység Felelõs/végrehajtó Jogszabályi alap Keletkezõ dokumentum Határidõ Kockázat Ellenõrzési pont Ellenõrzést végrehajtó

TERVEZÉS

Költségvetési elõirány-
zat tervezése, felhaszná-
lása stb.
KERETNYITÁS

1.

Az Országgyûlés által
elfogadott költségvetési
törvény fejezeti összege-
it nyilvántartásba veszik
a KGF-n, és értesítik a
szakfõosztályokat az el-
fogadott elõirányzatok-
ról.

KGF
A Magyar Köztársaság
költségvetése

Nyilvántarások, elõ-
irányzatok negyedéves
bontásban

Hibás adat kerül a nyil-
vántartásba, kimarad va-
lamely elõirányzat

Kiküldés elõtt a KGF
vezetõje, utána szakfõ-
osztályok ellenõrzik,
hogy milyen adatokat
tartalmaz a költségvetési
törvény és melyekrõl tá-
jékoztatta õket a nyil-
vántartásból származó
adatok alapján a KGF.

A szakfõosztályok elõ-
irányzati felelõsei

2.
Az adott évre elkészítik
az ún. B. utasítást a feje-
zeti elõirányazatokról.

Miniszteri érte-
kezlet

ÁMR (az államháztartás
mûködési rendjérõl )
138/B. §

Az adott évre érvényes
B utasítás

február 15.
Nem készül el idõben,
így minden elõirányzat
késik

KGF vezetõje, a szakfõ-
osztályok vezetõje

Miniszteri értekezlet

2.1.

Éves elõirányzat-finan-
szírozási és -felhasználá-
si tervet kell készíteni
negyedéves bontásban.

Minisztérium,
KGF, szakmai fe-
lelõs fõosztály

ÁMR (az államháztartás
mûködési rendjérõl )
138/B. §

Ámr. 27. sz. melléklete,
dokumentum 2. sz. mel-
léklete, a (4/B! 2007.
utasítás)

2007. már-
cius 11.

Nem készül el idõben,
nem kapják meg a szük-
séges adatokat idõben,
illetve pontatlanságokat
tartalmaz

A hivatali ügyrendben
minden lépésnél az ille-
tékes ügyintézõ és veze-
tõje ellenõrzi, hogy
idõben és hiánytalanul
megérkezett-e az ügy-
irat.

A szakmai fõosztály fe-
lelõse és a költségvetési
fõosztály ügyintézõje

2.1.1.

A felelõs szakfõosztály
ügyiratot készít, amelyet
iktatnak. Az ügyirat bo-
rítóján az elõadó felso-
rolja, hogy milyen
hivatali útvonalat (titkár-
ságokat) kell bejárnia az
ügyiratnak.

Az elõirányzatért
felelõs szakfõosz-
tály

B Utasítás
Ügyirat az elõirány-
zat-felhasználási tervrõl

Késhet, elfeledkeznek
róla, elveszik

Ellenõrzik, hogy teljes-e
a kiinduló adatok köre,
és a hivatali út hiányta-
lan és teljes-e?

A szakmai fõosztály és a
KGF ügyintézõi

2.1.1.1.

Az ügyirat megérkezik a
KGF-re, ahol rögzítik,
hogy a felhasználható
keretet milyen feladatok-
ra tervezik elkölteni.

A KGF-en felelõs
költségvetési
ügyintézõ

B Utasítás
Elõirányzat-tervezés
nyilvántartása

Hibás adat kerülhet a
nyilvántartásba

A nyilvántartásba törté-
nõ bejegyzést ketten el-
lenõrzik.

Az ügyintézõ felettese
ellenõrzi, hogy helyes
adat került-e a nyilván-
tartásba

2.1.1.2.

A B utasítás szerint a
szakfõosztályok elkészí-
tik a költségvetési elõ-
irányzat feladattervét.

Az elõirányzatért
felelõs szakfõosz-
tály szakmai fele-
lõse

B Utasítás

Kimarad valamilyen fel-
adat vagy olyan kerül
bele, amelyet nem lehet
belõle finanszírozni

A szakmai fõosztály ve-
zetõje
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2.1.1.3.
Elküldik a feladattervet
a KGF-hez a végösszeg
ellenõrzésére.

Az elõirányzatért
felelõs szakfõosz-
tály szakmai fele-
lõse

B Utasítás
Elõirányzat-felhasználá-
si terv

A feladatterv késik vagy
hiányos, hibás a feladat-
terv végösszege

A feladatterv tételeit el-
lenõrzik, összegzik,
összevetik a szakfõosz-
tály javaslatában szerep-
lõvel.

A KGF ügyintézõje

2.1.1.4.
A szakállamtitkár felül-
vizsgálja az összes elõ-
irányzat-tervezetet.

Szakállamtitkár ÁMR, FVM SZMSZ

A szakállamtitkár által
felülvizsgált, engedélye-
zett/jóváhagyott/ellen-
jegyzett feladat- és
finanszírozási terv az
összes elõirányzatra

Kimarad egy-egy
tervezet

Az elõirányzat-terveze-
tek felülvizsgálata.

A szakmai fõosztályok
elõirányzati felelõsei

2.1.1.5.

A szakfõosztály összeál-
lítja az elõirányzat-terve-
zet feladattervét és
finanszírozási tervét és
elküldi a szakállamtit-
kárhoz, felülvizsgálatra
és jóváhagyásra.

Az elõirányzatért
felelõs szakfõosz-
tály szakmai fele-
lõse

B Utasítás
Az elõirányzat teljes fel-
adat- és finanszírozási
tervét tartalmazó javaslat

Az elõirányzat-tervezet
hiányos, hibás

A szakmai fõosztályok
és a KGF ügyintézõi és
vezetõi az átadás elõtt
ellenõrzik a teljes anya-
got tételesen.

A szakmai fõosztályok
ügyintézõi és a KGF
ügyintézõi

2.1.1.6.

A szakállamtitkár felül-
vizsgálja és jóváhagyja
ennek az elõirányzatnak
a feladat- és finanszíro-
zási tervét.

Szakállamtitkár B Utasítás

A szakállamtitkár által
felülvizsgált, engedélye-
zett!/jóváhagyott/ellen-
jegyzett feladat- és
finanszírozási terv

Hiba csúszhat be, vagy
hiányos az anyag

A szakállamtitkár aláírás
elõtt ellenõrzi az
anyagot.

A szakállamtitkár

2.1.1.7.

A KGF felülvizsgálja a
feladattervet és finanszí-
rozási tervet, majd be-
tesz egy pótfélívet és
visszaküldi a szakfõosz-
tályra véleményezni, va-
lamint igazolja, hogy az
összkeret rendelkezésre
áll. Ha hiányos, akkor
hiánypótlásra szólít fel.

A KGF-en felelõs
költségvetési
ügyintézõ

B Utasítás
Kimarad a pótfélív vagy
hibás adatok kerülnek rá

A KGF vezetõje, a szak-
fõosztály ügyintézõje el-
lenõrzi az átadott és az
átvett anyag hiánytalan-
ságát.

A KGF vezetõje és a
szakfõosztály
ügyintézõje

2.1.1.8.
Elküldik a miniszteri ér-
tekezlethez felülvizsgá-
latra és jóvágyásra.

Az elõirányzatért
felelõs szakfõosz-
tály szakmai fele-
lõse

B Utasítás

A miniszteri értekezlet
által felülvizsgált és jó-
váhagyott költségvetési
feladat- és finanszíro-
zásiterv-javaslat

Hiányos, hibás a tervezet
A miniszteri értekezlet
résztvevõi egyenként és
alaposan ellenõrzik az
elõirányzatokat.

Az elõterjesztés felelõse

2.1.1.9.

A miniszter jóváhagyja,
vagy átdolgozásra átad-
ja, ezt határozatban rözí-
tik. A KGF gondoskodik
a határozatban rögzítet-
tek végrehajtásáról.

Miniszter B Utasítás
Miniszter által jóváha-
gyott költségvetési elõ-
irányzat-tervezet

A miniszter késve hagy-
ja jóvá vagy hiba kerül
az elõterjesztésbe

Az elõterjesztés felelõse

2.1.1.10.

Egy példányt elküldenek
a KGF-hez, a KGF ettõl
kezdve folyamatosan
karbantartja/aktualizálja.

Az elõirányzatért
felelõs szakfõosz-
tály szakmai fele-
lõse

Nem kapja meg a KGF a
miniszter által jóváha-
gyott tervezetet

A KGF számon tartja,
hogy a jóváhagyott ter-
vezetbõl kapnia kell egy
példányt.

Az elõirányzat költség-
vetési felelõse
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2.1.2.

A minisztérium költség-
vetési fejezeti elõirány-
zatainak feladat- és
finanszírozási tervezetét
a szakállamtitkár felül-
vizsgálja és jóváhagyja,
majd ezt elküldi a
KGF-nek.

Az elõirányzatért
felelõs szakfõosz-
tály szakmai fele-
lõse

Az összes költségvetési
elõirányzatot tartalmazó
elõterjesztés/javaslat

Nem teljes a elõterjesz-
tés, kimarad valamely
elõirányzat

A szakmai fõosztályok
elõirányzati felelõsei el-
lenõrizték a teljességet.

A KGF elõirányzati fele-
lõsei ellenõrizték a tel-
jességet

2.1.3.

A KGF összesített elõ-
irányzat-felhasználási
tervet állít össze és be-
mutatja felülvizsgálatra
a szakállamtitkárnak.
Ezzel együtt történik
meg az egyeztetés a mi-
niszteri értekezlettel,
amely ezután hagyja
jóvá.

KGF vezetõje ÁMR, ÁHT
Összesített elõirányzat-
felhasználási terv javas-
lat

Nem teljes az elõterjesz-
tés, kimarad valamely
elõirányzat, vagy nem
hagyta jóvá a szakállam-
titkár

A szakmai fõosztályok
elõirányzati felelõsei el-
lenõrizték a teljességet.

A KGF elõirányzati fele-
lõsei ellenõrizték a tel-
jességet

2.1.4.

Az összesített elõirány-
zat feladat- és finanszí-
rozási tervet ellenõrzi a
miniszter és miniszteri
értekezlet.

Miniszter, mi-
niszteri értekezlet

ÁMR, FVM SZMSZ
Jegyzõkönyv, elfogadott
összesített elõirány-
zat-felhasználási terv

Kimarad egy-egy elõ-
irányzat, vagy hibás ér-
tékkel kerül be

A szakfõosztály elõ-
irányzati felelõsei.

A szakfõosztály vezetõje

2.1.5.

A miniszteri értekezlet
és a miniszter által ellen-
õrzött és jóváhagyott
összesített elõirányzat-
finanszírozási tervet el-
küldik a Pénzügyminisz-
tériumba.

A KGF felelõs
vezetõje és a köz-
gazdasági szakál-
lamtitkár

Költségvetési fejezeti
elõirányzati terv

Nem készül el idõben,
hiányos, hibás egyes
elõirányzatok esetében

Ellenõrzik, hogy teljes-e
a terv, pontosak-e az
elõirányzati adatok.

A KGF munkatársai

2.1.6.

A szakfõosztályok az el-
fogadott elõirányzatok-
ról megynyitják saját
nyilvántartásaikat.

Az illetékes szak-
fõosztályok

Szakfõosztályokon veze-
tett nyilvántartások

Hibás adat kerül a nyil-
vántartásba, kimarad va-
lamely elõirányzat
nyilvántartásba vétele

A nyilvántartások tételes
ellenõrzése.

A szakmai fõosztályok
elõirányzati felelõsei

2.1.7.

Minden hó 20-áig a kö-
vetkezõ hónap finanszí-
rozási tervét – a
kötségvetési soronként
összesítve és mutatva az
éves felhasználáshoz vi-
szonyított arányát – a
MÁK-nak is megküldik,
de elõtte a KGF és a
szakállamtitkár felül-
vizsgálja és jóváhagyja.

KGF, szakfõosz-
tályok

ÁMR, 138/C §
Következõ havi finan-
szírozási terv.

Minden hónap
20. napja

Nem készül el idõre
KGF vezetõje, a szakfõ-
osztályok vezetõje

A szakállamtitkár
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2.1.8.

Az elõirányzat alakulá-
sáról a KGF minden hó-
nap 15. napjáig adatot
szolgáltat a PM-nek és a
vezetõi értekezletnek.
Minden hó 20-áig a kö-
vetkezõ hónap finanszí-
rozási tervét – a
költségvetési soronként
összesítve és mutatva az
éves felhasználáshoz vi-
szonyított arányát – a
MÁK-nak is megküldik.

KGF, szakállam-
titkár

ÁMR, 138/C §
havi jelentés az elõirány-
zat alakulásáról

hónapot követõ
hónap
8. napjáig.

Késik a kimutatás, hibás
adatokat tartalmaz

A kimutatás összeállítá-
sa során elõirányzaton-
ként és összesítve.
Egybevetve a könyvelési
adatokkal és az elõirány-
zati nyilvántartásokkal.

A KGF elõirányzati fele-
lõsei

3. VÉGREHAJTÁS

3.1.
Kötelezettségvállalás
(keretfelhasználás mód-
jai):

Alapja a minden feje-
zeti kezelésû elõirány-
zatra jóváhagyott
elõirányzat-felhaszná-
lási terv, amelyet az
Országgyûlés szavazott
meg az adott évi költ-
ségvetési törvényben

3.1.1.

Normatív támogatásokra
igények számbavétele a
nyilvántartások és sta-
tisztikák alapján

Szakfõosztályok

A Magyar Köztársaság
költségvetése és a B uta-
sítás, felhasználási jog-
szabályok az elõirányzat
felhasználásáról

Pályázat, tájékoztatók február 20.
Késve jelenik meg,
nem teljes a tájékoztatás

Szakfõosztály vezetõje Szakállamtitkár

3.1.1.1.
Törvény alapján történõ
igény nyilvántartása, kö-
telezettségvállalás

Szakfõosztály

A Magyar Köztársaság
költségvetési törvénye,
/B/2008. miniszteri
utasítás

Törvény alapján elõírt
igény nyilvántartása, ki-
mutatása, igénybeje-
lentés

3.1.1.2.

Államközi szerzõdések
alapján történõ nyilván-
tartás és kötelezettség-
vállalás.

Szakfõosztály

A Magyar Köztársaság
költségvetési törvénye,
B/2008. miniszteri utasí-
tás

3.1.1.3.
Egyéb normatív alapon
történõ kötelezettségvál-
lalás, igény.

Szakfõosztály

A Magyar Köztársaság
költségvetési törvénye,
/B/2008. miniszteri uta-
sítás

3.1.2. Pályáztatás alapján

3.1.2.1.
A szakfõosztály elõké-
szítése alapján pályáza-
tot ír ki az FVM.

A szakmailag fe-
lelõs fõosztály
vezetõje,
miniszter

Pályázat a Közbeszerzé-
si Értesítõben

Téves adatok kerülnek a
pályázati kiírásba

A pályázati kiírás megje-
lentetése elõtt ellenõrzi a
szakfõosztály és a Jogi
Fõosztály

A szakfõosztály ügyinté-
zõje, a Jogi Fõosztály
ügyintézõje
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3.1.2.0. Pályázat lebonyolítása.
Szakfõosztályok,
Jogi Fõosztály

3.1.2.0.1. Pályázat megjelentetése.
Szakfõosztályok,
Jogi Fõosztály

Közbeszerzési törvény,
pályázati kiírás

Pályázati kiírás
Késve jelenik meg, hibás
adatokkal stb.

Szakfõosztályi elõadó Szakfõosztály vezetõje

3.1.2.0.2.
A beérkezõ pályázatok
elõszûrése.

Szakfõosztályok
Közbeszerzési törvény,
pályázati kiírás

A befogadott és elutasí-
tott pályázatok listája

Hibás pályázat is beke-
rül a bírálandók közé. Jó
pályázat kirostálásra ke-
rül

Szakfõosztályi elõadó Szakfõosztály vezetõje

3.1.2.0.3. A pályázatok bírálata. Szakfõosztályok
Közbeszerzési törvény,
pályázati kiírás

A pályázatok bírálati
lapjai

Hibás pályázat is beke-
rül a bírálandók közé. Jó
pályázat kirostálásra ke-
rül

Szakfõosztályi elõadó Szakfõosztály vezetõje

3.1.2.0.4.
A bírálati eredmények
összesítése.

Szakfõosztályok
Közbeszerzési törvény,
pályázati kiírás

Pályázati erdemények
összesítõje

Hibás pályázat is beke-
rül a bírálandók közé. Jó
pályázat kirostálásra ke-
rül

Szakfõosztályi elõadó Szakfõosztály vezetõje

3.1.2.0.5.
Javaslat készítése a be-
fogadandó pályázatok-
ról.

Szakfõosztályok
Közbeszerzési törvény,
pályázati kiírás

Javaslat a befogadandó
pályázatokról

Hibás pályázat is beke-
rül a bírálandók közé. Jó
pályázat kirostálásra ke-
rül

Szakfõosztályi elõadó Szakfõosztály vezetõje

3.1.2. 0.6.
Jóváhagyott, befogadott
pályázatok.

Szakfõosztályok
Közbeszerzési törvény,
pályázati kiírás

Támogatandó, befoga-
dott pályázatok javaslata

Hibás pályázat is beke-
rül a bírálandók közé. Jó
pályázat kirostálásra ke-
rül

Szakfõosztályi elõadó Szakfõosztály vezetõje

3.1.2.0.7.

Pályázati eredmények
kihirdetése a honlapon, a
közlönyben, országos
napilapokban, MVF.

Szakfõosztályok
Közbeszerzési törvény,
pályázati kiírás

Hirdetmények, tájékoz-
tató levelek

Nem kerül kihirdetésre
az eredmény, vagy hibás
adat kerül kihirdetésre

Szakfõosztályi elõadó Szakfõosztály vezetõje

3.1.2.0.8.
A pályázati nyerteseket
értesíti a szakfõosztály .

A szakfõosztály
ügyintézõje

Értesítõ levél a gyõzte-
seknek és közlemény a
Közbeszerzési Értesítõ-
ben

Nem értesítik a nyertese-
ket

A pályázati nyertesek ér-
tesítését nyomon követi
a szakmai ügyintézõ és
közvetlen felettese

A szakfõosztály ügyinté-
zõjének közvetlen felet-
tese

3.1.2.1.
Vállalkozási, megbízási
szerzõdés megkötése.

Szakfõosztályok
Közbeszerzési törvény,
pályázati kiírás

Hirdetmények, tájékoz-
tató levelek

Hibás adat kerül a szer-
zõdésbe, nem kerül meg-
kötésre a szerzõdés, nem
azzal szerzõdnek, aki
megnyerte

Szakfõosztályi elõadó Szakfõosztály vezetõje

3.1.2.2.
Támogatási szerzõdés
megkötése.

FVM Szakfõosz-
tály, KPSZE, tá-
mogatott stb.

3.1.2.2.1.
A pályázat nyerteseivel
támogatási szerzõdést ír
alá a szakfõosztály.

A szakmailag fe-
lelõs fõosztály

Aláírt támogatási szerzõ-
dés

Hibás szerzõdést írnak
alá, nem kerül sor az alá-
írásra

A szakfõosztály és a Jo-
gi Fõosztály ellenõrzi a
szerzõdést

A szakfõosztály ügyinté-
zõje és a Jogi Fõosztály
ügyintézõje

3.1.2.2.2.
Megküldik a KGF-nek a
szerzõdést.

A szakmailag fe-
lelõs fõosztály

Az aláírt szerzõdés
Nem kapja meg a KGF
az aláírt szerzõdést

A szakfõosztály ügyinté-
zõje ellenõrzi, hogy
megkapta-e a szerzõdést
a KGF

A szakfõosztály ügyinté-
zõje és a KGF ügyinté-
zõje
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3.1.2.2.3.

A KGF nyilvántartásba
veszi a kötelezettségvál-
lalást és ellenjegyzi, iga-
zolja a pénzügyi fedezet
meglétét majd tájékoz-
tatja a MÁK-ot a kötele-
zettségvállalásról.

A KGF vezetõje
Nyilvántartás és kötele-
zettségvállalási értesítõ a
MÁK felé

Nem kerül sor a nyilván-
tartásba vételre és a tájé-
koztatásra

Az értesítõ elküldését és
a nyilvántartásokba vé-
telt ellenõrzik

A KGF ügyintézõje

3.1.2.2.4.
A támogatott kezdemé-
nyezi a kifizetést a szak-
mai fõosztálynál.

A támogatott

Kifizetési kérelem a
mellékletekkel (szakmai
és pénzügyi beszámoló ,
összesítõ, számlák, do-
kumentumok stb.).

Nem a jogos összeg kifi-
zetése kerül a kérelem-
be, nem a jogosult
kezdeményezi a kifize-
tést

A szakfõosztály ügyinté-
zõje ellenõrzi, hogy a jo-
gosult kezdeményezte-e
a kifizetést, megvan-e
minden melléklet, a tel-
jesítési jelentések, hiva-
tali igazolások stb.

A szakmai fõosztály
ügyintézõje

3.1.2.2.5.

A szakfõosztály ellenõr-
zi a teljesítést a szerzõ-
désben szereplõ
teljesítési kritériumok
alapján.

A szakmailag fe-
lelõs fõosztály
ügyintézõje

Ellenõrzési jelentés, tel-
jesítési igazolás

A teljesítési jelentés nem
a valóságnak megfelelõ
megállapításokat és ada-
tokat tartalmazza

A szakfõosztály ügyinté-
zõje tételes ellenõrzést
folytat a szerzõdésben
foglaltak alapján, igazo-
lások, minõségbiztosí-
tással megbízott
jelentésének bekérése,
hivatalok igazolásai stb.

A szakfõosztály ügyinté-
zõje

3.1.2.2.6.

Kiállítja az utalványren-
deletet és csatolja a mel-
lékleteket (számlák,
dokumentumok stb.).

A szakmailag fe-
lelõs fõosztály
ügyintézõje

Utalványrendelet

Az utalványrendeletbe
nem a megfelelõ adatok
kerültek, hiányosak a
mellékletek

Az utalványrendelet ki-
állítása elõtt a szakmai
ügyintézõ tételesen el-
lenõrzi

A szakmai fõosztály
ügyintézõje

3.1.2.2.7.
Az utalványrendeletet
mellékleteivel átküldik a
KGF-re.

A szakmailag fe-
lelõs fõosztály
ügyintézõje

Utaláványrendelet
Az utalványrendelet hiá-
nyos, nem küldik át

A szakmai fõosztály
ügyintézõje ellenõrzi,
hogy a KGF megkapta-e
az utalványrendeletet

A szakmai fõosztály
ügyintézõje és a KGF
ügyintézõje

3.1.2.2.8.

A KGF-en ellenõrzik a
formai és tartalmi elõírá-
sokat (kellékek megléte,
jogosultak írták-e alá
stb.).

KGF illetékes
ügyintézõje

Ellenõrzött utalványren-
delet

Az utalványrendelet nem
felel meg a jogszabályi
elõírásoknak

A KGF ügyintézõje el-
lenõrzi, hogy az utal-
ványrendelet megfelel-e
a követelményeknek

A KGF ügyintézõje

3.1.2.2.9.

A KGF vezetõje a kfize-
tést jóváhagyásra felter-
jeszti a közgazdasági
szakállamtitkárhoz.

A KGF illetékes
vezetõje

A KGF illetékes vezetõ-
je által ellenjegyzett és
felterjesztett utalvány-
rendelet

Hibás utalványrendelet
alapján engedélyezik a
kifizetést

3.1.2.2.10.
A közgazdasági szakál-
lamtitkár jóváhagyja az
utalványrendeletet.

Közgazdasági
szakállamtitkár

A közgazdasági szakál-
lamtitkár által jóváha-
gyott utalványrendelet

Hibás utalványrendelet
alapján engedélyezik a
kifizetést

A szakállamtitkár ellen-
õrzi az utalványrendelet
ellenjegyzésének feltéte-
leit

A szakállamtitkár

3.1.2.2.11.
Kiállítják a MÁK felé az
átutalási megbízást és
adatlapokat.

KGF költségveté-
si ügyintézõje

Átutalási megbízás és
MÁK-adatlapok

Nem kerül kiállításra az
átutalási megbízás és az
adatlap, vagy hibás ada-
tok kerülnek bele

A KGF ügyintézõje el-
lenõrzi az adatlap tartal-
mát és az átutalási
megbízás tartalmát

A KGF költségvetési
ügyintézõje

3.1.2.2.12.
A MÁK értesíti a
KGF-et, hogy a kifizetés
megtörtént.

MÁK-ügyintézõ MÁK átutalási értesítõ
Nem érkezik meg az ér-
tesítés, a MÁK nem tel-
jesíti a kifizetést

A KGF ügyintézõje és a
szakmai fõosztály ügyin-
tézõje figyelemmel kísé-
rik a kifizetés folyamatát

A KGF ügyintézõje és a
szakmai fõosztály ügyin-
tézõje
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3.1.2.2.13.

A KGF kiállítja a köny-
velési adatlapokat, ame-
lyek alapját képezik a
fõkönyvi és analitikus
könyvelésnek.

KGF költségveté-
si ügyintézõje

Könyvelési adatlap
Nem kerül kiállításra a
könyvelési adatlap, vagy
hibás adatokat tartalmaz

A KGF ügyintézõje el-
lenõrzi az adatlap tartal-
mát és az eljuttatását a
könyvelésre

A KGF ügyintézõje

3.1.2.2.14.
Értesítik a szakfõosz-
tályt, hogy a fizetés
megtörtént.

KGF költségveté-
si ügyintézõje

Értesítõ levél
Nem értesítik a szakfõ-
osztályt

A KGF ügyintézõje és a
szakmai fõosztály ügyin-
tézõje figyelemmel kísé-
rik a tájékoztatás
folyamatát

A KGF ügyintézõje és a
szakmai fõosztály ügyin-
tézõje

3.1.2.2.15.
A szakfõosztály értesíti
a támogatottat, hogy a
fizetés megtörtént.

A szakfõosztály
ügyintézõje

Értesítõ levél
Nem kapja meg az érte-
sítést a támogatott

A szakfõosztály ügyinté-
zõje figyelemmel kíséri
a tájékoztatási folyama-
tot

A szakmai fõosztály
ügyintézõje

3.1.2.2.16.

Havonta ellenõrzik,
hogy a minisztériumi/fe-
jezeti fõkönyvi könyve-
lés és a MÁK-nál
vezetett számlák meg-
egyeznek-e, analitika és
szintetika összevetése.

KGF
ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

Havi jelentés a miniszté-
rium felsõ vezetésének –
miniszter, miniszteri ér-
tekezlet, fõosztályveze-
tõk

A nyilvántartások és a
MÁK-értesítõk nem
egyeznek, de ezt nem
veszik észre

A KGF ügyintézõje és a
szakmai fõosztály ügyin-
tézõje tételesen és egy-
mástól függetlenül
ellenõrzik a nyilvántartá-
sokat és a MÁK-értesí-
tõket

A KGF ügyintézõje és a
szakmai fõosztály ügyin-
tézõje

3.1.2.2.17.

Havonta és negyedéven-
te pénzügyi beszámolót
készítenek, valamint
éves értekelés összeállí-
tása a fejezeti kezelésû
elõirányzatokról a KGF
koordinálásában.

KGF és a fõosztá-
lyok

ÁMR 77. §

Éves értékelés és szöve-
ges beszámoló, össze-
foglaló táblázat, havi és
negyedéves pénzügyi
beszámoló

március 10.
Téves adatokat tartalmaz
az éves beszámoló, kés-
ve készül el

A KGF ügyintézõje és
szakmai fõosztályok
ügyintézõi ellenõrzik az
adatok valódiságát és
idõben történõ beérkezé-
sét

A KGF ügyintézõje és a
szakmai fõosztályok
ügyintézõi

3.1.3.

Igénybegyûjtés a támo-
gatásokra a saját intéz-
ményektõl és egyéb
szervektõl stb.

Szakfõosztályok

A Magyar Köztársaság
költségvetése és a
B utasítás, felhasználási
jogszabályok az elõ-
irányzat-felhasználásról.

Támogatási igények
összesítése és javaslata

február 20.
Késve jelenik, megy,
nem teljes a tájékoztatás

Szakfõosztály vezetõje Szakállamtitkár

3.1.3.1.
Feladatterv, megállapo-
dástervezet elkészítése,
jóváhagyása.

Szakfõosztályok

Magyar Köztársaság
Költségvetése és a B.
utasítás, felhasználási
jogszabályok az elõ-
irányzat felhasználásról.

Támogatási igények
összesítése és javaslata

február 20.
Késve jelenik, megy,
nem teljes a tájékoztatás

Szakfõosztály vezetõje Szakállamtitkár

3.1.3.1.2.

Az elõirányzat-felhasz-
nálás célszerûsége és
jogszerûségének vizsgá-
lata, még az okirat alá-
írása elõtt.

Szakállamtitkár
ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

A szakállamtitkár által
engedélyezett megálla-
podástervezet.

Nem jogszerû vagy nem
célszerû a megfogalma-
zott felhasználás

A szakállamtitkár átnézi
és ellenõrzi.

A szakállamtitkár

3.1.3.1.3.
Ügyirat-felterjesztés,
indítvány, javaslat készí-
tése.

A saját intézmény
vezetõje

Ügyirat
Hibás elõterjesztés ké-
szül

Az ügyiratot ellenõrzi az
elõirányzati felelõs köz-
vetlen felettese

Az elõirányzat szakmai
felelõsének közvetlen
felettese

3.1.3.1.4.

A minisztérium nevében
a szakfõosztály vezetõje
felveszi a kapcsolatot az
intézmény vezetõjével.

A szakmailag fe-
lelõs fõosztály
vezetõje

ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

Megkeresõ levél, egyez-
tetési jegyzõkönyvek
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3.1.3.1.5.

A szakmailag felelõs fõ-
osztály megvizsgálja a
kérelmet és jóváhagyja,
megszövegezi a megál-
lapodást és a feladatter-
vet.

A szakmailag fe-
lelõs fõosztály
vezetõje

ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

Megállapodástervezet
A megállapodástervezet-
ben hibás adatok kerül-
hetnek be

A megállapodásterveze-
tet a szakfõosztály ügy-
intézõje minden
változtatásnál ellenõrzi

A szakfõosztály ügyinté-
zõje

3.1.3.1.6.
A KGF-en pótfélívre ke-
rül a tervezetben szerep-
lõ összeg.

KGF Pótfélív
Kimarad ez a lépés az
ügymenetbõl, vagy hibás
adat kerül a pótfélívre

Az ügymenet betartását
ellenõrzi a szakfõosztály
ügyintézõje és a költség-
vetési ügyintézõ

A szakfõosztály ügyinté-
zõje

3.1.3.1.7.

Az elõkészített megálla-
podás tervezetét megkül-
dik a közgazdasági
szakállamtitkárnak jóvá-
hagyásra.

A szakmailag fe-
lelõs fõosztály
vezetõje

ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

Jóváhagyott megállapo-
dástervezet

A megállapodástervezet-
ben hibás adatok szere-
pelhetnek

A szakállamtitkárnak va-
ló elküldés elõtt ellenõr-
zi a szakfõosztály
ügyintézõje

A szakfõosztály ügyinté-
zõje

3.1.3.1.8.
A közgazdasági szakál-
lamtitkár felülvizsgálja
és jóváhagyja.

Közgazdasági
szakállamtitkár

ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

A szakállamtitkár által
jóváhagyott megállapo-
dástervezet

Hibás, téves adatokat
tartalmazó megállapo-
dástervezetet hagy jóvá

A szakállamtitkár átnézi
és ellenõrzi

A szakfõosztály vezetõje

3.1.3.1.9.
A fedezetigazolást szig-
nálja a KGF arra jogo-
sult munkatársa.

KGF arra jogosult
munkatársa

Érvényes fedezetigazo-
lás

Hibás, téves adatokat
tartalmazó fedezetigazo-
lás kerül kiállításra

Aláírás elõtt a KGF ügy-
intézõje ellenõrzi a fede-
zetigazolást

A KGF ügyintézõje el-
lenõrzi

3.1.3.1.10.
A KGF-en elõjegyzésbe
veszik mint betervezett
kötelezettségvállalást.

KGF

A tervezett kötelezett-
ségvállalások nyilvántar-
tásába kerül a
megállapodástervezet-
ben szereplõ összeg

Hibás téves adatokkal
kerül nyilvántartásba a
tervezett fedezetigazo-
lás, esetleg kimarad

A szakmai fõosztály és a
KGF ügyintézõje ellen-
õrzi, hogy a helyes ada-
tokkal megtörtént-e a
nyilvántartásba vétel

A KGF ügyintézõje és
vezetõje

3.1.3.1.11.

A megállapodásterveze-
tet a szakfõosztály fel-
terjeszti a miniszteri
értekezlet elé.

A szakmailag fe-
lelõs fõosztály
vezetõje

ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

Felterjesztés
Késve, hiányosan törté-
nik meg a felterjesztés

A felterjesztés elõtt a
szakfõosztály és a KGF
vezetõje ellenõrzi a fel-
terjesztést

A szakmai fõosztály
ügyintézõje és vezetõje

3.1.3.1.12.
A miniszteri értekezlet
jóváhagyja.

Miniszter és mi-
niszteri értekez-
let, másik
minisztérium

ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

Miniszteri értekezlet ál-
tal jóváhagyott megálla-
podástervezet

Hibás, téves adatokat
tartalmazó megállapo-
dástervezetet hagy jóvá
a miniszteri értekezlet

A miniszteri értekezlet
tagjai átnézik a megálla-
podástervezetet

A szakmai fõosztály és a
KGF vezetõi

3.1.3.1.13.

A megállapodásterveze-
tet a szakfõosztály veze-
tõje vagy a
szakállamtitkár írja alá.

Szakfõossztály
vezetõje, vagy a
szakállamtitkár

ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

Aláírt megállapodás

Hibás, téves adatokat
tartalmazó megállapo-
dástervezetet hagyott jó-
vá a miniszteri értekezlet

A miniszteri értekezlet
tagjai átnézték a megál-
lapodástervezetet

Szakfõosztály vezetõje

3.1.3.1.14.
Az aláírt megállapo-
dást/ügyiratot visszakül-
dik a szakfõosztályra.

Miniszteri titkár-
ság

Aláírt megállapodás,
ügyirat

Az okirat nem érkezik
meg a szakfõosztályra

A szakfõosztály ügyinté-
zõje ellenõrzi, hogy
megkapták-e az aláírt
okiratot

A szakfõosztály ügyinté-
zõje

3.1.3.1.15.

Az okirat bemutatása el-
lenjegyzésre a KGF-nek
és a támogatott intéz-
ménynek.

A szakfõosztály
ügyintézõje

A KGF által ellenjegy-
zett okirat

A KGF-en nyil-
vántartásba vett
okirat.

Az okirat nem kerül el a
KGF-re

A szakfõosztály ügyinté-
zõje ellenõrzi, hogy
megkapták-e az aláírt
okiratot

A szakfõosztály ügyinté-
zõje
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3.1.3.1.16.

A támogatási szerzõdés
(megállapodás) egy pél-
dányát a KGF-en tartják
és érvényes kötelezett-
ségvállalásként tartják
nyilván.

KGF Az okirat elvész

A költségvetési ügyinté-
zõ ellenõrzi, hogy ren-
delkezésére áll,
megvan-e az okirat

A KGF ügyintézõje

3.1.3.2. Megállapodás alapján Szakfõosztályok

A Magyar Köztársaság
költségvetése és a B uta-
sítás, felhasználási jog-
szabályok az elõirányzat
felhasználásáról

Megállapodások összesí-
tése és javaslata

február 20.
Késve jelenik meg, nem
teljes a tájékoztatás

Szakfõosztály vezetõje Szakállamtitkár

3.1.3.2.1.
Ügyirat-felterjesztés,
indítvány, javaslat készí-
tése.

A szakmailag fe-
lelõs fõosztály
elõirányzati fele-
lõse

Ügyirat
Hibás elõterjesztés ké-
szül

Az ügyiratot ellenõrzi az
elõirányzati felelõs köz-
vetlen felettese

Az elõirányzat szakmai
felelõsének közvetlen
felettese

3.1.3.2.2.

A minisztérium nevében
a szakfõosztály vezetõje
felveszi a kapcsolatot a
társintézmény megfelelõ
fõosztályával.

A szakmailag fe-
lelõs fõosztály
vezetõje

ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

Megkeresõ levél, egyez-
tetési jegyzõkönyvek

A társintézmények szak-
mailag felelõs fõosztá-
lyai elõkészítik a
megállapodást.

A szakmailag fe-
lelõs fõosztály
vezetõje

ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

Megállapodástervezet
A megállapodástervezet-
ben hibás adatok kerül-
hetnek be

A megállapodásterveze-
tet a szakfõosztály ügy-
intézõje minden
változtatásnál ellenõrzi

A szakfõosztály ügyinté-
zõje

3.1.3.2.4.
A KGF-en pótfélívre ke-
rül a tervezetben szerep-
lõ összeg.

KGF Pótfélív
Kimarad ez a lépés az
ügymenetbõl, vagy hibás
adat kerül a pótfélívre

Az ügymenet betartását
ellenõrzi a szakfõosztály
ügyintézõje és a költség-
vetési ügyintézõ

A szakfõosztály ügyinté-
zõje

3.1.3.2.5.

Az elõkészített megálla-
podás tervezetét megkül-
dik a közgazdasági
szakállamtitkárnak felül-
vizsgálatra és jóváha-
gyásra.

A szakmailag fe-
lelõs fõosztály
ügyintézõje.

A megállapodástervezet-
ben hibás adatok szere-
pelhetnek

A szakállamtitkárnak va-
ló elküldés elõtt ellenõr-
zi a szakfõosztály
ügyintézõje

A szakfõosztály ügyinté-
zõje

3.1.3.2.6.
A közgazdasági szakál-
lamtitkár jóváhagyja.

Közgazdasági
szakállamtitkár

ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

A szakállamtitkár által
jóváhagyott megállapo-
dástervezet

Hibás, téves adatokat
tartalmazó megállapo-
dástervezetet hagy jóvá

A szakállamtitkár átnézi
és ellenõrzi

A szakfõosztály vezetõje

3.1.3.2.7.
A fedezetigazolást szig-
nálja a KGF felelõs ve-
zetõje vagy munkatársa.

A KGF arra fel-
hatalmazott veze-
tõje, munkatársa

Érvényes fedezetigazo-
lás

Hibás, téves adatokat
tartalmazó fedezetigazo-
lás kerül kiállításra

Aláírás elõtt a KGF ügy-
intézõje ellenõrzi a fede-
zetigazolást

A KGF ügyintézõje el-
lenõrzi

3.1.3.2.8.
A KGF-en elõjegyzésbe
veszik, mint betervezett
kötelezettségvállalást.

KGVF

A tervezett kötelezett-
ségvállalások nyilvántar-
tásába kerül a
megállapodástervezet-
ben szereplõ összeg

Hibás téves adatokkal
kerül nyilvántartásba a
tervezett fedezetigazo-
lás, esetleg kimarad

A szakmai fõosztály és a
KGF ügyintézõje ellen-
õrzi, hogy a helyes ada-
tokkal megtörtént-e a
nyilvántartásba vétel

A KGF ügyintézõje és
vezetõje
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3.1.3.2.9.

Az elõirányzat-felhasz-
nálás célszerûsége és
jogszerûségének vizsgá-
lata, még az okirat alá-
írása elõtt.

Szakállamtitkár
ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

A szakállamtitkár által
engedélyezett megálla-
podástervezet

Nem jogszerû vagy nem
célszerû a megfogalma-
zott felhasználás

A szakállamtitkár átnézi
és ellenõrzi

A szakállamtitkár

3.1.3.2.10.
A megállapodásterveze-
tet a miniszter aláírja.

Miniszter
ÁMR, ÁHT, FVM
SZMSZ

Aláírt megállapodás

Hibás, téves adatokat
tartalmazó megállapo-
dástervezetet hagyott jó-
vá a miniszteri értekezlet

A miniszteri értekezlet
tagjai átnézték a megál-
lapodástervezetet

A miniszteri értekezlet
tagjai

3.1.3.2.11.
Az aláírt megállapo-
dást/ügyiratot visszakül-
dik a szakfõosztályra.

Miniszteri Titkár-
ság

Alárírt megállapodás,
ügyirat

Az okirat nem érkezik
meg a szakfõosztályra

A szakfõosztály ügyinté-
zõje ellenõrzi, hogy
megkapták-e az aláírt
okiratot

A szakfõosztály ügyinté-
zõje

3.1.3.2.12.
Az okirat bemutatása el-
lenjegyzésre a KGF-nek.

A szakmailag fe-
lelõs fõosztály
vezetõje

A KGF-en nyilvántartás-
ba vett okirat

Az okirat nem kerül el a
KGF-re

A szakfõosztály ügyinté-
zõje ellenõrzi, hogy
megkapták-e az aláírt
okiratot

A szakfõosztály ügyinté-
zõje

3.1.3.2.13.

A megállapodás egy pél-
dányát a KGF-en tartják
és érvényes kötelezett-
ségvállalásként tartják
nyilván.

KGF ÁMR, ÁHT Az okirat elvész

A költségvetési ügyinté-
zõ ellenõrzi, hogy ren-
delkezésére áll,
megvan-e az okirat

A KGF ügyintézõje

3.1.3.2.14.

Havonta és negyedéven-
te pénzügyi beszámolót
készítenek és éves érté-
kelést.

KGF ÁMR, ÁHT
Havi, negyedéves pénz-
ügyi beszámoló, éves ér-
tékelés

Nem készül el idõre a
beszámoló és a jelentés

A KGF felelõs munka-
társa

A KGF felelõs munka-
társának felettese

3.1.3.2.15.

A KGF értesíti a
MÁK-ot a megállapo-
dásról és az elõirány-
zat-átcsoportosításról.

KGF ÁMR, ÁHT MÁK-értesítõ
Nem küldik el, pontatlan
stb.

KGF munkatársa A KGF vezetõje

3.2. UTALVÁNYOZÁS

3.2.1. Elszámolás alapján
Szakfõosztály ve-
zetõje és illetékes
munkatársa

Szerzõdés, ÁHT, PTK

3.2.1.1.

Jelentkezik az ügyfél /tá-
mogatott a felelõs szak-
fõosztály illetékes
munkatársánál – azaz el-
juttatja az elszámolást és
mellékleteit az FVM-be.

Elszámolás a támogatási
megállapodásban elõír-
tak szerint

A szerzõdésben
szereplõ határ-
idõ.

Korábban jelentkezik a
támogatott vagy a jog-
vesztõ határidõn túl

A szakfõosztály illetékes
munkatársa

A szakfõosztály vezetõje
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3.2.1.2.

A szakfõosztály illetékes
munkatársa ellenõrzi és
igazolja a teljesítést.
Ügyiratot készít, amely-
ben a szerzõdésre hivat-
kozva utalványrendeletet
készít, csatolja a mellék-
leteket és számlákat, el-
számolásokat,
igazolásokat. Mindezt
aláírja és felterjeszti.

A szakfõosztály
illetékes munka-
társa.

Szerzõdés, ÁHT, PTK
Elszámolás a támogatási
megállapodásban elõír-
tak szerint

A szerzõdésben
szereplõ határ-
idõ

A teljesítés nem történt
meg, vagy nem a szerzõ-
désnek megfelelõ mégis
elfogadják

A szakfõosztály illetékes
munkatársa

A szakfõosztály vezetõje

3.2.1.3.

A KGF-en az utalvány-
rendelet érvényesítõje
megvizsgálja a felter-
jesztés formai és tartalmi
követelmények szem-
pontjából. A vizsgálat
eredményét pótfélíven
rögzíti és belehelyezi az
utalványrendelet ügyira-
tának dossziéjába, kifi-
zethetõ javaslattal.

A KGF-en a kije-
lölt munkatárs, az
utalványrendelet
érvényesítõje

Szerzõdés, ÁHT, PTK,
FVM SZMSZ

A pótfélívvel kiegészí-
tett ügyirat

Az SZMSZ-ben
szereplõ határ-
idõ

Tartalmilag vagy forma-
ilag hiányos ügyirat ke-
rül továbbításra

A KGF vezetõje A KGF vezetõje

3.2.1.4.

A közgazdasági szakál-
lamtitkár felülvizsgálja
és jóváhagyja, majd
visszaküldi a KGF-re.

Közgazdasági
szakállamtitkár

Szezõdés, FVM SZMSZ

A közgazdasági szakál-
lamtitkár által jóváha-
gyott
ügyirat/utalványrendelet

Hiányos, téves utalvány-
rendelet kerül tovább

A közgazdasági szakál-
lamtitkár

A közgazdasági szakál-
lamtitkár

3.2.1.5.

A KGF-en ellenjegyzik,
kiállítják a banki átuta-
lást, értesítik a MÁK-ot
a kifizetésrõl.

A KGF-en a kije-
lölt munkatárs, az
utalványrendelet
érvényesítõje

Szezõdés, FVM
SZMSZ, ÁHT, PTK

Banki átutalási megbí-
zás, MÁK-értesítõ

Az SZMSZ-ben
szereplõ határ-
idõ

Téves utalás, nem kerül
elküldésre a MÁK-érte-
sítõ

A KGF illetékes munka-
társa

A KGF vezetõje

3.2.1.6.

A MÁK visszaigazolja
az utalást, ami alapján
lekönyvelik az
FVM-ben.

3.2.2. Számla alapján

3.2.2.1.

Jelentkezik az ügyfél /tá-
mogatott a felelõs szak-
fõosztály illetékes
munkatársánál – azaz el-
juttatja az elszámolást és
mellékleteit az FVM-be.

Elszámolás a támogatási
megállapodásban elõír-
tak szerint

A szerzõdésben
szereplõ határ-
idõ

Korábban jelentkezik a
támogatott vagy a jog-
vesztõ határidõn túl

A szakfõosztály illetékes
munkatársa

A szakfõosztály vezetõje
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3.2.2.2.

A szakfõosztály illetékes
munkatársa ellenõrzi és
igazolja a teljesítést.
Ügyiratot készít, amely-
ben a szerzõdésre hivat-
kozva utalványrendeletet
készít, csatolja a mellék-
leteket és számlákat, el-
számolásokat,
igazolásokat. Mindezt
aláírja és felterjeszti.

A szakfõosztály
illetékes munka-
társa

Szerzõdés, ÁHT, PTK
Elszámolás a támogatási
megállapodásban elõír-
tak szerint

A szerzõdésben
szereplõ határ-
idõ

A teljesítés nem történt
meg, vagy nem a szerzõ-
désnek megfelelõ mégis
elfogadják

A szakfõosztály illetékes
munkatársa

A szakfõosztály vezetõje

3.2.2.3.

A KGF-en az utalvány-
rendelet érvényesítõje
megvizsgálja a felter-
jesztés formai és tartalmi
követelmények szem-
pontjából. A vizsgálat
eredményét pótfélíven
rögzíti és belehelyezi az
utalványrendelet ügyira-
tának dossziéjába, kifi-
zethetõ javaslattal.

A KGF-en a kije-
lölt munkatárs, az
utalványrendelet
érvényesítõje

Szerzõdés, ÁHT, PTK,
FVM SZMSZ

A pótfélívvel kiegészí-
tett ügyirat

Az SZMSZ-ben
szereplõ határ-
idõ

Tartalmilag vagy for-
mailag hiányos ügyirat
kerül továbbításra

A KGF vezetõje A KGF vezetõje

3.2.2.4.

A közgazdasági szakál-
lamtitkár felülvizsgálja
és jóváhagyja, majd
visszaküldi a KGF-re.

Közgazdasági
szakállamtitkár

Szezõdés, FVM SZMSZ

A közgazdasági szakál-
lamtitkár által jóváha-
gyott
ügyirat/utalványrendelet

Hiányos, téves utalvány-
rendelet kerül tovább

A közgazdasági szakál-
lamtitkár

A közgazdasági szakál-
lamtitkár

3.2.2.5.

A KGF-en ellenjegyzik,
kiállítják a banki átuta-
lást, értesítik a MÁK-ot
a kifizetésrõl.

A KGF-en a kije-
lölt munkatárs, az
utalványrendelet
érvényesítõje

Szezõdés, FVM
SZMSZ, ÁHT, PTK

Banki átutalási megbí-
zás, MÁK-értesítõ

Az SZMSZ-ben
szereplõ határ-
idõ

Téves utalás, nem kerül
elküldésre a MÁK-érte-
sítõ

A KGF illetékes munka-
társa

A KGF vezetõje

3.2.2.6.

A MÁK visszaigazolja
az utalást, ami alapján
lekönyvelik az
FVM-ben.

A KGF költség-
vetési ügyintézõje

SZMSZ, ÁHT, ÁMR.
FVM SZMSZ

Könyvelési bizonylatok,
adatlapok

Hiányos, téves adatlapok A KGF ügyintézõje A KGF vezetõje

3.2.3. Elõfinanszírozás alapján

3.2.3.1.

Jelentkezik az ügyfél/tá-
mogatott a felelõs szak-
fõosztály illetékes
munkatársánál – azaz el-
juttatja az elõ-finanszí-
rozási kérelmet és
mellékleteit az FVM-be.

Elszámolás a támogatási
megállapodásban elõír-
tak szerint

A szerzõdésben
szereplõ határ-
idõ

Korábban jelentkezik a
támogatott vagy a jog-
vesztõ határidõn túl

A szakfõosztály illetékes
munkatársa

A szakfõosztály vezetõje
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3.2.3.2.

A szakfõosztály illetékes
munkatársa ellenõrzi és
igazolja a teljesítést.
Ügyiratot készít, amely-
ben a szerzõdésre hivat-
kozva utalványrendeletet
készít, csatolja a mellék-
leteket és számlákat, el-
számolásokat,
igazolásokat. Mindezt
aláírja és felterjeszti.

A szakfõosztály
illetékes munka-
társa

Szerzõdés, ÁHT, PTK
Elszámolás a támogatási
megállapodásban elõír-
tak szerint

A szerzõdésben
szereplõ határ-
idõ

A teljesítés nem történt
meg, vagy nem a szerzõ-
désnek megfelelõ mégis
elfogadják

A szakfõosztály illetékes
munkatársa

A szakfõosztály vezetõje

3.2.3.3.

A KGF-en az utalvány-
rendelet érvényesítõje
megvizsgálja a felter-
jesztés formai és tartalmi
követelmények szem-
pontjából. A vizsgálat
eredményét pótfélíven
rögzíti és belehelyezi az
utalványrendelet ügyira-
tának dossziéjába, kifi-
zethetõ javaslattal.

A KGF-en a kije-
lölt munkatárs, az
utalványrendelet
érvényesítõje

Szerzõdés, ÁHT, PTK,
FVM, SZMSZ

A pótfélívvel kiegészí-
tett ügyirat

Az SZMSZ-ben
szereplõ határ-
idõ

Tartalmilag vagy for-
mailag hiányos ügyirat
kerül továbbításra

A KGF vezetõje A KGF vezetõje

3.2.3.4.

A közgazdasági szakál-
lamtitkár felülvizsgálja
és jóváhagyja, majd
visszaküldi a KGF-re.

Közgazdasági
szakállamtitkár

Szezõdés, FVM,
SZMSZ

A közgazdasági szakál-
lamtitkár által jóváha-
gyott
ügyirat/utalványrendelet

Hiányos, téves utalvány-
rendelet kerül tovább

A közgazdasági szakál-
lamtitkár

A közgazdasági szakál-
lamtitkár

3.2.3.5.

A KGF-en ellenjegyzik,
kiállítják a banki átuta-
lást, értesítik a MÁK-ot
a kifizetésrõl.

A KGF-en a kije-
lölt munkatárs, az
utalványrendelet
érvényesítõje

Szezõdés, FVM,
SZMSZ, ÁHT, PTK

Banki átutalási megbí-
zás, MÁK-értesítõ

Az SZMSZ-ben
szereplõ határ-
idõ

Téves utalás, nem kerül
elküldésre a MÁK-érte-
sítõ

A KGF illetékes munka-
társa

A KGF vezetõje

3.2.3.6.

A MÁK visszaigazolja
az utalást, ami alapján
lekönyvelik az
FVM-ben.

3.3. Pénzügyi teljesítés

3.3.1. Elõirányzat-átadás

3.3.1.1.
Saját intézmények elõ-
irányzat-átadása

3.3.1.1.1.

Az elõirányzatot kezelõ
minisztériumi részlegek
aláírásmintával és a jo-
gosultság megjelölésével
leadják a névsort a
KGF-en.

A szakmailag fe-
lelõs fõosztály
vezetõje

/B/2008 FVM utasítás,
sz. melléklet

4/B/2007 FVM-utasítás,
4. sz. melléklet (névsor,
aláírásminta stb.)

február 28.
Nem adják át határidõre,
illetéktelen személy alá-
írása is rákerül az ívre

Az elküldés elõtt a terü-
let vezetõje ellenõrzi,
hogy kik és milyen jog-
körrel szerepelnek a lis-
tákon

A KGF és a szakmai fõ-
osztályok vezetõi

3.3.1.1.2.

A szakmai felelõs meg-
gyõzõdik arról, hogy a
szakmai teljesítés meg-
történt-e.

A szakmailag fe-
lelõs ügyintézõ

ÁMR, ÁHT, FVM,
SZMSZ, B/2008, FVM
utasítás, okirat, okmány
stb. rendelet

Teljesítésigazolás

A szakmai felelõs kiál-
lítja a teljesítési igazo-
lást, miközben hiányos a
teljesítés

A teljesítési igazolás ki-
adása elõtt szakértõk je-
lentéseit, hivatalok
dokumentumait ellenõr-
zik

Szakértõk, szakmai ügy-
intézõ
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3.3.1.1.3.

Kifizetés kezdeménye-
zése a KGF felé, kiállítja
az utalványrendeletet a
kötelezõ mellékletekkel
együtt és elküldik a
KGF-re.

A szakmailag fe-
lelõs fõosztály
vezetõje

ÁMR, ÁHT, FVM,
SZMSZ

A teljesítési igazolás a
felhatalmazott aláírásá-
val, 3. sz. mellékletbeli
utalványrendelet, csatol-
va a számlák és a tételes
költségelszámolást

a megállapodás
tartalmazza a
határidõt

Hiányos az utalványren-
delet vagy hibás összeg
szerepel benne, vagy a
kedvezményezett adatai
hibásak

Az utalványrendelet ki-
állítója, közvetlen felet-
tese és a fõosztály
vezetõje ellenõrzik az
utalványrendelet teljes-
ségét és helyességét

A szakmai fõosztály
ügyintézõje és közvetlen
felettese, a szakfõosztály
vezetõje

3.3.1.1.4.

A KGF-en az érvényesí-
tõ ellenõrzi az összeg-
szerûséget, a fedezet
meglétét, megfelel-e az
alaki követelményeknek,
az arra jogosultak írtak-e
alá?

KGF érvényesítõ,
költségvetési
ügyintézõ

/B/2008 FVM utasítást /B/2008 FVM utasítás

Valamelyik ellenõrzési
pont kimarad. Nem meg-
felelõ az összeg, alaki
követelmények hiányoz-
nak, nem az arra jogo-
sultak írták alá

3.3.1.1.5.

A KGF az EFT-01-en
bejelenti a MÁK az
igényt, hogy lesz egy
ilyen kifizetés.

KGF érvényesítõ,
költségvetési
ügyintézõ

ÁMR, ÁHT, FVM,
SZMSZ

Kiadási kötelezettség-
vállalás bejelentése’
adatlap, 5. sz. melléklet

Hiányos az EFT-01, hi-
bás adatot tartalmaz

Elküldés elõtt a KGF
ügyintézõje és a KGF
vezetõje ellenõrzi az el-
küldendõ EFT-01-et

A KGF ügyintézõje

3.3.1.1.6.
Értesítõ elküldése a
Kincstár felé.

KGF érvényesítõ,
költségvetési
ügyintézõ

ÁMR, ÁHT, FVM,
SZMSZ

Értesítõ levél
Nem küldik el idõben az
értesítõt. Hiányos, téves
adatokat tartalmaz

A szakmai ügyintézõ és
a költségvetési ügyinté-
zõ figyelemmel kíséri,
hogy idõben elmenjen az
értesítõ

A KGF ügyintézõje

3.3.1.1.7.
Könyvelési lap, amely
alapján adatlapot állíta-
nak ki.

KGF érvényesítõ,
költségvetési
ügyintézõ

ÁMR, ÁHT, FVM,
SZMSZ

Könyvelési adatlap

Hiányos a könyvelési
lap és az adatlap, nem
kerülnek idõben kiállí-
tásra, hibás adatot tartal-
maznak

A szakmai ügyintézõ és
a költségvetési ügyinté-
zõ figyelemmel kíséri,
hogy idõben és helyes
tartalommal kerüljön ki-
állításra a könyvelési lap
és az adatlap

A KGF ügyintézõje

3.3.1.1.8.
Az adatlap és levél be-
megy a MÁK-ba.

KGF érvényesítõ,
költségvetési
ügyintézõ

ÁMR, ÁHT, FVM,
SZMSZ

Értesítõ levél
Hibás adatlapot külde-
nek be a MÁK-ba

Beküldés elõtt ellenõrzi
az ügyintézõ, a közvet-
len felettese és a KGF
vezetõje

A KGF-ügyintézõ köz-
vetlen felettese

3.3.1.1.9.
A MÁK átvezeti az elõ-
irányzat-átadást az intéz-
mény számláira.

MÁK
ÁMR, ÁHT, FVM,
SZMSZ

MÁK-átvezetési nyom-
tatvány és értesítõ

3.3.1.1.10.
Értesítik az intézményt,
hogy az elõirányzat-át-
adás folyamatban.

KGF érvényesítõ,
költségvetési
ügyintézõ

ÁMR, ÁHT, FVM,
SZMSZ

Értesítõ levél
Hibás adatokkal küldik
el a társminisztériumnak
az értesítõt

Elküldés elõtt ellenõrzi
az ügyintézõ közvetlen
felettese

A KGF ügyintézõ köz-
vetlen felettese

3.3.1.1.11.
A MÁK értesítõt küld,
hogy az elõirányzat át-
adás megtörtént.

MÁK
ÁMR, ÁHT, FVM,
SZMSZ

MÁK-értesítõ
Nem érkezik meg a
MÁK-értesítõ az elõ-
irányzat-átadásról

A KGF ügyintézõje fi-
gyelemmel kíséri és ha
nem érkezik meg idõre,
akkor érdeklõdik utána

A KGF ügyintézõje

3.3.1.1.12.

Havonta ellenõrzik,
hogy a minisztériumi/fe-
jezeti-fõkönyvi könyve-
lés és a MÁK-nál
vezetett számlák meg-
egyeznek-e, analitika és
szintetika összevetése.

KGF ügyintézõ,
közvetlen felette-
se, a KGF veze-
tõje

ÁMR, ÁHT, FVM,
SZMSZ

Havi jelentés a miniszté-
rium felsõ vezetésének –
miniszter, miniszteri ér-
tekezlet, fõosztályveze-
tõk

Az ellenõrzés során ki-
marad valamelyik elõ-
irányzat vagy az eltérést
nem veszik észre

Összevetik a saját köny-
velést és a MÁK-értesí-
tõt elõirányzatonként és
tételesen

A KGF ügyintézõje és
szakfõosztály ügyinté-
zõje
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3.3.1.1.13.

Havi és negyedéves
pénzügyi beszámoló és
éves értekelés összeállí-
tása a fejezeti kezelésû
elõirányzatokról a KGF
koordinálásában.

KGF és a fõosztá-
lyok

ÁMR 77.§

Havi és negyedéves
pénzügyi beszámoló és
éves értékelés és szöve-
ges beszámoló, össze-
foglaló táblázat

március 10.
Nem készül el idõre,
vagy pontatlan, hiányos

A KGF munkatársa, ve-
zetõje

3.3.1.2.
Költségvetési fejezetek
közötti elõirányzat-át-
adás

3.3.1.2.1.

Az elõirányzatot kezelõ
minisztériumi részlegek
aláírásmintával és a jo-
gosultság megjelölésével
leadják a névsort a
KGF-en.

A szakmailag fe-
lelõs fõosztály
vezetõje

/B/2008 FVM utasítás,
4. sz. melléklet

4/B/2007 FVM utasítás,
4. sz. melléklet (névsor,
aláírásminta stb.)

február 28.
Nem adják át határidõre,
illetéktelen személy alá-
írása is rákerül az ívre

Az elküldés elõtt a terü-
let vezetõje ellenõrzi,
hogy kik és milyen jog-
körrel szerepelnek a lis-
tákon

A KGF és a szakmai fõ-
osztályok vezetõi

3.3.1.2.2.

A szakmai felelõs meg-
gyõzõdik arról, hogy a
szakmai teljesítés meg-
történt-e.

A szakmailag fe-
lelõs ügyintézõ.

ÁMR, ÁHT, FVM,
SZMSZ, /B/2008, okirat,
okmány stb.

Teljesítésigazolás

A szakmai felelõs kiál-
lítja a teljesítési igazo-
lást, miközben hiányos a
teljesítés

A teljesítési igazolás ki-
adása elõtt szakértõk je-
lentéseit, hivatalok
dokumentumait ellenõr-
zik

Szakértõk, szakmai ügy-
intézõ

3.3.1.2.3.

Kifizetés kezdeménye-
zése a KGF felé, kiállítja
az utlványrendeletet a
kötelezõ mellékletekkel
együtt és elküldik a
KGF-re.

A szakmailag fe-
lelõs fõosztály
vezetõje

ÁMR, ÁHT, FVM,
SZMSZ

A teljesítési igazolás a
felhatalmazott aláírásá-
val, 3. sz. mellékletbeli
utalványrendelet, csatol-
va a számlát és a tételes
költségelszámolást

A megállapodás
tartalmazza a
határidõt

Hiányos az utalványren-
delet vagy hibás összeg
szerepel benne, vagy a
kedvezményezett adatai
hibásak

Az utalványrendelet ki-
állítója, közvetlen felet-
tese és a fõosztály
vezetõje ellenõrzik az
utalványrendelet teljes-
ségét és helyességét

A szakmai fõosztály
ügyintézõje és közvetlen
felettese, a szakfõosztály
vezetõje

3.3.1.2.4.

A KGF-en az érvényesí-
tõ ellenõrzi az összeg-
szerûséget, a fedezet
meglétét, megfelel-e az
alaki követelményeknek,
az arra jogosultak írták-e
alá?

KGF-érvényesítõ,
költségvetési
ügyintézõ

/B/2008 FVM
utasítás

4/B/2007 FVM utasítás,
6/B/2007 FVM rendelet
3. sz. melléklet engedé-
lyezve

Valamelyik ellenõrzési
pont kimarad. Nem meg-
felelõ az összeg, alaki
követelmények hiányoz-
nak, nem az arra jogo-
sultak írták alá

3.3.1.2.5.

A KGF az EFT-01-en
bejelenti a MÁK felé az
igényt, hogy lesz egy
ilyen kifizetés, elõirány-
zat-átadás.

KGF-érvényesítõ,
költségvetési
ügyintézõ

ÁMR, ÁHT, FVM,
SZMSZ

Kiadási kötelezettség-
vállalás bejelentése
adatlap, 5. sz. melléklet

Hiányos az EFT-01, hi-
bás adatot tartalmaz

Elküldés elõtt a KGF
ügyintézõje és a KGF
vzetõje ellenõrzi az el-
küldendõ EFT-01-et

A KGF ügyintézõje

3.3.1.2.6. Értesítõ a kincstár felé.
KGF-érvényesítõ,
költségvetési
ügyintézõ

ÁMR, ÁHT, FVM,
SZMSZ

Értesítõ a MÁK-nak
Nem küldik el idõben az
értesítõt. Hiányos, téves
adatokat tartalmaz

A szakmai ügyintézõ és
a költségvetési ügyinté-
zõ figyelemmel kíséri,
hogy idõben elmenjen az
értesítõ

A KGF ügyintézõje

3.3.1.2.7.
Könyvelési lap, amely
alapján adatlapot állíta-
nak ki.

KGF-érvényesítõ,
költségvetési
ügyintézõ

ÁMR, ÁHT, FVM,
SZMSZ

Könyvelési lap és köny-
velési adatlap

Hiányos a könyvelési
lap és az adatlap, nem
kerülnek idõben kiállí-
tásra, hibás adatot tartal-
maznak

A szakmai ügyintézõ és
a költségvetési ügyinté-
zõ figyelemmel kíséri,
hogy idõben és helyes
tartalommal kerüljön ki-
állításra a könyvelési lap
és az adatlap

A KGF ügyintézõje
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3.3.1.2.8.
Az adatlap és levél be-
megy a MÁK-ba.

KGF-érvényesítõ,
költségvetési
ügyintézõ

ÁMR, ÁHT, FVM,
SZMSZ

Hibás adatlapot külde-
nek be a MÁK-ba

Beküldés elõtt ellenõrzi
az ügyintézõ, a közvet-
len felettese és a KGF
vezetõje

a KGF ügyintézõ köz-
vetlen felettese

3.3.1.2.9.

Ez alapján nyitja meg az
egyik könyvelési lábat a
MÁK és a társminiszté-
rium adja a másik lábat,
mivel a társminisztérium
is bead egy ilyen igényt.

MÁK
ÁMR, ÁHT, FVM,
SZMSZ

3.3.1.2.10.
Értesítik a társminiszté-
riumot, hogy az elõ-
irányzatot elindították.

KGF-érvényesítõ,
költségvetési
ügyintézõ

ÁMR, ÁHT, FVM,
SZMSZ

Értesítõ, hogy az elõ-
irányzat-átadást megin-
dították

Hibás adatokkal küldik
el a társminisztériumnak
az értesítõt

Elküldés elõtt ellenõrzi
az ügyintézõ közvetlen
felettese

A KGF ügyintézõ köz-
vetlen felettese

3.3.1.2.11.
A MÁK értesítõt küld,
hogy az elõirányzat-át-
adás megtörtént.

MÁK
ÁMR, ÁHT, FVM,
SZMSZ

MÁK-értesítõ az elõ-
irányzat átadásról

Nem érkezik meg a
MÁK-értesítõ az elõ-
irányzat-átadásról

A KGF ügyintézõje fi-
gyelemmel kíséri és ha
nem érkezik meg idõre,
akkor érdeklõdik utána

A KGF ügyintézõje

3.3.1.2.12.

Havonta ellenõrzik,
hogy a minisztériumi/fe-
jezeti-fõkönyvi könyve-
lés és a MÁK-nál
vezetett számlák meg-
egyeznek-e, analitika és
szintetika összevetése.

KGF ügyintézõ,
közvetlen felette-
se, a KGF vzetõje

ÁMR, ÁHT, FVM,
SZMSZ

Havi jelentés a miniszté-
rium felsõ vezetésének –
miniszter, miniszteri ér-
tekezlet, fõosztályveze-
tõk

Az ellenõrzés során ki-
marad valamelyik elõ-
irányzat vagy az eltérést
nem veszik észre

Összevetik a saját köny-
velést és a MÁK-értesí-
tõt elõirányzatonként és
tételesen

A KGF ügyitézõje és
szakfõosztály ügyinté-
zõje

3.3.1.2.13.

Havi és negyedéves
pénzügyi beszámoló,
valamint éves értekelés
összeállítása a fejezeti
kezelésû elõirányzatok-
ról a KGF koordinálásá-
ban.

KGF és a fõosztá-
lyok

ÁMR 77. §

Havi és negyedéves
pénzügyi beszámoló és
éves értékelés és szöve-
ges beszámoló, össze-
foglaló táblázat

10.márc
Nem készül el idõre
vagy pontatlan

A KGF munkatársa A KGF vezetõje

3.3.2.
Pénzeszköz átadás-átuta-
lás

3.3.2.1.
Támogatási szerzõdés
alapján

3.3.2.1.1.
A támogatott kezedmé-
nyezi a kifizetést a szak-
mai fõosztálynál.

A támogatott

Kifizetési kérelem a
mellékletekkel (szakmai
és pénzügyi beszámoló,
összesítõ, számlák, do-
kumentumok stb.).

Nem a jogos összeg kifi-
zetése kerül a kérelem-
be, nem a jogosult
kezdeményezi a kifize-
tést

A szakfõosztály ügyinté-
zõje ellenõrzi, hogy a jo-
gosult kezdeményezte-e
a kifizetést, megvan-e
minden melléklet, a tel-
jesítési jelentések, hiva-
tali igazolások stb.

A szakmai fõosztály
ügyintézõje
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3.3.2.1.2.

A szakfõosztály ellenõr-
zi a teljesítést a szerzõ-
désben szereplõ
teljesítési kritériumok
alapján.

A szakmailag fe-
lelõs fõosztály
ügyintézõje

Ellenõrzési jelentés, tel-
jesítési igazolás

A teljesítési jelentés nem
a valóságnak megfelelõ
megállapításokat és ada-
tokat tartalmazza

A szakfõosztály ügyinté-
zõje tételes ellenõrzést
folytat a szerzõdésben
foglaltak alapján, igazo-
lások, minõségbiztosí-
tással megbízott
jelentésének bekérése,
hivatalok igazolásai stb.

A szakfõosztály ügyinté-
zõje

3.3.2.1.3.

Kiállítja az utalványren-
deletet és csatolja a mel-
lékleteket (számlák,
dokumentumok stb.).

A szakmailag fe-
lelõs fõosztály
ügyintézõje

Utalványrendelet

Az utalványrendeletbe
nem a megfelelõ adatok
kerültek, hiányosak a
mellékletek

Az utalványrendelet ki-
állítása elõtt a szakmai
ügyintézõ tételesen el-
lenõrzi

A szakmai fõosztály
ügyintézõje

3.3.2.1.4.
Az utalványrendeletet
mellékleteivel átküldik a
KGF-re.

A szakmailag fe-
lelõs fõosztály
ügyintézõje

Utalványrendelet
Az utalványrendelet hiá-
nyos, nem küldik át

A szakmai fõosztály
ügyintézõje ellenõrzi,
hogy a KGF megkapta-e
az utalványrendeletet

A szakmai fõosztály
ügyintézõje és a KGF
ügyintézõje

3.3.2.1.5.

A KGF-en ellenõrzik a
formai és tartalmi elõírá-
sokat (kellékek megléte,
jogosultak írták-e alá
stb.).

A KGF illetékes
ügyintézõje

Ellenõrzött utalványren-
delet

Az utalványrendelet nem
felel meg a jogszabályi
elõírásoknak

A KGF ügyintézõje el-
lenõrzi, hogy az utal-
ványrendelet megfelel-e
a követelményeknek

A KGF ügyintézõje

3.3.2.1.6.

A KGF vezetõje ellenõr-
zi az iratokat és felter-
jeszti jóváhagyásra a
közgazdasági szakállam-
titkárnak.

A KGF illetékes
vezetõje

A KGF illetékes vezetõ-
je által engedélyezett
utalványrendelet

Hibás utalványrendelet
alapján engedélyezik a
kifizetést

3.3.2.1.7.

A közgazdasági szakál-
lamtitkár ellenõrzi és jó-
váhagyja az
utalványrendeletet.

Közgazdasági
szakállamtitkár

A közgazdasági szakál-
lamtitkár által engedé-
lyezett utalványrendelet

Hibás utalványrendelet
alapján engedélyezik a
kifizetést

A szakállamtitkár ellen-
õrzi az utalványrendelet
ellenjegyzésének feltéte-
leit

A szakállamtitkár

0 EFT_01

3.3.2.1.8.
Kiállítják a MÁK felé az
átutalási megbízást és
adatlapokat.

A KGF költség-
vetési ügyintézõje

Átutalási megbízás és
MÁK-adatlapok

Nem kerül kiállításra az
átutalási megbízás és az
adatlap, vagy hibás ada-
tok kerülnek bele

A KGF ügyintézõje el-
lenõrzi az adatlap tartal-
mát és az átutalási
megbízás tartalmát

A KGF költségvetési
ügyintézõje

3.3.2.1.9.
A MÁK értesíti a
KGF-et, hogy a kifizetés
megtörtént.

MÁK-ügyintézõ MÁK-átutalási értesítõ
Nem érkezik meg az ér-
tesítés, a MÁK nem tel-
jesíti a kifizetést

A KGF ügyintézõje és a
szakmai fõosztály ügyin-
tézõje figyelemmel kísé-
rik a kifizetés folyamatát

A KGF ügyintézõje és a
szakmai fõosztály ügyin-
tézõje

3.3.2.1.10.
A KGF könyvelési adat-
lapot küld a könyvelés-
nek.

KGF költségveté-
si ügyintézõje

Könyvelési adatlap
Nem kerül kiállításra a
könyvelési adatlap, vagy
hibás adatokat tartalmaz

A KGF ügyintézõje el-
lenõrzi az adatlap tartal-
mát és az eljuttatását a
könyvelésre

A KGF ügyintézõje

3.3.2.1.11.
Értesítik a szakfõosz-
tályt, hogy a fizetés
megtörtént.

KGF költségveté-
si ügyintézõje

Értesítõ levél
Nem értesítik a szakfõ-
osztályt

A KGF ügyintézõje és a
szakmai fõosztály ügyin-
tézõje figyelemmel kísé-
rik a tájékoztatás
folyamatát

A KGF ügyintézõje és a
szakmai fõosztály ügyin-
tézõje
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3.3.2.1.12.
A szakfõosztály értesíti
a támogatottat, hogy a
fizetés megtörtént.

A szakfõosztály
ügyintézõje

Értesítõ levél
Nem kapja meg az érte-
sítést a támogatott

A szakfõosztály ügyinté-
zõje figyelemmel kíséri
a tájékoztatási folyama-
tot

A szakmai fõosztály
ügyintézõje

3.3.2.1.13.

Havonta ellenõrzik,
hogy a minisztériumi/fe-
jezeti-fõkönyvi könyve-
lés és a MÁK-nál
vezetett számlák meg-
egyeznek-e, analitika és
szintetika összevetése.

KGF
ÁMR, ÁHT, FVM,
SZMSZ

Havi jelentés a miniszté-
rium felsõ vezetésének –
miniszter, miniszteri ér-
tekezlet, fõosztályveze-
tõk

A nyilvántartások és a
MÁK-értesítõk nem
egyeznek, de ezt nem
veszik észre

A KGF ügyintézõje és a
szakmai fõosztály ügyin-
tézõje tételesen és egy-
mástól függetlenül
ellenõrzik a nyilvántartá-
sokat és a MÁK-értesí-
tõket

A KGF ügyintézõje és a
szakmai fõosztály ügyin-
tézõje

3.3.2.1.14.

Havi és negyedéves
pénzügyi beszámoló és
éves értékelés összeállí-
tása a fejezeti kezelésû
elõirányzatokról a KGF
koordinálásában.

KGF és a fõosztá-
lyok

ÁMR 77. §

Havi és negyedéves
pénzügyi beszámoló és
éves értékelés és szöve-
ges beszámoló, össze-
foglaló táblázat

március 10.
Téves adatokat tartalmaz
az éves beszámoló, kés-
ve készül el

A KGF ügyintézõje és
szakmai fõosztályok
ügyintézõi ellenõrzik az
adatok valódiságát és
idõben történõ beérkezé-
sét

A KGF ügyintézõje és a
szakmai fõosztályok
ügyintézõi

3.3.2.1.
Megbízási, vállalkozási
szerzõdés – számla alap-
ján

3.3.2.1.1.

A megbízott, vállalkozó
kezdeményezi a kifize-
tést a számla benyújtásá-
val.

A megbízott, vál-
lalkozó

Kifizetési kérelem a
mellékletekkel (szakmai
és pénzügyi beszámoló,
összesítõ, számlák, do-
kumentumok stb.)

Nem a jogos összeg kifi-
zetése kerül a kérelem-
be, nem a jogosult
kezdeményezi a kifize-
tést

A szakfõosztály ügyinté-
zõje ellenõrzi, hogy a jo-
gosult kezdeményezte-e
a kifizetést, megvan-e
minden melléklet, a tel-
jesítési jelentések, hiva-
tali igazolások stb.

A szakmai fõosztály
ügyintézõje

3.3.2.1.2.

A szakfõosztály ellenõr-
zi a teljesítést a szerzõ-
désben szereplõ
teljesítési kritériumok
alapján.

A szakmailag fe-
lelõs fõosztály
ügyintézõje

Ellenõrzési jelentés, tel-
jesítési igazolás

A teljesítési jelentés nem
a valóságnak megfelelõ
megállapításokat és ada-
tokat tartalmazza

A szakfõosztály ügyinté-
zõje tételes ellenõrzést
folytat a szerzõdésben
foglaltak alapján, igazo-
lások, minõségbiztosí-
tással megbízott
jelentésének bekérése,
hivatalok igazolásai stb.

A szakfõosztály ügyinté-
zõje

3.3.2.1.3.

Kiállítja az utalványren-
deletet és csatolja a mel-
lékleteket (számlák,
dokumentumok stb.).

A szakmailag fe-
lelõs fõosztály
ügyintézõje

Utalványrendelet

Az utalványrendeletbe
nem a megfelelõ adatok
kerültek, hiányosak a
mellékletek

Az utalványrendelet ki-
állítása elõtt a szakmai
ügyintézõ tételesen el-
lenõrzi

A szakmai fõosztály
ügyintézõje

3.3.2.1.4.
A szakállamtitkár ellen-
õrzi az utalványrendele-
tet és jóváhagyja.

Szakállamtitkár
Szakállamtitkár által jó-
váhagyott utalványren-
delet

Az utalványrendeletbe
nem a megfelelõ adatok
kerültek, hiányosak a
mellékletek

A szakállamtitkár ellen-
õrzi az utalványrendelet
ellenjegyzésének feltéte-
leit

Szakállamtitkár

3.3.2.1.5.
Az utalványrendeletet
mellékleteivel átküldik a
KGF-re.

A szakmailag fe-
lelõs fõosztály
ügyintézõje

Utalványrendelet
Az utalványrendelet hiá-
nyos, nem küldik át

A szakmai fõosztály
ügyintézõje ellenõrzi,
hogy a KGF megkapta-e
az utalványrendeletet

A szakmai fõosztály
ügyintézõje és a KGF
ügyintézõje
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3.3.2.1.6.

A KGF-en ellenõrzik a
formai és tartalmi elõírá-
sokat (kellékek megléte,
jogosultak írták-e alá
stb.).

A KGF illetékes
ügyintézõje

Ellenõrzött utalványren-
delet

Az utalványrendelet nem
felel meg a jogszabályi
elõírásoknak

A KGF ügyintézõje el-
lenõrzi, hogy az utal-
ványrendelet megfelel-e
a követelményeknek

A KGF ügyintézõje

3.3.2.1.7.
A KGF vezetõje engedé-
lyezi a kifizetést.

A KGF illetékes
vezetõje

A KGF illetékes vezetõ-
je által engedélyezett
utalványrendelet

Hibás utalványrendelet
alapján engedélyezik a
kifizetést

3.3.2.1.8.
A közgazdasági szakál-
lamtitkár ellenjegyzi az
utalványrendeletet.

Közgazdasági
szakállamtitkár

A közgazdasági szakál-
lamtitkár által engedé-
lyezett utalványrendelet

Hibás utalványrendelet
alapján engedélyezik a
kifizetést

A szakállamtitkár ellen-
õrzi az utalványrendelet
ellenjegyzésének feltéte-
leit

A szakállamtitkár

3.3.2.1.9.
Kiállítják a MÁK felé az
átutalási megbízást és
adatlapokat.

A KGF költség-
vetési ügyintézõje

Átutalási megbízás és
MÁK-adatlapok

Nem kerül kiállításra az
átutalási megbízás és az
adatlap, vagy hibás ada-
tok kerülnek bele

A KGF ügyintézõje el-
lenõrzi az adatlap tartal-
mát és az átutalási
megbízás tartalmát

A KGF költségvetési
ügyintézõje

3.3.2.1.10.
A MÁK értesíti a
KGF-et, hogy a kifizetés
megtörtént.

MÁK-ügyintézõ MÁK átutalási értesítõ
Nem érkezik meg az ér-
tesítés, a MÁK nem tel-
jesíti a kifizetést

A KGF ügyintézõje és a
szakmai fõosztály ügyin-
tézõje figyelemmel kísé-
rik a kifizetés folyamatát

A KGF ügyintézõje és a
szakmai fõosztály ügyin-
tézõje

3.3.2.1.11.
A KGF könyvelési adat-
lapot küld a könyvelés-
nek.

A KGF költség-
vetési ügyintézõje

Könyvelési adatlap
Nem kerül kiállításra a
könyvelési adatlap, vagy
hibás adatokat tartalmaz

A KGF ügyintézõje el-
lenõrzi az adatlap tartal-
mát és az eljuttatását a
könyvelésre

A KGF ügyintézõje

3.3.2.1.12.
Értesítik a szakfõosz-
tályt, hogy a fizetés
megtörtént.

A KGF költség-
vetési ügyintézõje

Értesítõ levél
Nem értesítik a szakfõ-
osztályt

A KGF ügyintézõje és a
szakmai fõosztály ügyin-
tézõje figyelemmel kísé-
rik a tájékoztatás
folyamatát

A KGF ügyintézõje és a
szakmai fõosztály ügyin-
tézõje

3.3.2.1.13.
A szakfõosztály értesíti
a támogatottat, hogy a
fizetés megtörtént.

A szakfõosztály
ügyintézõje

Értesítõ levél
Nem kapja meg az érte-
sítést a támogatott

A szakfõosztály ügyinté-
zõje figyelemmel kíséri
a tájékoztatási folyama-
tot

A szakmai fõosztály
ügyintézõje

3.3.2.1.14.

Havonta ellenõrzik,
hogy a minisztériumi/fe-
jezeti – fõkönyvi köny-
velés és a MÁK-nál
vezetett számlák meg-
egyeznek-e, analitika és
szintetika összevetése.

KGF
ÁMR, ÁHT, FVM,
SZMSZ

Havi jelentés a miniszté-
rium felsõ vezetésének –
miniszter, miniszteri ér-
tekezlet, fõosztályveze-
tõk

A nyilvántartások és a
MÁK-értesítõk nem
egyeznek, de ezt nem
veszik észre

A KGF ügyintézõje és a
szakmai fõosztály ügyin-
tézõje tételesen és egy-
mástól függetlenül
ellenõrzik a nyilvántartá-
sokat és a MÁK-értesí-
tõket

A KGF ügyintézõje és a
szakmai fõosztály ügyin-
tézõje

3.3.2.1.15.

Éves értékelés összeállí-
tása a fejezeti kezelésû
elõirányzatokról a KGF
koordinálásában.

KGF és a fõosztá-
lyok

ÁMR 77. §
Éves értékelés és szöve-
ges beszámoló, össze-
foglaló táblázat

március 10.
Téves adatokat tartalmaz
az éves beszámoló, kés-
ve készül el

A KGF ügyintézõje és
szakmai fõosztályok
ügyintézõi ellenõrzik az
adatok valódiságát és
idõben történõ beérkezé-
sét

A KGF ügyintézõje és a
szakmai fõosztályok
ügyintézõi
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3.3.2.1.
Törvényi elõírás, fel-
adatfinanszírozás alap-
ján

3.3.2.1.1.
A hivatal vagy hatóság
beküldi igényét és elszá-
molásait.

Szakfõosztály
ügyintézõje

A feladatfinanszírozást
elõíró törvény, a Magyar
Köztársaság költségveté-
si törvénye, ÁHT, FVM,
SZMSZ

Hibás adatok kerülnek
bele az utalásba stb.

A szakfõosztály ügyinté-
zõje, a KGF költségveté-
si ügyintézõje

A KGF ügyintézõje és a
szakmai fõosztályok
ügyintézõi

3.3.2.1.2.
A szakfõosztály és a
KGF utalványozza a hi-
vatal/hatóság igényét.

Szakfõosztály
ügyintézõje és a
KGF ügyintézõje

A feladatfinanszírozást
elõíró törvény, a Magyar
Köztársaság költségveté-
si törvénye, ÁHT, FVM,
SZMSZ

3.3.2.1.3.

A KGF kiállítja a köny-
velési adatlapot, amit to-
vábbít a könyvelésre,
tájékoztatja a MÁK-ot.

A KGF költség-
vetési ügyintézõje

A feladatfinanszírozást
elõíró törvény, a Magyar
Köztársaság költségveté-
si törvénye, ÁHT, FVM,
SZMSZ

Könyvelési adatlap
Hibás adat kerül köny-
velésre, nem kerül köny-
velésre a kifizetés

A KGF költségvetési
ügyintézõje, a szakfõ-
osztály ügyintézõje

3.3.2.1.4.

Havi és negyedéves
pénzügyi jelentést készít
az elõirányzatról és éves
beszámolót is.

A KGF

4. ELLENÕRZÉS

4.1. Belsõ ellenõrzés

Belsõ ellenõrzés,
szakmai felelõs
fõosztály ÁSZ,
KEHI stb.

39630/4/2006 ügyirat
Ellenõrzési jegyzõ-
könyv, ügyirat stb.

4.1.1. Szakfõosztály
Szakfõosztály ve-
zetõje

4.1.1.1.

A szerzõdésekben és
jogszabályokban megha-
tározott idõpontig érvé-
nyes megkötések,
tilalmak nyilvántartása
és ellenõrzése.

Szakfõosztály,
a szerzõdés meg-
kötõje.
Szakfõosztály ve-
zetõje és illetékes
munkatársa

Nyilvántartás, jegyzõ-
könyv, szerzõdés stb.

A szerzõdés,
jogszabály meg-
szabta idõpont

Nem érvényesítik, nem
ellenõrzik, szerzõdéssze-
gés stb.

A fizetés utáni alkalmi
és rendszeres ellenõrzé-
sek

A szakfõosztály ügyinté-
zõje

4.1.1.2.
Követelések, kinnlevõ-
ségek behajtása, nyil-
vántartása.

Szakfõosztály ve-
zetõje és illetékes
munkatársai

2006. évi V. tv. cég-
nyilvánosságról szóló.
Végelszámolásról szóló
2006. évi V. tv. ÁHT,
ÁMR, 39630/4/ 2006
ügyirat

Megbízás behajtásra, pe-
resítés stb. Elévül az ügy

A Jogi Fõosztály és a
KGF vezeti a nyilvántar-
tásokat

Jogi Fõosztály ügyinté-
zõje, a KGF ügyintézõje

4.1.2. Ellenõrzési Osztály
Ellenõrzési Osz-
tály vezetõje és
munkatársai

FVM, SZMSZ
Jegyzõkönyvek, jelenté-
sek stb.

A vizsgálat nem találja
meg a hibákat, nem is-
merik fel a hibamintát
stb.

Az Ellenõrzési Osztály
vezetõje
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4.2. Külsõ ellenõrzés

4.2.1. Állami Számvevõszék

Az ÁSZ vezetõje
és munkatársai,
a minisztérium
vezetõi és munka-
társai

Az ÁHT ellenõrzésrõl
szóló részei és az ÁSZ
törvény, az FVM
SZMSZ-e

Ellenõrzési jegyzõ-
könyv, jelentés, javaslat
stb.

A vizsgálat nem találja
meg a hibákat, nem is-
merik fel a hibamintát
stb.

4.2.1.1.
A költségvetési tervezés
ellenõrzése.

Az ÁSZ vezetõje
és munkatársai,
a minisztérium
felsõ vezetõi és a
KGF munkatársai

Az ÁHT ellenõrzésrõl
szóló részei és az ÁSZ
törvény, az FVM
SZMSZ-e

Ellenõrzési jegyzõ-
könyv, jelentés, javaslat
stb.

A vizsgálat nem találja
meg a hibákat, nem is-
merik fel a hibamintát
stb.

4.2.1.2.
A zárszámadás ellenõr-
zése.

Az ÁSZ vezetõje
és munkatársai,
a minisztérium
felsõ vezetõi és a
KGF munkatársai

Az ÁHT ellenõrzésrõl
szóló részei és az ÁSZ
törvény, az FVM
SZMSZ-e

Ellenõrzési jegyzõ-
könyv, jelentés, javaslat
stb.

A vizsgálat nem találja
meg a hibákat, nem is-
merik fel a hibamintát
stb.

4.2.1.3. Célvizsgálatok.

Az ÁSZ vezetõje
és munkatársai,
a minisztérium
felsõ vezetõi és a
KGF munkatársai

Az ÁHT ellenõrzésrõl
szóló részei és az ÁSZ
törvény, az FVM
SZMSZ-e

Ellenõrzési jegyzõ-
könyv, jelentés, javaslat
stb.

A vizsgálat nem találja
meg a hibákat, nem is-
merik fel a hibamintát
stb.

4.2.1.4.
5 évente átfogó fejezeti
mûködés ellenõrzése.

Az ÁSZ vezetõje
és munkatársai,
a minisztérium
felsõ vezetõi és a
KGF munkatársai

Az ÁHT ellenõrzésrõl
szóló részei és az ÁSZ
törvény, az FVM
SZMSZ-e

Ellenõrzési jegyzõ-
könyv, jelentés, javaslat
stb.

A vizsgálat nem találja
meg a hibákat, nem is-
merik fel a hibamintát
stb.

4.2.2.
Kormányzati Ellenõrzési
Hivatal

A KEHI vezetõje
és munkatársai és
a minisztérium
felsõ vezetõi és a
KGF munkatársai

A KEHI vezetõje és
munkatársai és a minisz-
térium felsõ vezetõi és a
KGF munkatársai

Ellenõrzési jegyzõ-
könyv, jelentés, javaslat
stb.

A vizsgálat nem találja
meg a hibákat, nem is-
merik fel a hibamintát
stb.
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1. A folyamathoz kapcsolódó kockázatok

Az alábbi táblázat összefoglalja az egyes folyamatlépésekhez kapcsolódó kockázatokat, és az elõzõ fejezetekben ismertetett módszertan szerinti értékelésüket és
besorolásukat:

#’ FEUVE-tevékenység Kockázat
Kockázati

csoport
Kockázat

hatása
Kockázat

valószínûsége
Kockázat

jelentõsége
Kockázat

kezelhetõsége
Végsõ

értékelés

Költségvetési elõirányzat tervezé-
se, felhasználása stb.
KERETNYITÁS

1.

Az Országgyûlés által elfogadott
költségvetési törvény fejezeti
összegeit nyilvántartásba veszik a
KGF-en, és értesítik a szakfõosztá-
lyokat az elfogadott elõirányzatok-
ról.

Hibás adat kerül a nyilvántartásba,
kimarad valamely elõirányzat.

Eljárással kap-
csolatos

0 0 0 3 0

2.
Az adott évre elkészítik az ún. B
utasítást a fejezeti elõirányzatokról

Nem készül el idõben, így minden
elõirányzat késik.

Eljárással kap-
csolatos

0 0 0 2 0

2.1.
Éves elõirányzat-finanszírozási és
-felhasználási tervet kell készíteni
negyedéves bontásban

Nem készül el idõben, nem kapják
meg a szükséges adatokat idõben,
illetve pontatlanságokat tartalmaz.

Eljárással kap-
csolatos

2 2 4 2 8

2.1.1.

A felelõs szakfõosztály ügyiratot
készít, amelyet iktatnak. Az ügy-
irat borítóján az elõadó felsorolja,
hogy milyen hivatali útvonalat (tit-
kárságokat) kell bejárnia az ügy-
iratnak

Késhet, elfeledkeznek róla,
elveszik.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

1 1 1 3 3

2.1.1.1.

Az ügyirat megérkezik a KGF-re,
ahol rögzítik, hogy a felhasználha-
tó keretet milyen feladatokra ter-
vezik elkölteni.

Hibás adat kerülhet a nyilvántar-
tásba.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

1 1 1 3 3

2.1.1.2.
A B utasítás szerint a szakfõosztá-
lyok elkészítik a költségvetési elõ-
irányzat feladattervét

Kimarad valamilyen feladat vagy
olyan kerül bele, amelyet nem le-
het belõle finanszírozni.

Pénzügyi-likvi-
ditási

2 1 2 2 4

2.1.1.3.
Elküldik a feladattervet a KGF-hez
a végösszeg ellenõrzésére.

A feladatterv késik vagy hiányos,
hibás a feladatterv végösszege.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

1 1 1 3 3

2.1.1.4.
A szakállamtitkár felülvizsgálja az
összes elõirányzat-tervezetet.

Kimarad egy-egy tervezet.
Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

1 0 0 3 0
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#’ FEUVE-tevékenység Kockázat
Kockázati

csoport
Kockázat

hatása
Kockázat

valószínûsége
Kockázat

jelentõsége
Kockázat

kezelhetõsége
Végsõ

értékelés

2.1.1.5.

A szakfõosztály összeállítja az elõ-
irányzat-tervezet feladattervét és
finanszírozási tervét és elküldi a
szakállamtitkárhoz, felülvizsgálat-
ra és jóváhagyásra.

Az elõirányzat-tervezet hiányos,
hibás.

Pénzügyi-likvi-
ditási

1 1 1 3 3

2.1.1.6.

A szakállamtitkár felülvizsgálja és
jóváhagyja ennek az elõirányzat-
nak a feladat- és finanszírozási ter-
vét.

Hiba csúszhat be, vagy hiányos az
anyag.

Pénzügyi-likvi-
ditási

0 0 0 3 0

2.1.1.7.

A KGF felülvizsgálja a feladatter-
vet és finanszírozási tervet, majd
betesz egy pótfélívet és visszakül-
di a szakfõosztályra véleményezni,
valamint igazolja, hogy az összke-
ret rendelkezésre áll. Ha hiányos,
akkor hiánypótlásra szólít fel.

Kimarad a pótfélív vagy hibás ada-
tok kerülnek rá.

Pénzügyi-likvi-
ditási

1 0 0 3 0

2.1.1.8.
Elküldik a miniszteri értekezlethez
felülvizsgálatra és jóváhagyásra.

Hiányos, hibás a tervezet.
Eljárással kap-
csolatos

1 1 1 2 2

2.1.1.9.

Miniszter jóváhagyja, vagy átdol-
gozásra átadja, ezt határozatban
rögzítik. A KGF gondoskodik a
határozatban rögzítettek végrehaj-
tásáról.

A miniszter késve hagyja jóvá
vagy hiba kerül az elõterjesztésbe.

Eljárással kap-
csolatos

0 1 0 2 0

2.1.1.10.

Egy példányt elküldenek a
KGF-hez, a KGF ettõl kezdve fo-
lyamatosan karbantartja/aktuali-
zálja.

Nem kapja meg a KGF a miniszter
által jóváhagyott tervezetet.

Eljárással kap-
csolatos

1 1 1 3 3

2.1.2.

A minisztérium költségvetési feje-
zeti elõirányzatainak feladat- és fi-
nanszírozási tervezetét a
szakállamtitkár felülvizsgálja és
jóváhagyja, majd ezt elküldi a
KGF-nek.

Nem teljes az elõterjesztés, kima-
rad valamely elõirányzat.

Eljárással kap-
csolatos

1 1 1 2 2

2.1.3.

A KGF összesített elõirányzat-fel-
használási tervet állít össze és be-
mutatja felülvizsgálatra a
szakállamtitkárnak. Ezzel együtt
történik meg az egyeztetés a mi-
niszteri értekezlettel, amely ezután
hagyja jóvá.

Nem teljes a elõterjesztés, kimarad
valamely elõirányzat, vagy nem
hagyta jóvá a szakállamtitkár.

Eljárással kap-
csolatos

0 1 0 2 0

2.1.4.
Az összesített elõirányzat feladat-
és finanszírozási tervet ellenõrzi a
miniszter és miniszteri értekezlet.

Kimarad egy-egy elõirányzat,
vagy hibás értékkel kerül be.

Pénzügyi-likvi-
ditási

0 0 0 3 0
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#’ FEUVE-tevékenység Kockázat
Kockázati

csoport
Kockázat

hatása
Kockázat

valószínûsége
Kockázat

jelentõsége
Kockázat

kezelhetõsége
Végsõ

értékelés

2.1.5.

A miniszteri értekezlet és a mi-
niszter által ellenõrzött és jóváha-
gyott összesített elõirányzat-
finanszírozási tervet elküldik a
Pénzügyminisztériumba.

Nem készül el idõben, hiányos, hi-
bás egyes elõirányzatok esetében.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

1 1 1 3 3

2.1.6.
A szakfõosztályok az elfogadott
elõirányzatokról megnyitják saját
nyilvántartásaikat.

Hibás adat kerül a nyilvántartásba,
kimarad valamely elõirányzat nyil-
vántartásba vétele.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

2 2 4 2 8

2.1.7.

Minden hó 20-ig a következõ hó-
nap finanszírozási tervét – a költ-
ségvetési soronként összesítve és
mutatva az éves felhasználáshoz
viszonyított arányát – a MÁK-nak
is megküldik, de elõtte a KGF és a
szakállamtitkár felülvizsgálja és
jóváhagyja

Nem készül el idõre.
Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

1 1 1 3 3

2.1.8.

Az elõirányzat alakulásáról a KGF
minden hónap 15. napjáig adatot
szolgáltat a PM-nek és a vezetõi
értekezletnek. Minden hó 20-ig a
következõ hónap finanszírozási
tervét – a költségvetési soronként
összesítve és mutatva az éves fel-
használáshoz viszonyított arányát
– a MÁK-nak is megküldik.

Késik a kimutatás, hibás adatokat
tartalmaz.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

1 1 1 3 3

3. VÉGREHAJTÁS

3.1.
Kötelezettségvállalás (keretfel-
használás módjai):

3.1.1.
Normatív támogatásokra igények
számbavétele a nyilvántartások és
statisztikák alapján

Késve jelenik meg, nem teljes a tá-
jékoztatás

Eljárással kap-
csolatos

2 2 4 2 8

3.1.1.1.
Törvény alapján történõ igény
nyilvántartása, kötelezettségválla-
lás

3.1.1.2.
Államközi szerzõdések alapján
történõ nyilvántartás és kötelezett-
ségvállalás

3.1.1.3.
Egyéb normatív alapon történõ kö-
telezettségvállalás, igény

3.1.2. Pályáztatás alapján

3.1.2.1.
A szakfõosztály elõkészítése alap-
ján pályázatot ír ki az FVM.

Téves adatok kerülnek a pályázati
kiírásba.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

3 1 3 2 6
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#’ FEUVE-tevékenység Kockázat
Kockázati

csoport
Kockázat

hatása
Kockázat

valószínûsége
Kockázat

jelentõsége
Kockázat

kezelhetõsége
Végsõ

értékelés

3.1.2.0. Pályázat lebonyolítása.

3.1.2.0.1. Pályázat megjelentetése.
Késve jelenik meg, hibás adatok-
kal stb.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

3 1 3 1 3

3.1.2.0.2. A beérkezõ pályázatok elõszûrése.
Hibás pályázat is bekerül a bírá-
landók közé. Jó pályázat kirostá-
lásra kerül.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

2 1 2 3 6

3.1.2.0.3. A pályázatok bírálata.
Hibás pályázat is bekerül a bírá-
landók közé. Jó pályázat kirostá-
lásra kerül.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

1 1 1 3 3

3.1.2.0.4. A bírálati eredmények összesítése.
Hibás pályázat is bekerül a bírá-
landók közé. Jó pályázat kirostá-
lásra kerül.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

1 1 1 3 3

3.1.2.0.5.
Javaslat készítése a befogadandó
pályázatokról.

Hibás pályázat is bekerül a bírá-
landók közé. Jó pályázat kirostá-
lásra kerül.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

1 1 1 3 3

3.1.2.0.6.
Jóváhagyott, befogadott pályáza-
tok

Hibás pályázat is bekerül a bírá-
landók közé. Jó pályázat kirostá-
lásra kerül.

Vezetési-irányí-
tási

2 1 2 1 2

3.1.2.0.7.
Pályázati eredmények kihirdetése
a honlapon, a közlönyben, orszá-
gos napilapokban, MVF.

Nem kerül kihirdetésre az ered-
mény, vagy hibás adat kerül kihir-
detésre.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

1 1 1 2 2

3.1.2.0.8.
A pályázati nyerteseket értesíti a
szakfõosztály .

Nem értesítik a nyerteseket.
Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

0 0 0 3 0

3.1.2.1.
Vállalkozási, megbízási szerzõdés
megkötése

Hibás adat kerül a szerzõdésbe,
nem kerül megkötésre a szerzõdés,
nem azzal szerzõdnek, aki meg-
nyerte.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

3 1 3 2 6

3.1.2.2. Támogatási szerzõdés megkötése

3.1.2.2.1.
A pályázat nyerteseivel támogatási
szerzõdést ír alá a szakfõosztály.

Hibás szerzõdést írnak alá, nem
kerül sor az aláírásra.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

2 1 2 2 4

3.1.2.2.2.
Megküldik a KGF-nek a szerzõ-
dést.

Nem kapja meg a KGF az aláírt
szerzõdést.

Eljárással kap-
csolatos

1 1 1 3 3

3.1.2.2.3.

A KGF nyilvántartásba veszi a kö-
telezettségvállalást és ellenjegyzi,
igazolja a pénzügyi fedezet meglé-
tét majd tájékoztatja a MÁK-ot a
kötelezettségvállalásról.

Nem kerül sor a nyilvántartásba
vételre és a tájékoztatásra.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

0 0 0 2 0

2008/52.szám
H

I
V

A
T

A
L

O
S

É
R

T
E

S
Í

T
Õ

9351



#’ FEUVE-tevékenység Kockázat
Kockázati

csoport
Kockázat

hatása
Kockázat

valószínûsége
Kockázat

jelentõsége
Kockázat

kezelhetõsége
Végsõ

értékelés

3.1.2.2.4.
A támogatott kezdeményezi a kifi-
zetést a szakmai fõosztálynál.

Nem a jogos összeg kifizetése ke-
rül a kérelembe, nem a jogosult
kezdeményezi a kifizetést.

Pénzügyi-likvi-
ditási

3 1 3 2 6

3.1.2.2.5.
A szakfõosztály ellenõrzi a teljesí-
tést a szerzõdésben szereplõ telje-
sítési kritériumok alapján.

A teljesítési jelentés nem a való-
ságnak megfelelõ megállapításokat
és adatokat tartalmazza.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

3 1 3 2 6

3.1.2.2.6.
Kiállítja az utalványrendeletet és
csatolja a mellékleteket (számlák,
dokumentumok stb.)

Az utalványrendeletbe nem a meg-
felelõ adatok kerültek, hiányosak a
mellékletek.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

3 1 3 3 9

3.1.2.2.7.
Az utalványrendeletet mellékletei-
vel átküldik a KGF-re.

Az utalványrendelet hiányos, nem
küldik át.

Eljárással kap-
csolatos

0 1 0 3 0

3.1.2.2.8.
A KGF-en ellenõrzik a formai és
tartalmi elõírásokat (kellékek meg-
léte, jogosultak írták-e alá stb.)

Az utalványrendelet nem felel meg
a jogszabályi elõírásoknak.

Eljárással kap-
csolatos

0 1 0 3 0

3.1.2.2.9.
A KGF vezetõje a kifizetést jóvá-
hagyásra felterjeszti a közgazdasá-
gi szakállamtitkárhoz.

Hibás utalványrendelet alapján en-
gedélyezik a kifizetést.

Pénzügyi-likvi-
ditási

3 0 0 1 0

3.1.2.2.10.
A közgazdasági szakállamtitkár jó-
váhagyja az utalványrendeletet.

Hibás utalványrendelet alapján en-
gedélyezik a kifizetést.

Pénzügyi-likvi-
ditási

0 0

3.1.2.2.11.
Kiállítják a MÁK felé az átutalási
megbízást és adatlapokat.

Nem kerül kiállításra az átutalási
megbízás és az adatlap, vagy hibás
adatok kerülnek bele.

Pénzügyi-likvi-
ditási

0 0 0 3 0

3.1.2.2.12.
A MÁK értesíti a KGF-et, hogy a
kifizetés megtörtént.

Nem érkezik meg az értesítés, a
MÁK nem teljesíti a kifizetést.

Eljárással kap-
csolatos

1 0 0 3 0

3.1.2.2.13.

A KGF kiállítja a könyvelési adat-
lapokat, amelyek alapját képezik a
fõkönyvi és analitikus könyvelés-
nek.

Nem kerül kiállításra a könyvelési
adatlap, vagy hibás adatokat tartal-
maz.

Eljárással kap-
csolatos

1 0 0 3 0

3.1.2.2.14.
Értesítik a szakfõosztályt, hogy a
fizetés megtörtént.

Nem értesítik a szakfõosztályt.
Eljárással kap-
csolatos

0 1 0 3 0

3.1.2.2.15.
A szakfõosztály értesíti a támoga-
tottat, hogy a fizetés megtörtént.

Nem kapja meg az értesítést a tá-
mogatott.

Eljárással kap-
csolatos

0 1 0 3 0

3.1.2.2.16.

Havonta ellenõrzik, hogy a minisz-
tériumi/fejezeti – fõkönyvi köny-
velés és a MÁK-nál vezetett
számlák megegyeznek-e, analitika
és szintetika összevetése.

A nyilvántartások és a MÁK-érte-
sítõk nem egyeznek, de ezt nem
veszik észre.

Pénzügyi-likvi-
ditási

1 0 0 3 0

3.1.2.2.17.

Havonta és negyedévente pénz-
ügyi beszámolót készítenek, vala-
mint éves értékelés összeállítása a
fejezeti kezelésû elõirányzatokról
a KGF koordinálásában.

Téves adatokat tartalmaz az éves
beszámoló, késve készül el.

Vezetési-irányí-
tási

0 1 0 3 0
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#’ FEUVE-tevékenység Kockázat
Kockázati

csoport
Kockázat

hatása
Kockázat

valószínûsége
Kockázat

jelentõsége
Kockázat

kezelhetõsége
Végsõ

értékelés

3.1.3.
Igénybegyûjtés a támogatásokra a
saját intézményektõl és egyéb
szervektõl stb.

Késve jelenik, megy, nem teljes a
tájékoztatás

Eljárással kap-
csolatos

1 2 2 2 4

3.1.3.1.
Feladatterv, megállapodástervezet
elkészítése, jóváhagyása.

Késve jelenik, megy, nem teljes a
tájékoztatás

Jogi környezet 0 0 0 3 0

3.1.3.1.2.

Az elõirányzat-felhasználás cél-
szerûségét és jogszerûségének
vizsgálata, még az okirat aláírása
elõtt.

Nem jogszerû vagy nem célszerû a
megfogalmazott felhasználás.

Jogi környezet 3 1 3 3 9

3.1.3.1.3.
Ügyirat-felterjesztés, indítvány, ja-
vaslat készítése.

Hibás elõterjesztés készül.
Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

1 1 1 2 2

3.1.3.1.4.
A minisztérium nevében a szakfõ-
osztály vezetõje felveszi a kapcso-
latot az intézmény vezetõjével.

3.1.3.1.5.

A szakmailag felelõs fõosztály
megvizsgálja a kérelmet és jóvá-
hagyja, megszövegezi a megálla-
podást és a feladattervet.

A megállapodástervezetben hibás
adatok kerülhetnek be.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

1 1 1 3 3

3.1.3.1.6.
A KGF-en pótfélívre kerül a terve-
zetben szereplõ összeg.

Kimarad ez a lépés az ügymenet-
bõl, vagy hibás adat kerül a pótfél-
ívre.

Eljárással kap-
csolatos

1 1 1 3 3

3.1.3.1.7.
Az elõkészített megállapodás ter-
vezetét megküldik a közgazdasági
szakállamtitkárnak jóváhagyásra

A megállapodástervezetben hibás
adatok szerepelhetnek.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

1 0 0 3 0

3.1.3.1.8.
A közgazdasági szakállamtitkár fe-
lülvizsgálja és jóváhagyja.

Hibás, téves adatokat tartalmazó
megállapodástervezetet hagy jóvá.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

3 0 0 1 0

3.1.3.1.9.
A fedezetigazolást szignálja a
KGF arra jogosult munkatársa.

Hibás, téves adatokat tartalmazó
fedezetigazolás kerül kiállításra.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

3 1 3 3 9

3.1.3.1.10.
A KGF-en elõjegyzésbe veszik,
mint betervezett kötelezettségvál-
lalást.

Hibás téves adatokkal kerül nyil-
vántartásba a tervezett fedezetiga-
zolás, esetleg kimarad.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

3 0 0 2 0

3.1.3.1.11.
A megállapodástervezetet a szak-
fõosztály felterjeszti a miniszteri
értekezlet elé.

Késve, hiányosan történik meg a
felterjesztés.

Eljárással kap-
csolatos

1 0 0 2 0

3.1.3.1.12. A miniszteri értekezlet jóváhagyja.
Hibás, téves adatokat tartalmazó
megállapodástervezetet hagy jóvá
a miniszteri értekezlet.

Vezetési-irányí-
tási

3 0 0 1 0
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#’ FEUVE-tevékenység Kockázat
Kockázati

csoport
Kockázat

hatása
Kockázat

valószínûsége
Kockázat

jelentõsége
Kockázat

kezelhetõsége
Végsõ

értékelés

3.1.3.1.13.
A megállapodástervezetet a szak-
fõosztály vezetõje vagy a szakál-
lamtitkár írja alá.

Hibás, téves adatokat tartalmazó
megállapodástervezetet hagyott jó-
vá a miniszteri értekezlet.

Vezetési-irányí-
tási

3 0 0 1 0

3.1.3.1.14.
Az aláírt megállapodást/ügyiratot
visszaküldik a szakfõosztályra.

Az okirat nem érkezik meg a szak-
fõosztályra.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

0 1 0 2 0

3.1.3.1.15.
Az okirat bemutatása ellenjegyzés-
re a KGF-nek és a támogatott in-
tézménynek.

Az okirat nem kerül el a KGF-re.
Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

0 0 0 3 0

3.1.3.1.16.

A támogatási szerzõdés (megálla-
podás) egy példányát a KGF-en
tartják és érvényes kötelezettség-
vállalásként tartják nyilván

Az okirat elvész.
Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

2 1 2 2 4

3.1.3.2.
Minisztériumok közötti elõirány-
zat-átadás

Késve jelenik, megy, nem teljes a
tájékoztatás

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

0 0

3.1.3.2.1.
Ügyirat-felterjesztés, indítvány, ja-
vaslat készítése.

Hibás elõterjesztés készül.
Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

1 0 0 2 0

3.1.3.2.2.

A minisztérium nevében a szakfõ-
osztály vezetõje felveszi a kapcso-
latot a társintézmény megfelelõ
fõosztályával.

3.1.3.2.3.
A társintézmények szakmailag fe-
lelõs fõosztályai elõkészítik a
megállapodást.

A megállapodástervezetbe hibás
adatok kerülhetnek be.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

1 1 1 3 3

3.1.3.2.4.
A KGF-en pótfélívre kerül a terve-
zetben szereplõ összeg.

Kimarad ez a lépés az ügymenet-
bõl, vagy hibás adat kerül a pótfél-
ívre.

Pénzügyi-likvi-
ditási

1 1 1 3 3

3.1.3.2.5.

Az elõkészített megállapodás ter-
vezetét megküldik a közgazdasági
szakállamtitkárnak felülvizsgálatra
és jóváhagyásra.

A megállapodástervezetben hibás
adatok szerepelhetnek.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

1 1 1 3 3

3.1.3.2.6.
A közgazdasági szakállamtitkár jó-
váhagyja.

Hibás, téves adatokat tartalmazó
megállapodástervezetet hagy jóvá.

Eljárással kap-
csolatos

3 0 0 2 0

3.1.3.2.7.
A fedezetigazolást szignálja a
KGF felelõs vezetõje vagy munka-
társa

Hibás, téves adatokat tartalmazó
fedezetigazolás kerül kiállításra.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

2 1 2 1 2

3.1.3.2.8.
A KGF-en elõjegyzésbe veszik,
mint betervezett kötelezettségvál-
lalást.

Hibás, téves adatokkal kerül nyil-
vántartásba a tervezett fedezetiga-
zolás, esetleg kimarad.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

2 0 0 2 0
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#’ FEUVE-tevékenység Kockázat
Kockázati

csoport
Kockázat
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Kockázat

valószínûsége
Kockázat

jelentõsége
Kockázat

kezelhetõsége
Végsõ

értékelés

3.1.3.2.9.
Az elõirányzat-felhasználás cél-
szerûsége és jogszerûségének vizs-
gálata, még az okirat aláírása elõtt.

Nem jogszerû vagy nem célszerû a
megfogalmazott felhasználás.

Pénzügyi-likvi-
ditási

2 1 2 3 6

3.1.3.2.10.
A megállapodástervezetet a mi-
niszter aláírja.

Hibás, téves adatokat tartalmazó
megállapodástervezetet hagyott jó-
vá a miniszteri értekezlet.

Vezetési-irányí-
tási

2 0 0 1 0

3.1.3.2.11.
Az aláírt megállapodást/ügyiratot
visszaküldik a szakfõosztályra.

Az okirat nem érkezik meg a szak-
fõosztályra.

Eljárással kap-
csolatos

0 1 0 3 0

3.1.3.2.12.
Az okirat bemutatása ellenjegyzés-
re a KGF-nek.

Az okirat nem kerül el a KGF-re.
Eljárással kap-
csolatos

0 0 0 2 0

3.1.3.2.13.

A megállapodás egy példányát a
KGF-en tartják és érvényes köte-
lezettségvállalásként tartják
nyilván.

Az okirat elvész.
Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

3 0 0 1 0

3.1.3.2.14.
Havonta és negyedévente pénz-
ügyi beszámolót készítenek és
éves értékelést.

Nem készül el idõre a beszámoló
és a jelentés.

Vezetési-irányí-
tási

1 1 1 3 3

3.1.3.2.15.
A KGF értesíti a MÁK-ot a megál-
lapodásról és az elõirányzat-átcso-
portosításról.

Nem küldik el, pontatlan stb.
Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

0 0 0 3 0

3.2. UTALVÁNYOZÁS

3.2.1. Elszámolás alapján

3.2.1.1.

Jelentkezik az ügyfél/támogatott a
felelõs szakfõosztály illetékes
munkatársánál – azaz eljuttatja az
elszámolást és mellékleteit az
FVM-be.

Korábban jelentkezik a támogatott
vagy a jogvesztõ határidõn túl.

Eljárással kap-
csolatos

1 1 1 2 2

3.2.1.2.

A szakfõosztály illetékes munka-
társa ellenõrzi és igazolja a teljesí-
tést. Ügyiratot készít, amelyben a
szerzõdésre hivatkozva utalvány-
rendeletet készít, csatolja a mellék-
leteket és számlákat,
elszámolásokat, igazolásokat.
Mindezt aláírja és felterjeszti.

A teljesítés nem történt meg, vagy
nem a szerzõdésnek megfelelõ
mégis elfogadják.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

3 1 3 3 9

3.2.1.3.

A KGF-en az utalványrendelet ér-
vényesítõje megvizsgálja a felter-
jesztés formai és tartalmi
követelmények szempontjából.
A vizsgálat eredményét pótfélíven
rögzíti és belehelyezi az utalvány-
rendelet ügyiratának dossziéjába,
kifizethetõ javaslattal.

Tartalmilag vagy formailag hiá-
nyos ügyirat kerül továbbításra.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

1 2 2 3 6
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#’ FEUVE-tevékenység Kockázat
Kockázati

csoport
Kockázat
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valószínûsége
Kockázat

jelentõsége
Kockázat

kezelhetõsége
Végsõ

értékelés

3.2.1.4.
A közgazdasági szakállamtitkár fe-
lülvizsgálja és jóváhagyja, majd
visszaküldi a KGF-re.

Hiányos, téves utalványrendelet
kerül tovább.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

1 1 1 3 3

3.2.1.5.
A KGF-en ellenjegyzik, kiállítják
a banki átutalást, értesítik a
MÁK-ot a kifizetésrõl.

Téves utalás, nem kerül elküldésre
a MÁK-értesítõ.

Pénzügyi-likvi-
ditási

2 1 2 2 4

3.2.1.6.
A MÁK visszaigazolja az utalást,
ami alapján lekönyvelik az
FVM-ben.

0

3.2.2. Számla alapján

3.2.2.1.

Jelentkezik az ügyfél/támogatott a
felelõs szakfõosztály illetékes
munkatársánál – azaz eljuttatja az
elszámolást és mellékleteit az
FVM-be.

Korábban jelentkezik a támogatott
vagy a jogvesztõ határidõn túl.

Eljárással kap-
csolatos

1 1 1 3 3

3.2.2.2.

A szakfõosztály illetékes munka-
társa ellenõrzi és igazolja a teljesí-
tést. Ügyiratot készít, amelyben a
szerzõdésre hivatkozva utalvány-
rendeletet készít, csatolja a mellék-
leteket és számlákat,
elszámolásokat, igazolásokat.
Mindezt aláírja és felterjeszti.

A teljesítés nem történt meg, vagy
nem a szerzõdésnek megfelelõ
mégis elfogadják.

Pénzügyi-likvi-
ditási

3 1 3 3 9

3.2.2.3.

A KGF-en az utalványrendelet ér-
vényesítõje megvizsgálja a felter-
jesztés formai és tartalmi
követelmények szempontjából.
A vizsgálat eredményét pótfélíven
rögzíti és belehelyezi az utalvány-
rendelet ügyiratának dossziéjába,
kifizethetõ javaslattal.

Tartalmilag vagy formailag hiá-
nyos ügyirat kerül továbbításra.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

1 2 2 3 6

3.2.2.4.

A közgazdasági szakállamtitkár fe-
lülvizsgálja és jóváhagyja, majd
visszaküldi a KGF-re.

Hiányos, téves utalványrendelet
kerül tovább.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

1 1 1 3 3

3.2.2.5.

A KGF-en ellenjegyzik, kiállítják
a banki átutalást, értesítik a
MÁK-ot a kifizetésrõl.

Téves utalás, nem kerül elküldésre
a MÁK-értesítõ.

Pénzügyi-likvi-
ditási

2 1 2 2 4

3.2.2.6.

A MÁK visszaigazolja az utalást,
ami alapján lekönyvelik az
FVM-ben Hiányos, téves adatlapok

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

0 0 0 2 0
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Kockázat

kezelhetõsége
Végsõ

értékelés

3.2.3. Elõfinanszírozás alapján

3.2.3.1.

Jelentkezik az ügyfél/támogatott a
felelõs szakfõosztály illetékes
munkatársánál – azaz eljuttatja az
elõfinanszírozási kérelmet és mel-
lékleteit az FVM-be.

Korábban jelentkezik a támogatott
vagy a jogvesztõ határidõn túl.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

1 1 1 3 3

3.2.3.2.

A szakfõosztály illetékes munka-
társa ellenõrzi és igazolja a teljesí-
tést. Ügyiratot készít, amelyben a
szerzõdésre hivatkozva utalvány-
rendeletet készít, csatolja a mellék-
leteket és számlákat,
elszámolásokat, igazolásokat.
Mindezt aláírja és felterjeszti.

A teljesítés nem történt meg, vagy
nem a szerzõdésnek megfelelõ
mégis elfogadják.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

3 1 3 3 9

3.2.3.3.

A KGF-en az utalványrendelet ér-
vényesítõje megvizsgálja a felter-
jesztés formai és tartalmi
követelmények szempontjából. A
vizsgálat eredményét pótfélíven
rögzíti és belehelyezi az utalvány-
rendelet ügyiratának dossziéjába,
kifizethetõ javaslattal.

Tartalmilag vagy formailag hiá-
nyos ügyirat kerül továbbításra.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

1 2 2 3 6

3.2.3.4.
A közgazdasági szakállamtitkár fe-
lülvizsgálja és jóváhagyja, majd
visszaküldi a KGF-re.

Hiányos, téves utalványrendelet
kerül tovább.

Vezetési-irányí-
tási

1 1 1 3 3

3.2.3.5.
A KGF-en ellenjegyzik, kiállítják
a banki átutalást, értesítik a
MÁK-ot a kifizetésrõl.

Téves utalás, nem kerül elküldésre
a MÁK-értesítõ.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

2 1 2 2 4

3.2.3.6.
A MÁK visszaigazolja az utalást,
ami alapján lekönyvelik az
FVM-ben

3.3. Pénzügyi teljesítés

3.3.1. Elõirányzat-átadás

3.3.1.1.
Saját intézménynek elõirányzat-át-
adás

3.3.1.1.1.

Az elõirányzatot kezelõ minisztéri-
umi részlegek aláírásmintával és a
jogosultság megjelölésével leadják
a névsort a KGF-en

Nem adják át határidõre, illetékte-
len személy aláírása is rákerül az
ívre.

Pénzügyi-likvi-
ditási

1 1 1 3 3

3.3.1.1.2.
A szakmai felelõs meggyõzõdik
arról, hogy a szakmai teljesítés
megtörtént-e

A szakmai felelõs kiállítja a telje-
sítési igazolást, miközben hiányos
a teljesítés.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

1 1 1 2 2
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hatása
Kockázat
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Kockázat

kezelhetõsége
Végsõ

értékelés

3.3.1.1.3.

Kifizetés kezdeményezése a KGF
felé, kiállítja az utalványrendeletet
a kötelezõ mellékletekkel együtt és
elküldik a KGF-re

Hiányos az utalványrendelet vagy
hibás összeg szerepel benne, vagy
a kedvezményezett adatai hibásak.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

1 1 1 3 3

3.3.1.1.4.

A KGF-en az érvényesítõ ellenõrzi
az összegszerûséget, a fedezet
meglétét, megfelel-e az alaki köve-
telményeknek, az arra jogosultak
írtak-e alá?

Valamelyik ellenõrzési pont kima-
rad. Nem megfelelõ az összeg, ala-
ki követelmények hiányoznak,
nem az arra jogosultak írták alá.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

2 1 2 2 4

3.3.1.1.5.
A KGF az EFT-01-en bejelenti a
MÁK az igényt, hogy lesz egy
ilyen kifizetés

Hiányos az EFT-01, hibás adatot
tartalmaz.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

0 0 0 3 0

3.3.1.1.6. Értesítõ a kincstár felé
Nem küldik el idõben az értesítõt.
Hiányos, téves adatokat tartalmaz.

Eljárással kap-
csolatos

0 1 0 3 0

3.3.1.1.7.
Könyvelési lap, amely alapján
adatlapot állítanak ki

Hiányos a könyvelési lap és az
adatlap, nem kerülnek idõben kiál-
lításra, hibás adatot tartalmaznak.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

0 0 0 3 0

3.3.1.1.8.
Az adatlap és levél bemegy a
MÁK-ba

Hibás adatlapot küldenek be a
MÁK-ba.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

0 1 0 3 0

3.3.1.1.9.
A MÁK átvezeti az elõirányzat-át-
adást az intézmény számláira.

3.3.1.1.10.
Értesítik az intézményt, hogy az
elõirányzat-átadás folyamatban.

Hibás adatokkal küldik el a társmi-
nisztériumnak az értesítõt.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

0 0 0 2 0

3.3.1.1.11.
A MÁK értesítõt küld, hogy az
elõirányzat-átadás megtörtént.

Nem érkezik meg a MÁK-értesítõ
az elõirányzat-átadásról.

Eljárással kap-
csolatos

0 1 0 3 0

3.3.1.1.12.

Havonta ellenõrzik, hogy a minisz-
tériumi/fejezeti- fõkönyvi könyve-
lés és a MÁK-nál vezetett számlák
megegyeznek-e, analitika és szin-
tetika összevetése

Az ellenõrzés során kimarad vala-
melyik elõirányzat vagy az eltérést
nem veszik észre.

Pénzügyi-likvi-
ditási

0 1 0 3 0

3.3.1.1.13.

Havi és negyedéves pénzügyi be-
számoló és éves értékelés összeál-
lítása a fejezeti kezelésû
elõirányzatokról a KGF koordiná-
lásában

Nem készül el idõre, vagy pontat-
lan, hiányos.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

0 1 0 3 0
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#’ FEUVE-tevékenység Kockázat
Kockázati

csoport
Kockázat

hatása
Kockázat

valószínûsége
Kockázat

jelentõsége
Kockázat

kezelhetõsége
Végsõ

értékelés

3.3.1.2.
Költségvetési fejezetek közötti
elõirányzat-átadás

3.3.1.2.1.

Az elõirányzatot kezelõ minisztéri-
umi részlegek aláírásmintával és a
jogosultság megjelölésével leadják
a névsort a KGF-en.

Nem adják át határidõre, illetékte-
len személy aláírása is rákerül az
ívre.

Pénzügyi-likvi-
ditási

1 1 1 3 3

3.3.1.2.2.
A szakmai felelõs meggyõzõdik
arról, hogy a szakmai teljesítés
megtörtént-e.

A szakmai felelõs kiállítja a telje-
sítési igazolást, miközben hiányos
a teljesítés.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

1 1 1 2 2

3.3.1.2.3.

Kifizetés kezdeményezése a KGF
felé, kiállítja az utalványrendeletet
a kötelezõ mellékletekkel együtt és
elküldik a KGF-re.

Hiányos az utalványrendelet vagy
hibás összeg szerepel benne, vagy
a kedvezményezett adatai hibásak.

Pénzügyi-likvi-
ditási

1 1 1 3 3

3.3.1.2.4.

A KGF-en az érvényesítõ ellenõrzi
az összegszerûséget, a fedezet
meglétét, megfelel-e az alaki köve-
telményeknek, az arra jogosultak
írtak-e alá?

Valamelyik ellenõrzési pont kima-
rad. Nem megfelelõ az összeg, ala-
ki követelmények hiányoznak,
nem az arra jogosultak írták alá.

Eljárással kap-
csolatos

2 1 2 2 4

3.3.1.2.5.
A KGF az EFT-01-en bejelenti a
MÁK felé az igényt, hogy lesz egy
ilyen kifizetés, elõirányzat-átadás.

Hiányos az EFT-01, hibás adatot
tartalmaz.

Pénzügyi-likvi-
ditási

0 0 0 3 0

3.3.1.2.6. Értesítõ a kincstár felé.
Nem küldik el idõben az értesítõt.
Hiányos, téves adatokat tartalmaz.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

0 1 0 3 0

3.3.1.2.7.
Könyvelési lap, amely alapján
adatlapot állítanak ki.

Hiányos a könyvelési lap és az
adatlap, nem kerülnek idõben kiál-
lításra, hibás adatot tartalmaznak.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

0 0 0 3 0

3.3.1.2.8.
Az adatlap és levél bemegy a
MÁK-ba.

Hibás adatlapot küldenek be a
MÁK-ba.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

0 1 0 3 0

3.3.1.2.9.

Ez alapján nyitja meg az egyik
könyvelési lábat a MÁK és a társ-
minisztérium adja a másik lábat,
mivel a társminisztérium is bead
egy ilyen igényt.

3.3.1.2.10.
Értesítik a társminisztériumot,
hogy az elõirányzatot elindították.

Hibás adatokkal küldik el a társmi-
nisztériumnak az értesítõt.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

0 0 0 2 0

3.3.1.2.11.
A MÁK értesítõt küld, hogy az
elõirányzat-átadás megtörtént.

Nem érkezik meg a MÁK-értesítõ
az elõirányzat-átadásról.

Eljárással kap-
csolatos

0 1 0 3 0
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#’ FEUVE-tevékenység Kockázat
Kockázati

csoport
Kockázat

hatása
Kockázat

valószínûsége
Kockázat

jelentõsége
Kockázat

kezelhetõsége
Végsõ

értékelés

3.3.1.2.12.

Havonta ellenõrzik, hogy a minisz-
tériumi/fejezeti-fõkönyvi könyve-
lés és a MÁK-nál vezetett számlák
megegyeznek-e, analitika és szin-
tetika összevetése.

Az ellenõrzés során kimarad vala-
melyik elõirányzat vagy az eltérést
nem veszik észre.

Pénzügyi-likvi-
ditási

0 1 0 3 0

3.3.1.2.13.

Havi és negyedéves pénzügyi be-
számoló, valamint éves értékelés
összeállítása a fejezeti kezelésû
elõirányzatokról a KGF koordiná-
lásában.

Nem készül el idõre vagy pontat-
lan.

Eljárással kap-
csolatos

0 1 0 3 0

3.3.2. Pénzeszköz átadás-átutalás

3.3.2.1. Támogatási szerzõdés alapján

3.3.2.1.1.
A támogatott kezdeményezi a kifi-
zetést a szakmai fõosztálynál.

Nem a jogos összeg kifizetése ke-
rül a kérelembe, nem a jogosult
kezdeményezi a kifizetést.

Pénzügyi-likvi-
ditási

2 1 2 3 6

3.3.2.1.2.
A szakfõosztály ellenõrzi a teljesí-
tést a szerzõdésben szereplõ telje-
sítési kritériumok alapján.

A teljesítési jelentés nem a való-
ságnak megfelelõ megállapításokat
és adatokat tartalmazza.

Pénzügyi-likvi-
ditási

3 1 3 2 6

3.3.2.1.3.
Kiállítja az utalványrendeletet és
csatolja a mellékleteket (számlák,
dokumentumok stb.)

Az utalványrendeletbe nem a meg-
felelõ adatok kerültek, hiányosak a
mellékletek.

Eljárással kap-
csolatos

1 1 1 3 3

3.3.2.1.4.
Az utalványrendeletet mellékletei-
vel átküldik a KGF-re.

Az utalványrendelet hiányos, nem
küldik át.

Eljárással kap-
csolatos

1 1 1 3 3

3.3.2.1.5.
A KGF-en ellenõrzik a formai és
tartalmi elõírásokat (kellékek meg-
léte, jogosultak írták-e alá stb.)

Az utalványrendelet nem felel meg
a jogszabályi elõírásoknak.

Eljárással kap-
csolatos

1 1 1 3 3

3.3.2.1.6.
A KGF vezetõje ellenõrzi az irato-
kat és felterjeszti jóváhagyásra a
közgazdasági szakállamtitkárnak.

Hibás utalványrendelet alapján en-
gedélyezik a kifizetést.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

1 1 1 3 3

3.3.2.1.7.
A közgazdasági szakállamtitkár el-
lenõrzi és jóváhagyja az utalvány-
rendeletet.

Hibás utalványrendelet alapján en-
gedélyezik a kifizetést.

Pénzügyi-likvi-
ditási

3 0 0 1 0

3.3.2.1.8.
Kiállítják a MÁK felé az átutalási
megbízást és adatlapokat.

Nem kerül kiállításra az átutalási
megbízás és az adatlap, vagy hibás
adatok kerülnek bele.

Pénzügyi-likvi-
ditási

1 0 0 3 0

3.3.2.1.9.
A MÁK értesíti a KGF-et, hogy a
kifizetés megtörtént.

Nem érkezik meg az értesítés, a
MÁK nem teljesíti a kifizetést.

Eljárással kap-
csolatos

1 0 0 3 0

3.3.2.1.10.
A KGF könyvelési adatlapot küld
a könyvelésnek.

Nem kerül kiállításra a könyvelési
adatlap, vagy hibás adatokat tartal-
maz.

Eljárással kap-
csolatos

1 0 0 3 0

3.3.2.1.11.
Értesítik a szakfõosztályt, hogy a
fizetés megtörtént.

Nem értesítik a szakfõosztályt.
Eljárással kap-
csolatos

1 1 1 3 3
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#’ FEUVE-tevékenység Kockázat
Kockázati

csoport
Kockázat

hatása
Kockázat

valószínûsége
Kockázat

jelentõsége
Kockázat

kezelhetõsége
Végsõ

értékelés

3.3.2.1.12.
A szakfõosztály értesíti a támoga-
tottat, hogy a fizetés megtörtént.

Nem kapja meg az értesítést a tá-
mogatott.

Eljárással kap-
csolatos

1 2 2 2 4

3.3.2.1.13.

Havonta ellenõrzik, hogy a minisz-
tériumi/fejezeti-fõkönyvi könyve-
lés és a MÁK-nál vezetett számlák
megegyeznek-e, analitika és szin-
tetika összevetése.

A nyilvántartások és a MÁK-érte-
sítõk nem egyeznek, de ezt nem
veszik észre.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

2 1 2 2 4

3.3.2.1.14.

Havi és negyedéves pénzügyi be-
számoló és éves értékelés összeál-
lítása a fejezeti kezelésû
elõirányzatokról a KGF koordiná-
lásában.

Téves adatokat tartalmaz az éves
beszámoló, késve készül el.

Vezetési-irányí-
tási

2 1 2 2 4

3.3.2.1.
Megbízási, vállalkozási szerzõdés
– számla alapján

3.3.2.1.1.
A megbízott, vállalkozó kezdemé-
nyezi a kifizetést a számla benyúj-
tásával.

Nem a jogos összeg kifizetése ke-
rül a kérelembe, nem a jogosult
kezdeményezi a kifizetést.

Pénzügyi-likvi-
ditási

2 1 2 2 4

3.3.2.1.2.
A szakfõosztály ellenõrzi a teljesí-
tést a szerzõdésben szereplõ telje-
sítési kritériumok alapján.

A teljesítési jelentés nem a való-
ságnak megfelelõ megállapításokat
és adatokat tartalmazza.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

3 1 3 2 6

3.3.2.1.3.
Kiállítja az utalványrendeletet és
csatolja a mellékleteket (számlák,
dokumentumok stb.)

Az utalványrendeletbe nem a meg-
felelõ adatok kerültek, hiányosak a
mellékletek.

Eljárással kap-
csolatos

1 1 1 3 3

3.3.2.1.4.
A szakállamtitkár ellenõrzi az utal-
ványrendeletet és jóváhagyja.

Az utalványrendeletbe nem a meg-
felelõ adatok kerültek, hiányosak a
mellékletek.

Eljárással kap-
csolatos

1 1 1 3 3

3.3.2.1.5.
Az utalványrendeletet mellékletei-
vel átküldik a KGF-re.

Az utalványrendelet hiányos, nem
küldik át.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

0 0 0 3 0

3.3.2.1.6.
A KGF-en ellenõrzik a formai és
tartalmi elõírásokat (kellékek meg-
léte, jogosultak írták-e alá stb.)

Az utalványrendelet nem felel meg
a jogszabályi elõírásoknak.

Eljárással kap-
csolatos

1 1 1 3 3

3.3.2.1.7.
A KGF vezetõje engedélyezi a ki-
fizetést.

Hibás utalványrendelet alapján en-
gedélyezik a kifizetést.

Pénzügyi-likvi-
ditási

2 1 2 2 4

3.3.2.1.8.
A közgazdasági szakállamtitkár el-
lenjegyzi az utalványrendeletet.

Hibás utalványrendelet alapján en-
gedélyezik a kifizetést.

Pénzügyi-likvi-
ditási

3 1 3 2 6

3.3.2.1.9.
Kiállítják a MÁK felé az átutalási
megbízást és adatlapokat.

Nem kerül kiállításra az átutalási
megbízás és az adatlap, vagy hibás
adatok kerülnek bele.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

0 0 0 3 0

3.3.2.1.10.
A MÁK értesíti a KGF-et, hogy a
kifizetés megtörtént.

Nem érkezik meg az értesítés, a
MÁK nem teljesíti a kifizetést.

Eljárással kap-
csolatos

0 1 0 3 0
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#’ FEUVE-tevékenység Kockázat
Kockázati

csoport
Kockázat

hatása
Kockázat

valószínûsége
Kockázat

jelentõsége
Kockázat

kezelhetõsége
Végsõ

értékelés

3.3.2.1.11.
A KGF könyvelési adatlapot küld
a könyvelésnek.

Nem kerül kiállításra a könyvelési
adatlap, vagy hibás adatokat tartal-
maz.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

1 1 1 3 3

3.3.2.1.12.
Értesítik a szakfõosztályt, hogy a
fizetés megtörtént.

Nem értesítik a szakfõosztályt.
Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

1 1 1 3 3

3.3.2.1.13.
A szakfõosztály értesíti a támoga-
tottat, hogy a fizetés megtörtént.

Nem kapja meg az értesítést a tá-
mogatott.

Eljárással kap-
csolatos

1 1 1 2 2

3.3.2.1.14.

Havonta ellenõrzik, hogy a minisz-
tériumi/fejezeti-fõkönyvi könyve-
lés és a MÁK-nál vezetett számlák
megegyeznek-e, analitika és szin-
tetika összevetése.

A nyilvántartások és a MÁK érte-
sítõk nem egyeznek, de ezt nem
veszik észre.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

1 1 1 2 2

3.3.2.1.15.
Éves értékelés összeállítása a feje-
zeti kezelésû elõirányzatokról a
KGF koordinálásában.

Téves adatokat tartalmaz az éves
beszámoló, késve készül el.

Vezetési-irányí-
tási

1 1 1 2 2

3.3.2.1.
Törvényi elõírás, feladatfinanszí-
rozás alapján

3.3.2.1.1.
A hivatal vagy hatóság beküldi
igényét és elszámolásait.

Hibás adatok kerülnek bele az uta-
lásba stb.

Pénzügyi-likvi-
ditási

2 1 2 2 4

3.3.2.1.2.
A szakfõosztály és a KGF utalvá-
nyozza a hivatal/hatóság igényét.

3.3.2.1.3.
A KGF kiállítja a könyvelési adat-
lapot, amit továbbít a könyvelésre,
tájékoztatja a MÁK-ot

Hibás adat kerül könyvelésre, nem
kerül könyvelésre a kifizetés.

Pénzügyi-likvi-
ditási

2 1 2 3 6

3.3.2.1.4.
Havi és negyedéves pénzügyi je-
lentést készít az elõirányzatról és
éves beszámolót is.

2 0

4. ELLENÕRZÉS

4.1.

Folyamatos belsõ ellenõrzés, ame-
lyet a Ellenõrzési Osztály (belsõ
ellenõrzés) és a szakmailag felelõs
fõosztály hajt végre

4.1.1. Szakfõosztály

4.1.1.1.

A szerzõdésekben és jogszabá-
lyokban meghatározott idõpontig
érvényes megkötések, tilalmak
nyilvántartása és ellenõrzése

Nem érvényesítik, nem ellenõrzik,
szerzõdésszegés stb.

Vezetési-irányí-
tási

3 2 6 1 6

4.1.1.2.
Követelések, kinnlévõségek behaj-
tása, nyilvántartása

Elévül az ügy.
Vezetési-irányí-
tási

3 2 6 1 6
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#’ FEUVE-tevékenység Kockázat
Kockázati

csoport
Kockázat

hatása
Kockázat

valószínûsége
Kockázat

jelentõsége
Kockázat

kezelhetõsége
Végsõ

értékelés

4.1.2.
Az SZMSZ-ben szereplõ rendsze-
rességgel és irányban folytatott
vizsgálatok.

A vizsgálat nem találja meg a hi-
bákat, nem ismerik fel a hibamin-
tát stb.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

2 1 2 2 4

4.2. Külsõ ellenõrzés

4.2.1. Állami Számvevõszék
A vizsgálat nem találja meg a hi-
bákat, nem ismerik fel a hibamin-
tát stb.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

2 1 2 2 4

4.2.1.1.
A költségvetési tervezés ellenõr-
zése

A vizsgálat nem találja meg a hi-
bákat, nem ismerik fel a hibamin-
tát stb.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

1 1 1 3 3

4.2.1.2. A zárszámadás ellenõrzése
A vizsgálat nem találja meg a hi-
bákat, nem ismerik fel a hibamin-
tát stb.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

2 1 2 2 4

4.2.1.3. Célvizsgálatok
A vizsgálat nem találja meg a hi-
bákat, nem ismerik fel a hibamin-
tát stb.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

0 0

4.2.1.4.
5 évente átfogó fejezeti mûködés
ellenõrzése

A vizsgálat nem találja meg a hi-
bákat, nem ismerik fel a hibamin-
tát stb.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

1 2 2 1 2

4.2.2. Célvizsgálatok
A vizsgálat nem találja meg a hi-
bákat, nem ismerik fel a hibamin-
tát stb.

Humán erõfor-
rással kapcsola-
tos

2 0 0 2 0
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter utasításai

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
12/2008. (HÉ 52.) KHEM

utasítása
az országgyûlési képviselõk részére adandó válaszok

elõkészítésérõl és a parlamenti kapcsolattartás
rendjérõl

Az országgyûlési képviselõi kérdésekre adott válaszok
elkészítése során megkülönböztetett figyelmet kell fordí-
tani a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztéri-
um (a továbbiakban: minisztérium) munkájának egységes
megjelenítésére, a válaszok szakmai, társadalmi megala-
pozottságára, az Országgyûlés Házszabályában foglalt kö-
vetelmények teljesítésére, az elõírt határidõk betartására,
ennek érdekében az országgyûlési képviselõk részére
adandó válaszok elõkészítésérõl és a parlamenti kapcsolat-
tartás rendjérõl a következõk szerint rendelkezem:

Általános rendelkezések

1. §

Az országgyûlési képviselõk részére adandó válaszok
elõkészítésére és a parlamenti kapcsolattartásra a minisz-
térium Szervezeti és Mûködési Szabályzatában és az Irat-
kezelési Szabályzatában foglaltakat az utasításban foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.

2. §

(1) A minisztérium munkájának az Országgyûlés elõtti
egységes megjelenítése érdekében valamennyi írásbeli és
szóbeli országgyûlési képviselõi megkeresés intézését a
Parlamenti és Koordinációs Fõosztály Parlamenti Osztá-
lya (továbbiakban: Parlamenti Osztály) koordinálja, vala-
mint véglegesíti a válaszokat.

(2) Az Országgyûlés Hivatalától elektronikus úton érke-
zõ interpellációkat, kérdéseket, napirenden kívüli felszóla-
lásokat a Parlamenti Osztály feljegyzés kíséretében soron
kívül elektronikus úton (faxon, e-mailben) továbbítja a
tárgy szerint érintett szakmai fõosztálynak, egyidejûleg a
megkeresés tartalmáról az érintett szakmai fõosztály fel-
ügyeletét ellátó szakállamtitkárt/kabinetfõnököt (a továb-
biakban együtt: felsõvezetõ) tájékoztatja.

(3) Az érintett szakmai fõosztály ügyintézõje a közvet-
len vezetõje és felsõvezetõje által – személyesen vagy táv-
beszélõn – jóváhagyott választervezetet közvetlenül elekt-
ronikus úton is megküldi a Parlamenti Osztálynak. A fel-
sõvezetõ írásbeli jóváhagyásával ellátott választervezetet
utólag, papíralapon adja át.

3. §

(1) A minisztériumba érkezõ országgyûlési képviselõi
megkeresés eredeti példányát a Központi Iktatóból köz-
vetlenül a Parlamenti Osztályra kell küldeni.

(2) A címzett a másolati példányon értesül a levél beér-
kezésérõl és arról, hogy azt intézkedés végett a Parlamenti
Osztály kapta meg, amely – az érintett felsõvezetõ egyide-
jû tájékoztatása mellett – gondoskodik a megkeresés ügy-
iratba helyezésérõl, az elintézési határidõ megjelölésérõl
és az illetékes szakmai fõosztály kijelölésérõl, majd a vá-
lasz véglegesítésérõl és miniszteri jóváhagyásra, illetve
aláírásra történõ elõterjesztésérõl.

4. §

(1) A miniszteri válaszok Parlamenti Osztály által meg-
adott határidõre történõ elkészítéséért és azok szakmai
megalapozottságért, valamint a társadalmi hatások bemu-
tatásáért a szakterület szerint érintett felsõvezetõ felelõs.

(2) Ha az országgyûlési képviselõi megkeresés más
szakterületet is érint, a további érintett felsõvezetõ bevo-
násáról a megadott határidõn belül az elsõ helyi felelõs
gondoskodik.

(3) A más tárca hatáskörét is érintõ válaszok elkészíté-
séhez a Parlamenti Osztály részanyagot kér.

5. §

A távbeszélõn érkezõ információkérések esetén a meg-
keresett köztisztviselõnek tájékoztatni kell az országgyû-
lési képviselõt, hogy adatigénylését írásban megerõsítve
küldje meg a Parlamenti Osztálynak, ahol – figyelembe
véve a tájékoztatásra vonatkozó törvényi elõírásokat –
gondoskodnak a megadható információk összegyûjtésérõl
és eljuttatásáról, valamint az átadott anyagok nyilvántartá-
sáról.

Az interpellációkkal, kérdésekkel, napirenden kívüli
felszólalásokkal kapcsolatos válaszok elõkészítése

6. §

A válaszokkal szemben támasztott követelmény, hogy
azok tartalmazzák az országgyûlési képviselõ megállapí-
tásaira és kérdéseire adandó tájékoztatást és érveket. A vá-
laszok lényegre törõek, szakmailag megalapozottak, vilá-

9364 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/52. szám



gos stílusúak, informatívak, a szóban elhangzó válaszok
pedig élõbeszédet követõek legyenek.

7. §

(1) Az azonnali kérdésekre és a napirenden kívüli fel-
szólalásokra a megadott cím alapján akkor is írásos választ
kell készíteni, ha az országgyûlési képviselõ a kérdés, il-
letve a felszólalás tartalmát – élve az Országgyûlés Ház-
szabályában biztosított lehetõségével – a Parlamenti Osz-
tály munkatársának külön megkeresésére sem ismertette.
Ilyen esetekben a cím alapján a nyomtatott és elektronikus
sajtóban fellelhetõ információkra figyelemmel kell a vá-
laszt összeállítani.

(2) Az országgyûlési képviselõk részére adandó vála-
szok elkészítésére vonatkozó határidõket és formai köve-
telményeket az utasítás melléklete tartalmazza.

Törvényjavaslatok
és országgyûlési határozati javaslatok beterjesztése

8. §

(1) A törvényjavaslatok, országgyûlési határozati javas-
latok beterjesztésérõl – a Kormány által elfogadott elõter-
jesztés egy papír alapú és elektronikus formátumú példá-
nyának megküldésével – a kormányülést követõen az érin-
tett szakmai fõosztálynak haladéktalanul tájékoztatnia kell
a Parlamenti Osztályt, amely a benyújtandó javaslatot
egyezteti a Miniszterelnöki Hivatal Kabinet Irodájával és a
Parlamenti Titkárságával.

(2) Az esetleges pontosításokat a Parlamenti Osztály az
érintett szakmai fõosztállyal egyezteti, illetve az elfoga-
dott pontosításokat a törvényjavaslaton/országgyûlési ha-
tározati javaslaton átvezeti és elkészíti a beterjesztõ leve-
let. A Parlamenti Osztály az irományszám ismeretében
gondoskodik az Országgyûlési Hivatal Szervezési Fõosz-
tályával egyeztetett számban papír alapon, valamint elekt-
ronikus úton a benyújtásról.

(3) Az érintett szakfõosztály
a) elkészíti a miniszteri expozé tervezetét a beterjesztést

követõ három napon belül,
b) szakmai véleményt alakít ki a beterjesztett módosító,

kapcsolódó módosító javaslatokról,
c) elõkészíti és egyezteti a kormányzati állásfoglalást

tartalmazó elõterjesztést,
d) a 12. § (2) bekezdés szerinti esetben képviseli a kor-

mányzati álláspontot a kijelölt bizottságok elõtt,
e) elõkészíti az egységes javaslatot,
f) véleményezi a szavazási forgatókönyvet,
g) szükséges esetben elõkészíti a zárószavazás elõtti

módosító javaslatot,

h) elõkészíti a miniszteri zárszó tervezetét a részletes
vita lezárását követõ második napon belül,

i) a zárószavazást követõ napon elõkészíti a kihirdeten-
dõ normaszöveget.

(4) Az érintett szakfõosztály a (3) bekezdés a), e) és
g)–i) pontja szerinti tervezeteket megküldi a Parlamenti
Osztálynak, amely biztosítja a Házszabály szerinti formai
követelményeknek való megfelelést.

(5) A (3) bekezdés a), e) és g)–i) pontja szerinti terveze-
tet az érintett szakmai fõosztály a Parlamenti Osztály útján
küldi meg miniszteri/államtitkári jóváhagyásra.

9. §

(1) A Parlamenti Osztály folyamatosan tájékoztatja az
érintett szakfõosztályt a parlamenti tárgyalás menetérõl,
így a bizottsági és plenáris általános és részletes vitáról, a
beadott módosító indítványokról és ez utóbbiakról tárcaál-
láspont, illetve kormányálláspont kialakítását kéri.

(2) A tárca részérõl módosító javaslat kizárólag a Parla-
menti Osztály útján kezdeményezhetõ, ahol gondoskod-
nak a Házszabály szerinti megfelelõségrõl és a szükséges
szakállamtitkári, illetve miniszteri/államtitkári jóváhagyás
megszerzésérõl.

10. §

(1) A Kormány által benyújtott költségvetési törvényja-
vaslat parlamenti bizottsági tárgyalása során a Parlamenti
Osztály felelõs a költségvetési törvényjavaslathoz beérke-
zõ összes módosító és kapcsolódó módosító indítvány Ter-
vezés-koordinációs, Kontrolling és Közbeszerzési fõosz-
tályra történõ soron kívüli eljuttatásáért a tárcaálláspont
kialakítása érdekében.

(2) A költségvetési általános és részletes vitában a par-
lamenti bizottságokban való képviseletért a Költségvetési
és a Gazdasági Bizottság tekintetében a gazdasági és ága-
zatfinanszírozási szakállamtitkár, más parlamenti bizott-
ságok vonatkozásában a költségvetési módosító indít-
vánnyal érintett szakállamtitkár/kabinetfõnök a felelõs.

(3) A módosító indítványokról történõ szavazáshoz az
Országgyûlés Hivatala által készített forgatókönyvet a
Parlamenti Osztály a szakfõosztály bevonásával vélemé-
nyezi.

11. §

Az Országgyûlés plenáris ülése az elõterjesztõ jelenléte
nélkül nem tárgyal javaslatot. A napirend tárgyalása során
az érintett szakfõosztály vezetõjének, vagy döntési joggal
rendelkezõ köztisztviselõjének az esetleges miniszteri/ál-
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lamtitkári tájékoztatás megadása érdekében – legalább
távbeszélõ útján – elérhetõnek kell lennie. Az elérhetõség-
rõl a Parlamenti Osztályt elõzetesen tájékoztatni kell.

Minisztériumi képviselet
az Országgyûlés plenáris ülésén és bizottságaiban

12. §

(1) A minisztérium által beterjesztett javaslatok ország-
gyûlési bizottsági tárgyalása során minden esetben – más
tárcák javaslatainál kormányzati igény szerint – gondos-
kodni kell a szakállamtitkári szintû képviseletrõl.

(2) Kivételes esetben az adott témát jól ismerõ, a képvi-
seletet állásfoglalásra jogosult fõosztály-vezetõi és szakér-
tõi szinten kell biztosítani. Ebben az esetben a minisztériu-
mot képviselõ személy kijelöléséért és a képviselet bizto-
sításáért a törvényjavaslat szakmai elõkészítéséért felelõs
felsõvezetõ felel.

Miniszteri fogadóóra

13. §

A Kormány döntése értelmében a miniszter az Ország-
gyûlés rendes és rendkívüli ülésszaka alatt minden párat-
lan héten, keddi napokon 16 és 18 óra között az országgyû-
lési képviselõk részére fogadóórát tart. A Parlamenti Osz-
tály az érintett szakmai fõosztályoktól a fogadóóra napján
10 óráig a miniszter részére összeállított felkészítõ anyag

megküldését és a fogadóórán részt vevõ személyének
megjelölését kéri.

Záró rendelkezések

14. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ 3. napon lép ha-
tályba.

(2) Ezen utasítás hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a 22/2006. GKM szabályzat.

15. §

(1) A felsõvezetõknek az utasítás hatálybalépését köve-
tõ hét napon belül, illetve az országgyûlési ülésszakok
megkezdése elõtt rendelkezniük kell arról, hogy a rövid,
1-2 órás határidõ vagy azonnali feladatellátás esetén mi-
lyen szolgálati utat kell követni [pl. értesítési lánc, munka-
anyag továbbíthatósága, közvetlen vezetõi jóváhagyás
(távbeszélõn, e-mailen), a felsõvezetõ utólagos tájékozta-
tása].

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárás kialakítására fel kell
kérniük a minisztérium felügyelete alá tartozó, az ország-
gyûlési képviselõi megkeresésekkel gyakran érintett költ-
ségvetési intézmények, gazdasági társaságok vezetõit is.

Dr. Molnár Csaba s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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Melléklet a 12/2008. (HÉ 52.) KHEM utasításhoz

Határidõk és formai követelmények
a válaszok elkészítéséhez az országgyûlés általános munkarendje alapján

Megnevezés
Benyújtás

az Országgyûlés
elnökéhez

Szakfõosztályi határidõ
a választervezet szakállamtit-
kári jóváhagyással Parlamenti

Osztályra küldésére

Parlamenti Osztályi határidõ
a választervezet véglegesíté-
se, átadása miniszter/államtit-

kár részére

A válasz, illetve reagálás el-
mondására rendelkezésre álló
idõ és formai követelmények

Interpelláció
Ülést megelõzõ hét
szerda 12 óráig

Legkésõbb az ülést
megelõzõ hét
csütörtök 14 óra

Ülést megelõzõ hét
péntek

4 perc
18-as betûméret
kb. 45 gépelt sor

Kérdés
Ülést megelõzõ hét
péntek 12 óráig

Az ülést megelõzõ hét
péntek 10 óra elõtt
beadott kérdések esetén:
péntek 13 óra,
illetve az
ülést megelõzõ hét
péntek 10–12 óra között
beadott kérdések esetén:
az ülés napja
(hétfõ) 9 óra

Ülést megelõzõ hét
péntek, illetve
az ülés napja (hétfõ)
10 óra

2 perc
18-as betûméret
kb. 25 gépelt sor

Azonnali kérdés
Ülés napján (hétfõn)
12 óráig

Ülés napja
(hétfõ) 14 óra

Ülés napja (hétfõ)
14.30 óra
(fax, e-mail)

2+1 perc
18-as betûméret
kb. 25+10–15 gépelt sor

Napirenden kívüli
felszólalás

Ülés napján (hétfõn)
12 óráig*

Hétfõi napirend elõtti
felszólalás esetén: hétfõ
legkésõbb 12.50 óra
Napirend utáni
felszólalás esetén:
hétfõ 15 óra

Hétfõi napirend elõtti
felszólalás esetén: hétfõ
12.55 óra (fax, e-mail)
Napirend utáni
felszólalás esetén: hétfõ
17 óra

5 perc
18-as betû
kb. 50 gépelt sor

Írásbeli kérdés Folyamatos
A benyújtást követõ
6. naptári nap

A benyújtást követõ
7. naptári nap

–
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
13/2008. (HÉ 52.) KHEM

utasítása
a Közlekedési, Hírközlési

és Energiaügyi Minisztérium
Igazgatás költségvetése pénzügyi-gazdasági

feladatairól és a döntési eljárásokról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(továbbiakban: Áht.), a számvitelrõl szóló 2000. évi C. tör-
vény (továbbiakban: Sztv.), az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (to-
vábbiakban: Ámr.), az államháztartás szervezetei beszá-
molási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságai-
ról szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (továbbiak-
ban: Sztv. vhr.) rendelkezéseire figyelemmel a Közleke-
dési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Igazgatás
költségvetése pénzügyi-gazdasági feladatairól és a döntési
eljárásokról a következõk szerint rendelkezem:

1. §

Az utasítás hatálya

Jelen utasítás hatálya kiterjed a Közlekedési, Hírközlési
és Energiaügyi Minisztérium (a továbbiakban: KHEM
vagy minisztérium) Igazgatás-költségvetésének tervezésé-
re, teljesítésére, gazdálkodására és beszámolására.

2. §

Az elõirányzatok tervezésének feladatai

A KHEM Igazgatás bevételi és kiadási elõirányzatainak
tervezése, a költségvetési irányelvek szerinti összeállítása,
az egyes jogcímek közötti felosztási javaslat elõkészítése,
a célok és támogatások összhangjának megteremtése a
Költségvetési Fõosztály feladata, amelynek keretében:

a) a költségvetési irányelvekkel, valamint a szakmai kö-
vetelményekkel összhangban elkészíti a KHEM Igazgatás
kiemelt elõirányzatainak költségvetési javaslatát,

b) a költségvetési törvény alapján elkészíti a kincstári
költségvetést és az elemi költségvetést, amely magában
foglalja

– a költségvetési kiadások és bevételek elõirányzatai-
nak kidolgozását és javaslattételt a szakmai fõosztályokkal
egyeztetve,

– az elõirányzat-felhasználási terv kidolgozását,
– a személyi juttatások kidolgozását – az engedélyezett

létszámkeret alapján – a Humánigazgatási Fõosztály bevo-
násával,

– a részletes kiadási és bevételi elõirányzatokat meg-
alapozó szöveges indokolás elkészítését, a vonatkozó szá-
mításokat,

– a költségvetési alapokmány elkészítését.

A költségvetési alapokmányt, valamint az elemi költ-
ségvetést felügyeleti hatáskörben a Költségvetési Fõosz-
tály által elkészített és ellenõrzött dokumentációk alapján
– a miniszter által átadott jogkörben – a gazdasági és ága-
zatfinanszírozási szakállamtitkár hagyja jóvá.

3. §

Költségvetési elõirányzatok felosztása, módosítása

1. A KHEM – mint önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv – költségvetési törvényben megállapított elõirányza-
tainak részletes, felhasználási célok szerinti felosztását a
Költségvetési Fõosztály vezetõjének elõterjesztése alap-
ján a gazdasági és ágazatfinanszírozási szakállamtitkár
egyetértésével a miniszter hagyja jóvá.

2. Költségvetési Fõosztály vezetõjének kezdeményezé-
sére

– a KHEM jóváhagyott elõirányzatain belül az eredeti-
leg felosztásra nem került tartalék, vagy a megtakarított ki-
adási elõirányzatnak az év közbeni felhasználásából eredõ
átcsoportosításokat,

– az elemi költségvetésben jóváhagyott összegekhez
képest, a törvényi kiemelt elõirányzatok közötti átcsopor-
tosítást az Áht. 24. §-a (3) bekezdésében foglaltak szerint,
valamint

– a jóváhagyott elõirányzatokon felüli – a tényleges
többletnek megfelelõ összegû – az Áht. 93. §-ának (2) be-
kezdésében, valamint az Ámr. 48. §-ának (2) bekezdésé-
ben foglaltak figyelembevételével történõ elõirányzat-mó-
dosításokat
saját elõirányzat-módosítási hatáskörében a gazdasági és
ágazatfinanszírozási szakállamtitkár hagyja jóvá.

3. A KHEM Igazgatás átvett pénzeszközök felhasználá-
sával, valamint elõzõ évben vállalt kötelezettségek teljesí-
tésével összefüggõ kiadásainak teljesítését és elõirány-
zat-módosítását – az elõirányzat-maradványok felülvizs-
gálatát és jóváhagyását megelõzõen – a maradvány jóvá-
hagyásától függõ utólagos felügyeleti korrekciós és ezzel
összefüggõ visszapótlási kötelezettség mellett, a Költség-
vetési Fõosztály vezetõje, vagy a Költségvetési Fõosztály
vezetõje által írásban kijelölt személy hagyja jóvá.

4. A KHEM Igazgatás felülvizsgált és jóváhagyott elõ-
irányzat-maradvány felhasználásából adódó intézményi
hatáskörû elõirányzat-módosításokat a Költségvetési Fõ-
osztály vezetõje, vagy a Költségvetési Fõosztály vezetõje
által írásban kijelölt személy engedélyezi.

5. A KHEM Igazgatás költségvetését érintõ, a Magyar
Államkincstárnak bejelentett elõirányzat-módosításokról
– hatáskörönkénti bontásban – az analitikus nyilvántartás
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vezetését a KHEM Költségvetési Fõosztályának Igazga-
tási Osztálya végzi.

4. §

Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés

1. Kötelezettségvállalás

1.1. Kötelezettségvállalás minden olyan intézkedés,
amely a minisztérium feladatainak ellátásához szükséges
elõfeltételek biztosítása érdekében, a jóváhagyott éves tá-
mogatási, bevételi elõirányzat terhére vagy javára fizetési,
illetve más teljesítési, szolgáltatási kötelezettséggel jár.

Kötelezettségvállalási dokumentumnak minõsülnek kü-
lönösen az alábbiak:

1.1.1. köztisztviselõi kinevezési okmány, munkaszer-
zõdés,

1.1.2. megbízási szerzõdés,
1.1.3. egyéb szerzõdés (megállapodás),
1.1.4. visszaigazolt megrendelés,
1.1.5. ideiglenes külföldi utazási engedély,
1.1.6. belföldi kiküldetés elrendelése,
1.1.7. pályázati úton odaítélt támogatásról szóló döntés

aláírt dokumentuma,
1.1.8. kormányhatározat alapján átcsoportosított és a

határozat megjelenésétõl számított 60 napon belül tett in-
tézkedés dokumentuma,

1.1.9. az elõzetes kötelezettségvállalás dokumentuma:
a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvényben
(továbbiakban: Kbt.) foglaltak szerint a közbeszerzés
megkezdéseként a közbeszerzési eljárást megindító fel-
adott hirdetmény, megküldött ajánlati, ajánlattételi felhí-
vás, továbbá a meghirdetett támogatási konstrukció doku-
mentumai (pályázati felhívások, kiírások, támogatási
programok, egyedi támogatások) – amennyiben azok nem
kerülnek visszavonásra,

1.1.10. egyéb [az Ámr. 66. § (10) bekezdésében fog-
laltak].

1.2. A minisztérium nevében kötelezettséget vállalni a
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat-

és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rende-
letben és a költségvetési alapokmányban foglalt feladatok
célszerû és hatékony ellátására figyelemmel – az 1.3 pont-
ban foglaltak kivételével – kizárólag a 2. pont szerinti költ-
ségvetési ellenjegyzést követõen és írásban lehet. [Ámr.
134. § (1) bekezdés].

1.3. Gazdasági eseményenként a bruttó – általános for-
galmi adót tartalmazó – 50 000 forintot el nem érõ kifizeté-
sek esetén írásbeli kötelezettségvállalás nem szükséges
[Ámr. 134. § (3) bekezdés]. Ezeket a kötelezettségvállalá-
sokat a benyújtott számla alapján kell nyilvántartásba ven-
ni, az 1.14. pont szerint.

1.4. A KHEM-ben kötelezettségvállalásra jogosult:
1.4.1. átfogó jogkörrel
– a miniszter – a gazdasági és ágazatfinanszírozási szak-

államtitkár véleményének kikérésével – értékhatár nélkül,
1.4.2. ügyrendileg hozzátartozóan
– az államtitkár, a kabinetfõnök, a felügyeletet gya-

korló szakállamtitkár – a gazdasági és ágazatfinanszírozá-
si szakállamtitkár egyetértésével – nettó 40 millió forint
értékhatárig,

– a fõosztályvezetõ, a fõosztályvezetõi juttatásra jogo-
sult vezetõ – a kabinetfõnök, illetve a felügyeletet gya-
korló szakállamtitkár és a gazdasági és ágazatfinanszíro-
zási szakállamtitkár egyetértésével – nettó 25 millió forint
értékhatárig.

1.4.3. Az értékhatár-kötöttség ügyletenkénti kötelezett-
ségvállalásra vonatkozik, és nem tartalmazza az általános
forgalmi adót, ugyanakkor az összességében nem haladhatja
meg az éves költségvetésben az adott szervezeti egység, a
szakmai kezelõ fõosztály részére jóváhagyott elõirányzatot.

1.5. A KHEM Igazgatás terhére kötendõ szerzõdésnek,
az Igazgatás terhére történõ megrendelésnek tartalmaznia
kell:

a) a szakmai, mûszaki teljesítés határidejét, amelyet az
Ámr. 57/A. §-ának (1) bekezdése értelmében tárgyévi elõ-
irányzat terhére történõ kötelezettségvállalás esetében úgy
kell megállapítani, hogy a pénzügyi teljesítés határideje
nem haladhatja meg a tárgyévet követõ év június 30-át,

b) a kifizetendõ összeget,
c) az összeg kifizetésének idõpontját,
d) kötelezettségvállalás azonosítóját,
e) részteljesítés esetén a fizetési ütemtervet.

1.6. A kötelezettségvállaló felel a Kbt.-ben, a kapcsolódó
jogszabályokban, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium beszerzéseinek szabályozásáról szóló utasítás-
ban, valamint a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Mi-
nisztérium szerzõdései megkötésének és nyilvántartásának
általános szabályairól szóló utasításban foglaltak betartásá-
ért, a kötelezettségvállalás tartalmáért, öszszegéért.

1.7. A kötelezettségvállalásnak elõirányzat-felhaszná-
lási terven kell alapulnia. A kötelezettségvállalások sze-
rinti fizetési kötelezettség és az elõirányzat-felhasználási
terv összhangjának biztosításáról a költségvetési ellen-
jegyzõ köteles gondoskodni.

1.8. A kötelezettségvállalás ügyviteli folyamatát, (elõ-
készítés, véleményezés, aláírás, szakmaiteljesítés-igazo-
lás, szerzõdés nyilvántartás stb.) továbbá a folyamat során
alkalmazandó formanyomtatványokat a Közlekedési, Hír-
közlési és Energiaügyi Minisztérium szerzõdései megkö-
tésének és nyilvántartásának általános szabályairól szóló
utasítás tartalmazza.

1.9. Tárgyévi fizetési kötelezettség az adott célra, a
szakmai kezelõ fõosztály részére jóváhagyott kiadási elõ-
irányzatok összegéig – a saját bevételek teljesülési üte-
mére figyelemmel – vállalható.
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1.10. Éven túli fizetési kötelezettség vállalható egy-
részt a tárgyévi elõirányzat terhére, amennyiben a pénz-
ügyi teljesítés a tárgyévet követõ év június 30-ig megtörté-
nik, másrészt a következõ évek elõirányzata terhére az
Áht. 12/A. §-ában, a 47. §-ában, valamint a 49. §–ának r)
pontjában foglalt rendelkezésekre figyelemmel, az Ámr.
134. §-a (4) bekezdésének b) pontja alapján. Éven túli kö-
telezettségvállalást a kötelezettségvállalásra jogosult ve-
zetõ kezdeményezésére a szakmai felügyeletet gyakorló
felsõvezetõ, valamint a gazdasági és ágazatfinanszírozási
szakállamtitkár egyetértésével a miniszter engedélyezhet.

1.11. A kötelezettségvállalással terhelt elõirányzat-ma-
radvány terhére – ha a kötelezettségvállalás meghiúsul,
vagy a felhasználás összege kisebb a vállalt kötelezettség-
nél – újabb kötelezettség csak a pénzügyminiszter engedé-
lyével vállalható [Ámr. 134. § (6) bekezdés].

1.12. A kötelezettségvállalást, illetve a követelés-elõ-
írást tartalmazó aláírt érvényes okmányok egy példányát –
szerzõdések esetében a szerzõdésnek a minisztériumot il-
letõ eredeti példányát a Közlekedési, Hírközlési és Ener-
giaügyi Minisztérium szerzõdései megkötésének és nyil-
vántartásának általános szabályairól szóló utasításban fog-
laltaknak megfelelõen – nyilvántartásba vételre a Költség-
vetési Fõosztály részére meg kell küldeni.

1.13. A Költségvetési Fõosztály Igazgatási Osztályá-
nak vezetõje integrált rendszer keretében gondoskodik a
kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartásának veze-
tésérõl. Az analitikus kötelezettségvállalási nyilvántartás-
nak tartalmaznia kell évenkénti bontásban, szervezeti egy-
ségenként, a kötelezettségvállalások kiadási jogcímek sze-
rinti felsorolását, az elõirányzat összegét, a kötelezettség-
vállalások halmozott összegét, a szabad keretet, a pénzü-
gyileg teljesített, illetõleg még nem teljesített kötelezett-
ségvállalások állományát, a kötelezettségvállalás azonosí-
tóját, jogcímét, forint összegét, bejegyzésének dátumát, a
fizetési kötelezettség várható idõpontját, a kötelezettség
teljesítésének idõpontját.

1.14. A kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartá-
sát negyedévente egyeztetni kell a fõkönyvi nyilvántartás-
sal. Az egyeztetésért, amelyért felelõs személyeket név
szerint, valamint a dokumentálásának módját a Költségve-
tési Fõosztály Igazgatási Osztályának vezetõje jelöli ki, és
az elõzõekben foglaltakat (felelõsség, dokumentálás mód-
ja) az érintettek munkaköri leírása tartalmazza.

2. Ellenjegyzés

A kötelezettségvállalások költségvetési ellenjegyzését a
Költségvetési Fõosztály végzi.

2.1. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a Költség-
vetési Fõosztály vezetõje, vagy a Költségvetési Fõosztály
vezetõje által – az Ámr. 134. §-ának (8) bekezdésére,

138. §-ának (1) és (3) bekezdéseire figyelemmel – írásban
kijelölt személy jogosult. Írásbeli ellenjegyzés nélkül – az
1.3. pontban foglalt kivétellel – a KHEM Igazgatás költ-
ségvetését terhelõ gazdasági kihatású kötelezettség nem
vállalható, követelés nem teljesíthetõ.

2.2. Az éves költségvetési elõirányzatok jelen utasítás
3. §-ának 1. pontjában foglalt jogcímenkénti, illetve fel-
használási célok szerinti felosztásának jóváhagyását meg-
elõzõen a gazdasági és ágazatfinanszírozási szakállamtit-
kár egyedi engedélyével jegyezhetõ ellen kötelezettség-
vállalás.

2.3. Az ellenjegyzésre jogosultnak az ellenjegyzést
megelõzõen meg kell gyõzõdnie arról, hogy

a) a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le
nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggõ
kiadási elõirányzata rendelkezésre áll-e, illetve a befolyt
vagy várhatóan befolyó bevétel biztosítja-e a fedezetet,

b) elõirányzat-felhasználási terv szerint a kifizetés idõ-
pontjában a fedezet rendelkezésre áll-e,

c) a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra
vonatkozó szabályokat
[Ámr. 134. § (9) bekezdés].

2.4. Az ellenjegyzõ a 2.3 pont szerinti feladatai ellátásá-
hoz szükség esetén – a gazdasági és ágazatfinanszírozási
szakállamtitkár külön engedélyével – szakértõt vehet
igénybe. [Ámr. 134. § (10) bekezdés]

2.5. A Költségvetési Fõosztály köteles gondoskodni a
dologi, felhalmozási kiadásokat, valamint az államháztar-
táson kívülre átadott pénzeszközöket terhelõ kötelezett-
ségvállalások Magyar Államkincstárhoz történõ bejelen-
tésérõl – a kötelezettségvállalást követõ 5 munkanapon be-
lül az Ámr. 14. számú mellékletében meghatározott formá-
ban – ha annak egyedi összege eléri a bruttó, általános for-
galmi adót is tartalmazó – 25 millió forintot. A kötele-
zettségvállalás változásait az Ámr. 15. számú, valamint a
15/a. számú mellékletében meghatározott formában kell
bejelenteni, legkésõbb a kifizetést megelõzõ 10. napig
[Ámr. 162. § (1)–(3) bekezdés]. A kötelezettségvállalások
Magyar Államkincstárhoz történõ bejelentésével kapcso-
latos feladatokat, a feladatok teljesítésének határidejét a
kijelölt felelõsök munkaköri leírásai tartalmazzák.

2.6. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg
a 2.3. pontban elõírtaknak, az ellenjegyzésre jogosultnak
errõl írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalás kez-
deményezõjét, valamint a gazdasági, és ágazatfinanszíro-
zási szakállamtitkárt. [Ámr. 134. § (11) bekezdés]

3. Eltérés az általános elõírástól

3.1. A kötelezettségvállalás és ellenjegyzés eljárási
rendje az általános elõírásoktól eltérõen alakul minden
olyan esetben, ahol külön belsõ szabályozás jelen utasítás
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rendelkezéseitõl eltérõen rendelkezik. Különös eljárási
szabályokat tartalmaz:

– az ideiglenes külföldi kiküldetésekrõl szóló,
– a minisztérium reprezentációs kiadásaira, valamint a

protokollhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásaira vonatkozó,
– a fordítási feladatok ellátásáról szóló,
– a tolmácsolási feladatok ellátásáról szóló

belsõ szabályozás.

3.2. A KHEM létszámának és a rendszeres személyi
juttatások, valamint a külsõ személyi juttatások kötelezett-
ségvállalásának analitikus nyilvántartását a Humánigaz-
gatási Fõosztály közszolgálati nyilvántartási rendszere
biztosítja.

3.3. Az egyes szervezeti egységeknél a KHEM éves
személyi juttatás költségvetése terhére szakmai gyakorla-
tot végzõk, ösztöndíjasok foglalkoztatását, megbízási
szerzõdés, valamint a többletfeladatok díjazásaként adha-
tó céljuttatásokról szóló megállapodások megkötését a
közvetlen szakmai vezetõ kezdeményezi, és a Humánigaz-
gatási Fõosztály elõterjesztése alapján – a felügyeletet
gyakorló szakállamtitkár és a kabinetfõnök egyetértésével
– a Költségvetési Fõosztály ellenjegyzését követõen, a
gazdasági és ágazatfinanszírozási szakállamtitkár engedé-
lyezi, céljuttatások esetén a miniszter hagyja jóvá. A szak-
mai gyakorlatot végzõk, ösztöndíjasok szerzõdését és a
megbízási szerzõdéseket a Humánigazgatási Fõosztály ve-
zetõje írja alá.

3.4. A miniszter, valamint az államtitkár közvetlen fel-
ügyelete alá tartozó szervezeti egységeknél a vezetõ köz-
vetlen kezdeményezése alapján – a Költségvetési Fõosz-
tály ellenjegyzését követõen – engedélyezhetõ a személyi
juttatás terhére szerzõdés megkötése. A Költségvetési Fõ-
osztály a megbízási szerzõdés egy másolati példányát
megküldi a Humánigazgatási Fõosztály részére.

3.5. A szellemi tevékenység szolgáltatási szerzõdéssel,
számla ellenében történõ igénybevételének rendjét külön
miniszteri utasítás tartalmazza. A szellemi tevékenység
végzésére kifizetés jogcímen megtervezett elõirányzat ki-
zárólag a személyi juttatások elõirányzata terhére növel-
hetõ. [Ámr. 51. § (8) bekezdés]

3.6. Kiadást igénylõ belföldi rendezvényekre (konfe-
rencia, szeminárium, képzés) jelentkezni csak az e célra
elõirányzattal rendelkezõ Humánigazgatási Fõosztály ve-
zetõjének írásos állásfoglalása és kötelezettségvállalása
után lehetséges.

3.7. A belföldi kiküldetést – az utazás módját is figye-
lembe véve – a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ vagy
helyettese, mint kiküldõ rendeli el. A kiküldetést elrendelõ
egyidejûleg a kiküldetési költség kötelezettségvállalója is.

3.8. A kiküldött munkáltatói jogokat gyakorló vezetõje
engedélyezi a saját személygépkocsi igénybevételét, hiva-
talos külföldi és belföldi út esetén, abban az esetben, ha a

személygépkocsi érvényes casco biztosítással rendelke-
zik. Ezzel egyidejûleg az 1. számú melléklet szerinti
„NYILATKOZAT”-ot kell kitölteni és aláírni, valamint a
gépkocsira és az útra vonatkozó adatokat megadni. Saját
személygépkocsi igénybevételét utólagosan nem lehet en-
gedélyezni.

3.9. Saját személygépkocsi hivatalos célra csak abban
az esetben vehetõ igénybe, ha a Központi Szolgáltatási Fõ-
igazgatóság (továbbiakban: KSZF) hivatali gépkocsit nem
tud biztosítani.

3.10. Belföldi kiküldetés esetén az 1. számú melléklet
kitöltését és a kiküldött általi aláírását követõen a Költség-
vetési Fõosztály Igazgatási Osztálya végzi el az üzem-
anyagköltség kiszámítását. A költségtérítés folyósítása – a
kiküldetéssel járó egyéb költségekkel együtt – a kiküldött
egyéni számlájára átutalással történik.

5. §

Teljesítés, érvényesítés, utalványozás

1. Teljesítésigazolás
A teljesítésigazolás folyamatát, részletes eljárási rend-

jét, továbbá a folyamat során alkalmazandó formanyom-
tatványokat, a minisztérium szerzõdései megkötésének és
nyilvántartásának általános szabályairól szóló utasítás tar-
talmazza.

2. Érvényesítés, ellenjegyzés (ellenõrzés), utalvá-
nyozás

A teljesítés igazolását követõen, a pénzügyi teljesítés
elõtt, a Költségvetési Fõosztály, valamint az Igazgatási
Osztály írásban kijelölt munkatársainak a kifizetendõ
számlát a 2.1–2.3. pontok szerint érvényesítenie, ellenje-
gyeznie (ellenõrizni), utalványoznia kell.

2.1. Érvényesítés [Ámr. 135. §]
2.1.1. A teljesítésigazolás alapján az érvényesítõnek el-

lenõriznie kell az összegszerûséget, a fedezet meglétét, a
szerzõdés szerinti fizetési feltételeknek való megfelelést
és azt, hogy a benyújtott számla alakilag és tartalmilag az
elõírt követelményeknek megfelel-e.

2.1.2. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell a megálla-
pított összeget, a könyvviteli elszámolásra utaló fõkönyvi
számlaszámot és a kötelezettségvállalás azonosítóját.

2.1.3. Az érvényesítés átutalás esetében a Forrás SQL
integrált rendszer által elõállított ún. „Kiadási utalvány-
rendelet”-en, pénztár útján teljesített kiadások és bevéte-
lek esetében a kiadási és bevételi pénztárbizonylaton tör-
ténik.

2.1.4. A KHEM Igazgatás pénzforgalmát érintõ bevé-
telek, kiadások érvényesítésére a Költségvetési Fõosztály
vezetõje által írásban meghatalmazott pénzügyi-számvi-
teli képesítésû személyek jogosultak.
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2.2. Ellenjegyzés (ellenõrzés) [Ámr. 137. §]
2.2.1. Az utalvány ellenjegyzõje köteles ellenõrizni a

2.1. pont szerinti érvényesítés szabályszerûségét és meg
kell gyõzõdnie arról, hogy a szakmai teljesítés igazolása
megtörtént-e.

2.2.2. Az utalvány ellenjegyzését (ellenõrzését) végzõ,
ha hiányosságot tapasztal, köteles az okmányokat vissza-
adni az érvényesítõnek.

2.2.3. Az utalvány ellenjegyzésére jogosult személye-
ket a Költségvetési Fõosztály vezetõje írásban jelöli ki .

2.3. Utalványozás [Ámr. 136. §]
2.3.1. Az utalványozás a kiadások teljesítésének, a be-

vételek beszedésének elrendelését foglalja magában. Utal-
ványozásra csak a teljesítés igazolása, az érvényesítés és
az utalvány ellenjegyzése (ellenõrzése) után kerülhet sor.

2.3.2. Nem kell külön utalványozni a termékértékesí-
tésbõl, szolgáltatásból – számla, egyszerûsített számla, át-
utalással postai utalvány alapján – befolyó bevétel besze-
dését.

2.3.3. Az utalványozás során meg kell gyõzõdni arról,
hogy a Forrás SQL integrált pénzügyi-számviteli rendszer
szerinti utalványlap a kötelezettségvállalás azonosítóját,
valamint a fõkönyvi számla számát tartalmazza-e.

2.3.4. Utalványozásra a gazdasági és ágazatfinanszíro-
zási szakállamtitkár által írásban meghatalmazott szemé-
lyek jogosultak.

2.4. Összeférhetetlenség
Az aláírási jogosultságok alkalmazásánál, ellenõrzésé-

nél figyelembe kell venni az összeférhetetlenségre vonat-
kozó szabályokat.

2.4.1. A kötelezettségvállaló és az ellenjegyzõ, illetõleg
az utalványozó és az utalványt ellenjegyzõ – ugyanazon
gazdasági eseményre vonatkozóan – azonos személy nem
lehet.

2.4.2. Az érvényesítõ személy nem lehet azonos a köte-
lezettségvállalásra, utalványozásra jogosult, valamint a
szakmai teljesítést igazoló személlyel.

2.4.3. Kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási, érvé-
nyesítési, ellenjegyzési, utalványozási feladatot nem vé-
gezhet az a személy, aki ezt a tevékenységet közeli hozzá-
tartozója [a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény 685. §-ának b) pontja] vagy a maga javára lát-
ná el. [Ámr. 138. § (3) bekezdés]

6. §

Számviteli feladatok

1. Nyilvántartás, számbavétel, adatszolgáltatás

1.1. A számvitel feladata az utalványozott és pénzfor-
galmilag teljesített gazdasági események bizonylatainak

jogszabályokban, belsõ szabályzatban elõírt gazdálkodási,
illetve számviteli rend szerinti nyilvántartása.

1.2. A bizonylatok nyilvántartásba vétele, a pénzforga-
lom számbavétele (azaz a könyvelés), majd a könyvelésen
alapuló külsõ-belsõ adatszolgáltatási kötelezettségek tel-
jesítése – a számviteli törvényben, illetve a vonatkozó kor-
mányrendeletekben elõírtak, továbbá a KHEM számviteli
politikája, számlarendje, számlatükre szerint – ellenõrzött
bizonylatok alapján végezhetõ.

1.3. Könyvelés után az okmányok, bizonylatok az irat-
kezelési rend szerint, a számvitelen rendezetten – bank,
pénztár, vegyes bizonylatok szerinti csoportosításban – az
adott éven belül keletkezésük sorrendjében, külön jogsza-
bályban elõírt megõrzési ideig tárolandók.

1.4. A KHEM Igazgatás költségvetési elõirányzatairól,
azok felhasználásáról a féléves és éves beszámolót, vala-
mint a negyedéves mérlegjelentéseket a Költségvetési Fõ-
osztály készíti el.

1.5. Az Igazgatás éves költségvetési beszámolóját a
gazdasági és ágazatfinanszírozási szakállamtitkár és a be-
számoló elkészítéséért kijelölt felelõs személy, a további
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének alapjául
szolgáló dokumentumokat a Költségvetési Fõosztály ve-
zetõje írja alá. [Ámr. 146-149/A. §]

2. Hatáskörök

2.1. A számviteli politikát [Sztv. 14. §], ennek keretében
az eszközök és források értékelési szabályzatát, a leltáro-
zási szabályzatot és a pénzkezelési szabályzatot, valamint
a számlarendet és a bizonylati szabályzatot [Sztv. 161. §] a
gazdasági és ágazatfinanszírozási szakállamtitkár hagyja
jóvá.

2.2. A számviteli politika részét képezõ értékelési sza-
bályzat szerint behajthatatlan, valamint a kis összegû (az
értékhatár 2008. december 31-ig 100 000 forint) követelé-
sek hitelezési veszteségként történõ leírását [Sztv. vhr.
34. § (10) bekezdés] a Költségvetési Fõosztály vezetõje
engedélyezi.

2.3. Az értékhelyesbítéseket, értékvesztéseket és ezek
visszaírását a Költségvetési Fõosztály vezetõjének javas-
latára a gazdasági és ágazatfinanszírozási szakállamtitkár
engedélyezi.

2.4. A bankszámlák felett rendelkezésre jogosultak kö-
rét a pénzkezelési szabályzat tartalmazza.

2.5. Az Igazgatás eseti bevételével összefüggõ tényle-
ges költségek és a térítés megállapításának rendjét a szám-
viteli politika tartalmazza. [Ámr. 57. § (14) bekezdés]
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7. §

Záró rendelkezések

1. Jelen utasításban nem szabályozott kérdésekben az
Áht., az Sztv., az Ámr., az Sztv. vhr., az egyéb jogszabá-
lyok, továbbá a KHEM Szervezeti és Mûködési Szabály-
zata és az egyéb vonatkozó miniszteri utasítások és belsõ
szabályzatok elõírásait kell alkalmazni.

2. Jelen utasítás a közzététel napján lép hatályba, egy-
idejûleg hatályát veszti a Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztérium Igazgatás költségvetése pénzügyi-gazdasági
feladatairól és a döntési eljárásokról szóló 16/2008.
(III. 26.) GKM utasítás.

Dr. Molnár Csaba s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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1. számú melléklet a 13/2008. (HÉ 52.) KHEM utasításhoz

Saját személygépkocsi költségelszámolása

Kiküldetési rendelvény száma: …………………

Gépkocsi típusa: ………………………………… Üzemanyagnorma (l/100 km): …………

Forgalmi rendszáma: …………………………… Gépkocsi lökettérfogata: ………… cm3

Casco-kötvény száma: …………………………

Gépkocsivezetõ neve: …………………………………………………………………………

Dátum Honnan Hová Megtett út (km)

Összesen: …………… (km)
A fenti adatok hitelességéért vállalom a felelõsséget!

Budapest, 200… ……………………… hó ……. nap
………………………………

kiküldött

Elszámolás:

Felhasználható üzemanyag: …………………………………………… liter

Üzemanyag-felhasználás: …………………………………………… liter

Üzemanyag fajta- és egységára: – benzin: …………………………………………… Ft/liter

– gázolaj: …………………………………………… Ft/liter

Üzemanyag-felhasználás költsége: …………………………………………… Ft

Karbantartási + felújítási átalány: …………………………………………… Ft/km

Összesen: …………………………………………… Ft

Kifizethetõ költségtérítés: …………………………………………… Ft

Budapest, 200… …………………… hó …… nap
…………………………………



A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
14/2008. (HÉ 52.) KHEM

utasítása
az elektronikus információszabadságról szóló

2005. évi XC. törvényben, az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 15/A-B. §-aiban és az

államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 157/D. §-ában

foglalt közzétételi kötelezettség teljesítésének
szabályairól

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005.
évi XC. törvény (a továbbiakban: Eitv.) 4. §-ának (3) be-
kezdése alapján – a közérdekû adatok elektronikus közzé-
tételére, az egységes közadatkeresõ rendszerre, valamint a
központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vo-
natkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vhr.), valamint a köz-
zétételi listákon szereplõ adatok közzétételéhez szükséges
közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM ren-
deletben (a továbbiakban: IHM rendelet) foglaltakra fi-
gyelemmel – a közérdekû adatok Eitv.-ben meghatározott
körének, illetve az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15/A. §-ának (1)
bekezdésében és 15/B. §-ának (1) bekezdésében meghatá-
rozott közérdekbõl nyilvános és közérdekû adatoknak, va-
lamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ámr.) 157/D. §-ának (1) bekezdése szerinti közérdekû
adatoknak a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Mi-
nisztérium (a továbbiakban: minisztérium) internetes hon-
lapján történõ közzététele rendjét a következõk szerint ál-
lapítom meg:

Az utasítás alkalmazási köre

1. A minisztérium – mint adatfelelõs és adatközlõ – az
Eitv.-ben, az Áht. 15/A. §-ának (1) bekezdésében és
15/B. §-ának (1) bekezdésében, valamint az Ámr.
157/D. §-ának (1) bekezdésében meghatározott közzété-
teli kötelezettségét a jelen utasításban foglaltak szerint
teljesíti.

A közzétételre vonatkozó általános szabályok

2. A minisztérium az Eitv.-ben, az Áht. 15/A. §-ának
(1) bekezdésében és 15/B. §-ának (1) bekezdésében, vala-
mint az Ámr. 157/D. §-ának (1) bekezdésében meghatáro-
zott közzétételi kötelezettségének a saját internetes hon-
lapján (www.khem.gov.hu; a továbbiakban: honlap) tesz
eleget.

3. A jelen utasítás 1–3. mellékleteiben meghatározott
adatok közzétételre alkalmas formában történõ elõkészíté-
se, azok pontosságának, szakszerûségének és hitelességé-

nek biztosítása, a közzétett adatok pontosságának, értel-
mezhetõségének és naprakészségének folyamatos figye-
lemmel kísérése, a közzétett adatot érintõen a helyesbítés,
a frissítés és az eltávolítás kezdeményezése az egyes ada-
tok tekintetében a jelen utasítás 1–3. mellékleteiben meg-
jelölt szervezeti egység (a továbbiakban: adatközlésért fe-
lelõs szervezeti egység) feladata.

4. A minisztérium adatok közzétételére alkalmas inter-
netes honlapjának kialakítása, a közzététel tekintetében a
Vhr. 5. §-ának (1), (2) és (4) bekezdésében és az IHM ren-
deletben foglaltak biztosítása, a közzétételre átadott ada-
tok közzététele, a közzétett adatok folyamatos hozzáférhe-
tõségének biztosítása, valamint a közzétett adatok helyes-
bítése, frissítése és eltávolítása a Miniszteri Kabinet Kom-
munikációs Osztályának (a továbbiakban: KO) feladata.

5. Az adatközlésért felelõs szervezeti egység vezetõje kö-
teles a 3. pontban foglalt feladatok ellátására egy munkatár-
sát – és e feladatok ellátása tekintetében e munkatárs helyet-
tesét – kijelölni, és e személyekrõl a KO-t tájékoztatni. A KO
vezetõje köteles a 4. pontban foglalt feladatok ellátására egy
munkatársát – és e feladatok ellátása tekintetében e munka-
társ helyettesét – kijelölni, és e személyekrõl valamennyi
adatközlésért felelõs szervezeti egységet tájékoztatni.

6. Az 1–3. mellékletben meghatározott és a honlapon
közzétett adatok naprakészségének biztosítása érdekében
a KO havi rendszerességgel, minden hónap 5. napján – ha
e nap nem munkanap, az ezt követõ elsõ munkanapon –
e-mailben hívja fel az adatközlésért felelõs szervezeti egy-
ségeket a jelen utasítás alapján hozzáférhetõvé tett, illetve
teendõ adatok felülvizsgálatára. Az adatközlésért felelõs
szervezeti egység a felhívás alapján 2 munkanapon belül:

a) teljességi nyilatkozatot bocsát ki és küld meg a KO
részére, amennyiben 1–3. melléklet szerinti felelõsségi kö-
rében a honlap adattartalma a jelen utasításban foglaltak-
nak mindenben megfelel.

b) írásban kezdeményezi a KO-nál valamely adat köz-
zétételét, helyesbítését, frissítését vagy eltávolítását,
amely kezdeményezés alapján a KO haladéktalanul meg-
teszi a szükséges intézkedéseket.

A KO a jelen pont szerinti felhívást és a felhívás címzett
általi kézhezvételének igazolására alkalmas üzenetet, va-
lamint az adatközlésért felelõs szervezeti egység felhívás-
ra adott válaszát – a jelen utasításban foglaltak teljesítése
esetleges ellenõrizhetõségének érdekében – köteles meg-
õrizni, és elkülönítetten kezelni.

7. A honlap 4. pont szerinti kialakításához szükséges in-
formatikai feltételekrõl, a honlap folyamatos üzemelteté-
sérõl, az esetleges üzemzavar elhárításáról, a Vhr. 6. és
7. §-ában, valamint 9. §-ának (5) és (6) bekezdésében fog-
laltakról a minisztérium informatikai feladatai ellátásáért
felelõs szervezeti egység, szervezet vagy más személy
gondoskodik, azzal, hogy a teljesítésért a Gazdasági és
Ágazatfinanszírozási Szakállamtitkárság titkársága a fe-
lelõs.
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Az Eitv-ben elõírt közzétételi kötelezettség
teljesítésére vonatkozó különös szabályok

8. A minisztérium az Eitv. alapján kizárólag, mint saját
honlapon közzétevõ adatközlõ és adatfelelõs teljesít adat-
közlési kötelezettséget.

9. Az Eitv. szerint kötelezõen közzéteendõ adatokat a
minisztérium a honlapon „KÖZÉRDEKÛ ADATOK”
címszó alatt jeleníti meg a jelen utasítás 1. mellékletében
meghatározott közzétételi egységek és adatok szerinti
struktúrában.

10. A jelen utasítás 1. mellékletében meghatározott köz-
zétételi egységekre vonatkozó (kötelezõ) leíró adatokat az
adatközléséért felelõs szervezeti egység készíti elõ, és kül-
di meg – az 1. mellékletben rögzített határidõt szem elõtt
tartva – a KO részére közzététel céljából.

11. A 10. pont szerinti közzététel, illetve a 9. pont sze-
rint közzétett adat helyesbítése, frissítése vagy eltávolítása
adatközlésért felelõs szervezeti egység általi kezdeménye-
zését a KO haladéktalanul – legkésõbb a kezdeményezés
kézhezvételét követõ munkanapon – teljesíteni köteles, a
kezdeményezésben foglalt adattartalomnak megfelelõen.

12. A Vhr. 13. §-ának (1) bekezdésében meghatározott
adatok, illetve azok változása bejelentésérõl, továbbá a mi-
nisztérium kezelésében lévõ leíró adatok Vhr. 14. §-ának
(5) bekezdés szerinti folyamatos elérhetõvé tételérõl a KO
gondoskodik, azzal, hogy a Vhr. 14. §-ának (3) bekezdésé-
ben elõírt összekapcsolás a minisztérium informatikai fel-
adatai ellátásáért felelõs szervezeti egység, szervezet vagy
más személy útján a Gazdasági és Ágazatfinanszírozási
Szakállamtitkárság titkárságának a feladata.

13. A KO és a minisztérium informatikai feladatai ellá-
tásáért felelõs szervezeti egység, szervezet vagy más sze-
mély útján a Gazdasági és Ágazatfinanszírozási Szakál-
lamtitkárság titkársága a Vhr. 4. §-ában foglaltaknak meg-
felelõen folyamatba építve vizsgálja az Eitv. végrehajtásá-
val összefüggõ kötelezettségek teljesítését, amelynek
eredményérõl a kabinetfõnök és a gazdasági és ágazatfi-
nanszírozási szakállamtitkár tárgyévet követõ év február
28-áig közös jelentésben tájékoztatja a közlekedési, hír-
közlési és energiaügyi minisztert.

14. Amennyiben az Eitv. 6. §-ának (2) vagy (3) bekez-
dése szerint jogszabály vagy a miniszter a minisztérium,
mint adatfelelõs és adatközlõ tekintetében különös vagy
egyedi közzétételi listát állapít meg, e listával a jelen utasí-
tást – a 2. melléklet kiegészítése útján – módosítani szük-
séges. A 2. melléklet kiegészítéséig a különös vagy az
egyedi közzétételi lista szerinti adatközlést az adat tekinte-
tében szakmailag illetékes szervezeti egység és a KO a
8–11. pontban foglaltaknak megfelelõen, illetõleg a külö-
nös vagy az egyedi közzétételi lista szerinti struktúrában
teljesíti.

A jogszabály-elõkészítés nyilvánossága

15. A jogszabály-elõkészítés minisztériumon belüli el-
járásrendjét külön utasítás1 határozza meg.

16. Az Eitv. 9. §-ának (1)–(4) bekezdésében foglaltak
alapján közzéteendõ jogszabályalkotásra irányuló koncepci-
ók, jogszabálytervezetek, valamint az ezekhez kapcsolódó
elõterjesztések, szakmai indokolások (a továbbiakban
együtt: tervezetek) honlapon történõ közzétételét a Parla-
menti és Koordinációs Fõosztály – azok közigazgatási
egyeztetésre bocsátásával egyidejûleg – kezdeményezi a
KO-n, a tervezetek elektronikus formátumú megküldésével..
Kezdeményezésében a Parlamenti és Koordinációs Fõosz-
tály megjelöli, hogy a tervezetet milyen iktatószámon és mi-
lyen véleményezési határidõvel bocsátotta a minisztérium
közigazgatási egyeztetésre. Ez utóbbi idõtartamban határoz-
za meg a KO a tervezet közzététele során az Eitv. 10. §-ának
(3) bekezdése szerinti véleményezési határidõt.

17. Az Eitv. 9. §-ának (3) és (4) bekezdésére figyelem-
mel nem kell közzétenni

a) az Alkotmány 28/C. §-ának (5) bekezdése alapján or-
szágos népszavazásra nem bocsátható tartalmú, a fizetési
kötelezettségekrõl, az ármegállapításról, az állami támo-
gatásról, valamint a szervezetalapításról szóló jogszabá-
lyok tervezeteit,

b) a tervezetet, ha az a Magyar Köztársaság különösen
fontos honvédelmi, nemzetbiztonsági, pénzügyi, külügyi,
természetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekeinek védel-
mét veszélyeztetné, vagy ha a jogszabály különösen gyors
elfogadásához kiemelkedõ társadalmi érdek fûzõdik.

18. A KO a 16. pont szerinti tervezeteket a honlapon
„JOGSZABÁLYALKOTÁSRA IRÁNYULÓ KONCEP-
CIÓK, JOGSZABÁLYTERVEZETEK” megnevezés alatt
teszi közzé. A honlapon az egyes tervezeteket címmel és ik-
tatószámmal kell jelölni, és fel kell tüntetni a véleményezési
határidõt. A tervezetek mellett a KO feltünteti továbbá a mi-
nisztérium informatikai feladatai ellátásáért felelõs szerve-
zeti egység, szervezet vagy más személy útján a Gazdasági
és Ágazatfinanszírozási Szakállamtitkárság titkársága által
rendelkezésére bocsátott, kizárólag a tervezetekkel kapcso-
latos vélemények, javaslatok fogadásának céljára létrehozott
e-mail címet (velemeny@khem.gov.hu).

19. A honlap 16. pont szerinti tervezeteket tartalmazó
felületén fel kell hívni a véleményezõk figyelmét arra,
hogy a tervezetekre vonatkozó véleményüket, javaslatukat
a minisztérium a megadott határidõn belül és a megjelölt
e-mailen címen fogadja, amennyiben az e-mail üzenetben
a tervezet egyértelmûen azonosítható, azaz abban a terve-
zet iktatószáma és címe kifejezetten szerepel.

1 A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium jogszabály-elõ-
készítési felelõsségébe tartozó jogszabályok, jogszabályokat nem tartalmazó
kormány-elõterjesztések, a Kormánynak szóló jelentések, valamint az utasí-
tások, irányelvek és tájékoztatók elõkészítésérõl szóló 10/2008. (HÉ 46.)
KHEM utasítás.
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20. A 19. pont szerinti vélemények, javaslatok fogadá-
sára létrehozott e-mail címre érkezõ levelekhez a terveze-
tet elõkészítõ szakmailag illetékes szervezeti egység terve-
zeten feltüntetett munkatársai férhetnek hozzá, azzal, hogy
a leveleket nem törölhetik. Az e-mailen érkezett vélemé-
nyeket, javaslatokat a tervezetet elõkészítõ szakmailag il-
letékes szervezeti egység a közigazgatási egyeztetés során
beérkezõ tárcaészrevételekkel egyidejûleg – szükség sze-
rint a Jogi Fõosztály bevonásával, a 13. pontban hivatko-
zott utasítás rendelkezései szerint – dolgozza fel.

21. A 19. pont szerinti véleményekrõl, javaslatokról,
valamint elutasítás esetén az elutasítás indokairól – ide
nem értve a nyilvánvalóan alaptalan észrevételeket – a ter-
vezetet elõkészítõ szakmailag illetékes szervezeti egység a
Jogi Fõosztály bevonásával általános összefoglalót készít,
amelyet a KO részére megküld, legkésõbb a tervezet köz-
igazgatási egyeztetést követõ véglegesítése és arra jogo-
sult általi aláírása utáni 5. munkanapig. Az összefoglalót a
KO a honlapon, az adott tervezethez kapcsolódó doku-
mentumként, haladéktalanul közzéteszi.

Az Áht. 15/A–B. §-ában elõírt közzétételi kötelezettség
teljesítésére vonatkozó különös szabályok

22. Az Áht. 15/A. §-ának (1) bekezdése, illetve
15/B. §-ának (1) bekezdése szerint kötelezõen közzéteen-
dõ adatokat a minisztérium a honlapon „ÜVEGZSEB”
címszó alatt jeleníti meg a jelen utasítás 2. mellékletében
meghatározott közzétételi egységek és adatok szerinti
struktúrában.

23. A jelen utasítás 2. mellékletében meghatározott köz-
zétételi egységekre vonatkozó leíró adatokat közzététel
céljából az adatközléséért felelõs szervezeti egység a kü-
lön utasítás2 szerint elõkészített és az arra jogosult által
aláírt szerzõdéses adatlap elektronikus vagy papír alapú
másolatának megküldése útján közli a KO-val, legkésõbb
a szerzõdés létrejöttét (felek általi aláírását) követõ 5 mun-
kanapon belül. A KO a szerzõdéses adatlapból kinyert
2. melléklet szerinti adatokat, az ott megadott struktúrában
teszi közzé a honlapon, a szerzõdéses adatlap kézhezvéte-
lét követõ 5 munkanapon belül.

24. A 23. pont szerint közzétett adat helyesbítését vagy
eltávolítását a KO – az Áht. értelmében a 2. melléklet sze-
rinti adat hozzáférhetõségét a minisztérium a honlapján a
közzétételt követõ 5 évig köteles biztosítani – az adatköz-
lésért felelõs szervezeti egység erre vonatkozó kezdemé-
nyezése kézhezvételét követõ 5 munkanapon belül teljesí-
teni köteles, a kezdeményezésben foglalt adattartalomnak
megfelelõen.

2 A minisztérium szerzõdései megkötésének és nyilvántartásának általá-
nos szabályairól szóló utasítás.

Az Ámr. 157/D. §-ában elõírt közzétételi kötelezettség
teljesítésére vonatkozó különös szabályok

25. Az Ámr. 157/D. §-ának (1) bekezdése szerint köte-
lezõen közzéteendõ adatokat a minisztérium a honlapon
„AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSSAL ÖSSZEFÜGGÕ KÖZ-
ÉRDEKÛ ADATOK” címszó alatt jeleníti meg a jelen uta-
sítás 3. mellékletében meghatározott közzétételi egységek
és adatok szerinti struktúrában.

26. A jelen utasítás 3. mellékletében meghatározott köz-
zétételi egységekre vonatkozó leíró adatokat közzétételre
az adatközléséért felelõs szervezeti egység készíti elõ, és
küldi meg – a 3. mellékletben rögzített határidõt szem elõtt
tartva – a KO részére közzététel céljából.

27. A 26. pont szerinti közzététel, illetve a 25. pont sze-
rint közzétett adat helyesbítése, frissítése vagy eltávolítása
adatközlésért felelõs szervezeti egység általi kezdeménye-
zését a KO haladéktalanul – legkésõbb a kezdeményezés
kézhezvételét követõ munkanapon – teljesíteni köteles, a
kezdeményezésben foglalt adattartalomnak megfelelõen.

Záró rendelkezések

28. Jelen utasítás – a 29. pontban foglaltak kivételével –
a közzétételt követõ harmadik napon lép hatályba.

29. Jelen utasítás 1-27. pontja 2009. január 1-jén lép ha-
tályba.

30. Az Eitv. 11. §-ában foglaltakra figyelemmel a KO
feladata, hogy a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
(a továbbiakban: GKM), mint adatfelelõs és adatközlõ ál-
tal az Eitv. szerint közzétett és 2008. május 14-én aktuális
adatokat a minisztérium internetes honlapján a jelen utasí-
tás 9. pontja alatti hivatkozáson belül „JOGELÕD” címszó
alatt hozzáférhetõvé tegye legkésõbb 2009. január 31.
napjáig, az alábbi közlemény megjelenítése mellett:
„A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
(KHEM) a Magyar Köztársaság minisztériumainak felso-
rolásáról szóló 2006. évi LV. törvényt módosító 2008. évi
XX. törvény alapján 2008. május 15-ei hatállyal jött létre,
mint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyik jog-
utódja. A KHEM jelen „JOGELÕD” hivatkozás alatt a
közérdekû adatok elektronikus közzétételére, az egységes
közadatkeresõ rendszerre, valamint a központi jegyzék
adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes
szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
11. §-ában foglalt kötelezettségét teljesíti .”.

31. Jelen utasítás a minisztérium közérdekû vagy közér-
dekbõl nyilvános adatai közzététele teljesítésének egysé-
ges eljárásrendjét biztosítja. A KO feladata, hogy 2009. ja-
nuár 1-jéig a jelen utasítás 1-3. mellékletében meghatáro-
zott közzétételi struktúra (közzétételi egységek, adatok) a
9., 18., 22. és 25. pont szerinti hivatkozások alatt rendelke-
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zésre álljon. A 9., 18., 22., és 25. pont szerinti hivatkozá-
sok alatt a leíró adatok (adattartalom) 2009. január 1-jétõl
jelennek meg a honlapon. A KO a minisztérium 2008. de-
cember 31-éig Eitv., Áht. és Ámr. szerint teljesített közzé-
tételi kötelezettsége keretében rendelkezésére álló adato-
kat a 9., 18., 22. és 25. pont szerinti hivatkozások alatt kü-
lön, az alábbi linkek szerint rendezi: „KÖZÉRDEKÛ
ADATOK 2008. DEC. 31-IG”, „JOGSZABÁLYALKO-
TÁSRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓK, JOGSZABÁLY-
TERVEZETEK 2008. DEC. 31-IG”, „ÜVEGZSEB
2008. DEC. 31-IG”, „AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSSAL
ÖSSZEFÜGGÕ KÖZÉRDEKÛ ADATOK 2008. DEC.
31-IG”.

32. A KO haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az egy-
séges közadatkeresõ rendszert mûködtetõ tárcával a Vhr.

13. §-ának (3) bekezdése szerinti adatok rendelkezésére
bocsátása és a 12. pontban foglalt feladatának teljesítése
érdekében.

33. A KO a jelen utasítás 6. pontjában foglalt felhívási
kötelezettségének elsõ ízben 2009. február 5-én tesz
eleget.

34. A KO és a minisztérium informatikai feladatai ellá-
tásáért felelõs szervezeti egység, szervezet vagy más sze-
mély útján a Gazdasági és Ágazatfinanszírozási Szakál-
lamtitkárság titkársága a 13. pontban foglalt jelentéstételi
kötelezettségét elsõ ízben 2010-ben teljesíti, a 2009. év
vonatkozásában.

Dr. Molnár Csaba s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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1. melléklet a 14/2008. (HÉ 52.) KHEM utasításhoz

Az Eitv-ben elõírt adatközlési kötelezettség teljesítésének körében releváns adatok

„KÖZÉRDEKÛ ADATOK”

Általános közzétételi lista
a minisztérium honlapján megjelenõ közzétételi egységek és adatstruktúra, az adatközlésért felelõs szervezeti egységek

és a közzététel kezdeményezésének határideje

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

Közzétételi egység Adat
Adatközlésért felelõs

szervezeti egység

A közzététel
kezdeményezésének

határideje

Frissítés, a közzététel
kezdeményezésének

határideje
Megjegyzés

1.1. KAPCSOLAT,
SZERVEZET,

VEZETÕK

ELÉRHETÕSÉGI
ADATOK

1. a minisztérium hivatalos neve

Kommunikációs
Osztály

az utasítás hatályba
lépését követõ
5. munkanap

a változást követõ
munkanap

Frissítés esetén az elõzõ állapot
törlendõ.

2. a minisztérium székhelye
3. a minisztérium postacíme (postafiók)
4. a minisztérium telefonszáma
5 a minisztérium telefaxszáma
6. a minisztérium központi elektronikus levél-
címe
7. a honlap URL-je
8. ügyfélszolgálat elérhetõsége
9. ügyfélszolgálati vezetõ neve
10. ügyfélfogadás rendje

A MINISZTÉRIUM
SZERVEZETE

a minisztérium szervezeti felépítése szervezeti
egységek megjelölésével, az egyes szervezeti
egységek feladatai

Kommunikációs
Osztály

az utasítás hatályba
lépését követõ
5. munkanap

a változást követõ
munkanap

Frissítés esetén az elõzõ állapot
törlendõ.

Leíró adatként a minisztérium
szervezeti és mûködés

szabályzatából (szmsz) kinyert
szervezeti ábra szerepel a vezetõk

megnevezésével; egyebekben
hivatkozás mutat az szmsz-re.

A MINISZTÉRIUM
VEZETÕI

1. a minisztérium vezetõinek neve, beosztása, el-
érhetõsége (telefon- és telefaxszám, elektronikus
levélcím)

Államtitkár titkársága,
illetve frissítés esetén a

változással érintett
vezetõ szerinti

szervezeti egység

az utasítás hatályba
lépését követõ
5. munkanap

a változást követõ
munkanap

Frissítés esetén az elõzõ állapot
törlendõ.2. a minisztérium szervezeti egységei vezetõinek

neve, beosztása, elérhetõsége (telefon- és tele-
faxszám, elektronikus levélcím)
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Közzétételi egység Adat
Adatközlésért felelõs

szervezeti egység

A közzététel
kezdeményezésének

határideje

Frissítés, a közzététel
kezdeményezésének

határideje
Megjegyzés

1.2. A FELÜGYELT
KÖLTSÉGVETÉSI

SZERVEK

A MINISZTÉRIUM
IRÁNYÍTÁSA,

FELÜGYELETE
VAGY

ELLENÕRZÉSE
ALATT ÁLLÓ, VAGY
ALÁRENDELTSÉGÉ

BEN MÛKÖDÕ
KÖZFELADATOT

ELLÁTÓ SZERVEK

a szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye,
elérhetõsége (telefon-, telefaxszám, postacím,
elektronikus levélcím)

Társasági és
Intézményfelügyeleti

Fõosztály

az utasítás hatályba
lépését követõ
5. munkanap

a változást követõ
5. munkanap

Frissítés esetén az elõzõ állapot
1 éven át archívumban tartandó.

a szerv honlapjának URL-je

a szerv ügyfélszolgálatának elérhetõsége (tele-
fon-, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, posta-
cím), ügyfélfogadás rendje

1.3. GAZDÁLKODÓ-
SZERVEZETEK

A MINISZTÉRIUM
TÖBBSÉGI

TULAJDONÁBAN
ÁLLÓ, ILLETVE

RÉSZVÉTELÉVEL
MÛKÖDÕ

GAZDÁLKODÓ
SZERVEZETEK3

a szerv neve (teljes neve), székhelye, elérhetõsé-
ge (telefon-, telefaxszám, földrajzi hely, posta-
cím, elektronikus levélcím) Társasági és

Intézményfelügyeleti
Fõosztály

az utasítás hatályba
lépését követõ
5. munkanap

a változást követõ
5. munkanap

Frissítés esetén az elõzõ állapot
1 éven át archívumban tartandó.a szerv tevékenységi körének leírása

a szerv képviselõjének neve

a minisztérium részesedésének mértéke

1.4. KÖZALAPÍT-
VÁNYOK

A MINISZTÉRIUM
ÁLTAL ALAPÍTOTT

KÖZALAPÍT-
VÁNYOK4

a közalapítvány neve

Társasági és
Intézményfelügyeleti

Fõosztály

az utasítás hatályba
lépését követõ
5. munkanap

a változást követõ
5. munkanap

Frissítés esetén az elõzõ állapot
1 éven át archívumban tartandó.

a közalapítvány székhelye
a közalapítványok alapító okirata
a közalapítvány kezelõ szerve tagjainak felsoro-
lása

1.5. LAPOK
A MINISZTÉRIUM

ÁLTAL ALAPÍTOTT
HIVATALOS LAPOK

Az utasítás hatályba lépésekor nincs ilyen. (� Adattartalom: üres!). Amennyiben az utasítás hatálybalépését követõen a minisztérium hivatalos lap kiadásáról
dönt:
a lap neve

Jogi Fõosztály
a hivatalos lap elsõ
számának kiadását

megelõzõ munkanap

a változást követõ 5.
munkanap

Frissítés esetén az elõzõ állapot
1 éven át archívumban tartandó.

a lap szerkesztõségének és kiadójának neve és
elérhetõsége (telefon-, telefaxszám, földrajzi
hely, postacím, elektronikus levélcím)
a lap fõszerkesztõjének a neve
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II. TEVÉKENYSÉGRE, MÛKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

Közzétételi egység Adat
Adatközlésért felelõs

szervezeti egység

A közzététel
kezdeményezésének

határideje

Frissítés, a közzététel
kezdeményezésének

határideje
Megjegyzés

A MINISZTÉRIUM
ALAPTEVÉKENYSÉGE,

FELADAT- ÉS
HATÁSKÖRE

1. a minisztérium feladatát, hatáskörét és alaptevékeny-
ségét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvetõ jogsza-
bályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a
szervezeti és mûködési szabályzat vagy ügyrend hatályos
és teljes szövege

Jogi Fõosztály
az utasítás hatálybalépését

követõ 5. munkanap
a változás hatálybalépését

követõ munkanap
Frissítés esetén az elõzõ állapot
1 éven át archívumban tartandó.

2. a minisztérium feladatáról, tevékenységérõl szóló tájé-
koztató magyar és angol nyelven

Kommunikációs
Osztály

az utasítás hatálybalépését
követõ 5. munkanap

negyedévente, a negyedévet
megelõzõ hó 25. napjáig

Frissítés esetén az elõzõ állapot
törlendõ.

A HATÓSÁGI ÜGYEK
INTÉZÉSÉNEK

RENDJÉVEL
KAPCSOLATOS

ADATOK

Az utasítás hatálybalépésekor nincs a minisztérium elsõ fokú hatósági hatáskörébe sorolt ügy. (›Adattartalom: üres!) Amennyiben jogszabály a minisztérium részére elsõfokú ható-
sági hatáskört állapít meg:

1. a hatáskörrel rendelkezõ, hatáskör gyakorlásának átru-
házása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve

az elsõfokú hatósági döntés
elõkészítésért felelõs

szervezeti egység

a vonatkozó jogszabály
hatálybalépését, illetve a

dokumentáció rendelkezésre
állását követõ 5. munkanap

a változást követõ
5. munkanap

Frissítés esetén az elõzõ állapot
törlendõ.

2. az 1. pont szerinti szerv illetékességi területe

3. az ügyintézéshez szükséges dokumentumok felsoro-
lása

4. eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj összege

5. alapvetõ eljárási szabályok, azok magyarázata, ügyin-
tézést segítõ útmutatók, ügymenetre vonatkozó tájékoz-
tatás

6. eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím,
ügyfélfogadási cím és nyitvatartási idõ

7. eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határ-
idõ

8. formanyomtatványok listája

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1. a minisztérium által nyújtott vagy költségvetésébõl fi-
nanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Közlekedési Szolgáltatások
Fõosztály

az utasítás hatálybalépését
követõ 5. munkanap

a változás hatálybalépését
követõ 5. munkanap

Frissítés esetén az elõzõ állapot
1 éven át archívumban tartandó.

2. az 1. pont szerinti közszolgáltatások tartalmának leírá-
sa,

3. az 1. pont szerinti közszolgáltatások igénybevételének
rendjére vonatkozó tájékoztatás

4. az 1. pont szerinti közszolgáltatások díja és a kedvez-
mények mértéke
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Közzétételi egység Adat
Adatközlésért felelõs

szervezeti egység

A közzététel
kezdeményezésének

határideje

Frissítés, a közzététel
kezdeményezésének

határideje
Megjegyzés

A MINISZTÉRIUM
NYILVÁNTARTÁSAI

a minisztérium alaptevékenysége ellátásához használt sa-
ját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegy-
zéke

az adatbázisok,
nyilvántartások jegyzéke, a
minisztérium által gyûjtött

és feldolgozott adatok fajtái
tekintetében az adatbázis,
nyilvántartás kezelésért

felelõs szervezeti egység;
az Avtv. 28. §-a szerinti
azonosító tekintetében a

Jogi Fõosztály

az utasítás hatálybalépését
követõ 5. munkanap

a változást követõ
5. munkanap

Frissítés esetén az elõzõ állapot
1 éven át archívumban tartandó.

Leíró adatként a hozzáférés módja
és a másolatkészítés költségei

tekintetében hivatkozás mutat a
minisztérium adatvédelmi

utasítására.

a minisztérium által fenntartott, az adatvédelmi nyilván-
tartásba bejelentendõ nyilvántartásokról a személyes
adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságá-
ról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 28. §-ának
(1) bekezdése szerinti azonosító adatok

a minisztérium által – alaptevékenysége keretében –
gyûjtött és feldolgozott adatok fajtái

a minisztérium által – alaptevékenysége keretében –
gyûjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

a minisztérium által – alaptevékenysége keretében –
gyûjtött és feldolgozott adatokról a másolatkészítés költ-
ségei

NYILVÁNOS
KIADVÁNYOK

a minisztérium nyilvános kiadványainak címe, témája,
a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve
a költségtérítés mértéke

Az utasítás hatálybalépésekor nincs ilyen. (� Adattartalom: üres!). Amennyiben az utasítás hatálybalépését követõen
a minisztérium nyilvános kiadvány megjelentetésérõl dönt:

Kommunikációs
Osztály

a kiadvány rendelkezésre
állását követõ 5. munkanap

negyedévente, a negyedévet
megelõzõ hó 25. napjáig

Frissítés esetén az elõzõ állapot
törlendõ.

A MINISZTÉRIUM
DÖNTÉSEI

az Eitv. alapján közzéteendõ jogszabálytervezetek és
kapcsolódó dokumentumok

Parlamenti és Koordinációs
Fõosztály

az utasítás 16. pontja szerint –

Leíró adatként hivatkozás mutat az
utasítás 18. pontja szerint közzétett

és hozzáférhetõ adatokra
(›JOGSZABÁLYALKOTÁSRA
IRÁNYULÓ KONCEPCIÓK,

JOGSZABÁLYTERVEZETEK”).

PÁLYÁZATOK a minisztérium által kiírt pályázatok felsorolása
a pályázati kiírást

elõkészítõ, a kiírásért felelõs
szakmai szervezeti egység

az utasítás
hatálybalépésekor
folyamatban lévõ

pályázatok esetében az
utasítás hatálybalépését

követõ 5. munkanap

az utasítás hatálybalépését
követõen kiírt pályázatok

esetében a kiírás
közzétételét követõ 5.

munkanap

A vonatkozó adatok egy évig
archívumban tartandók.

Leíró adatként hivatkozás mutat a
pályázatok szakmai leírására,

eredményére.
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Közzétételi egység Adat
Adatközlésért felelõs

szervezeti egység

A közzététel
kezdeményezésének

határideje

Frissítés, a közzététel
kezdeményezésének

határideje
Megjegyzés

KÖZÉRDEKÛ ADATOK
IGÉNYLÉSE

1. a közérdekû adatok megismerésére irányuló igények
intézésének rendje

Jogi Fõosztály
az utasítás hatálybalépését

követõ 5. munkanap
negyedévente, a negyedévet

megelõzõ hó 25. napjáig

Frissítés esetén az elõzõ állapot
törlendõ.

Leíró adatként hivatkozás mutat
a minisztérium adatvédelmi

utasítására.

2. a közérdekû adatok megismerésére irányuló tekinteté-
ben illetékes szervezeti egység neve

3. a 2. pont szerinti szervezeti egység elérhetõsége (tele-
fon-, telefaxszám, földrajzi hely, postacím, elektronikus
levélcím)

4. az adatvédelmi felelõs neve

5. a közérdekû adatokkal kapcsolatos kötelezõ statiszti-
kai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

–
az utasítás hatálybalépését

követõ 5. munkanap
negyedévente, a negyedévet

megelõzõ hó 25. napjáig

Leíró adatként hivatkozás mutat a
„MÛKÖDÉSI STATISZTIKA”

közzétételi egységre (jelen
melléklet III. 3.1. pont), illetõleg

az ott hozzáférhetõ adatokra.

6. azon közérdekû adatok hasznosítására irányuló szer-
zõdések listája (partner, a szerzõdés felek általi aláírásá-
nak napja), amelyekben a minisztérium az egyik
szerzõdõ fél

a szerzõdéskötést
kezdeményezõ szervezeti

egység

az utasítás
hatálybalépésekor hatályos

szerzõdések esetén az
utasítás hatálybalépését

követõ 5.munkanap

negyedévente, a negyedévet
megelõzõ hó 25. napjáig

Frissítés esetén az elõzõ állapot
1 éven át archívumban tartandó.

7. a minisztérium kezelésében lévõ közérdekû adatok
felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szer-
zõdési feltételek

Az utasítás hatálybalépésekor nincs ilyen. (� Adattartalom: üres!). Amennyiben az utasítás hatálybalépését követõen
a minisztérium a tárgyban ’ászf’ összeállításáról dönt:

Jogi Fõosztály
az ászf hatálybalépését
követõ 5. munkanap

a változást követõ
munkanap

Frissítés esetén az elõzõ állapot
1 éven át archívumban tartandó.

KÖZZÉTÉTELI LISTÁK
a minisztériumra vonatkozó különös és egyedi közzététe-
li lista

Az utasítás hatálybalépésekor nincs hatályban. Különös vagy egyedi közzétételi lista Eitv. 6. §-a (2) vagy (3) bekezdésén
alapuló meghatározása esetén az utasítás 14. pontja szerint kell eljárni. Ez esetben az adatként hivatkozás mutat a különös vagy

egyedi közzétételi lista szerinti külön adattartalomra.
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III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

Közzétételi egység Adat
Adatközlésért felelõs

szervezeti egység

A közzététel
kezdeményezésének

határideje

Frissítés, a közzététel
kezdeményezésének

határideje
Megjegyzés

3.1. A MÛKÖDÉS
TÖRVÉNYESSÉGE,
ELLENÕRZÉSEK

VIZSGÁLATOK,
ELLENÕRZÉSEK LISTÁJA

a minisztériumnál végzett, alaptevékenységé-
vel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat
tartalmazó – vizsgálatok, ellenõrzések felso-
rolása Ellenõrzési Fõosztály

a megállapítástól vagy
annak kézhezvételétõl

számított
5. munkanap

folyamatosan, az
elõzõek szerint

A vonatkozó adatok egy évig
archívumban tartandók.

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK
ELLENÕRZÉSEI

az ÁSZ-ellenõrzések nyilvános megállapí-
tásai

EGYÉB ELLENÕRZÉSEK,
VIZSGÁLATOK

Egyéb ellenõrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai

Ellenõrzési Fõosztály

a megállapítástól vagy
annak kézhezvételétõl

számított 5.
munkanap

folyamatosan, az
elõzõek szerint

A vonatkozó adatok egy évig
archívumban tartandók.

TELJESÍTMÉNY MUTATÓK

a minisztérium feladatellátásának teljesítmé-
nyére, kapacitásának jellemzésére, hatékony-
ságának és teljesítményének mérésére
szolgáló mutatók és értékük, idõbeli válto-
zásuk

Humánigazgatási
Fõosztály

az utasítás
hatálybalépését

követõ 5. munkanap
a 2008. évi III.

negyedéves adatok
tekintetében

negyedévente, a
negyedévet megelõzõ

hó 25. napjáig

Frissítés esetén az elõzõ állapot
1 éven át archívumban tartandó

MÛKÖDÉSI STATISZTIKA
a minisztérium tevékenységére vonatkozó,
jogszabályon alapuló statisztikai adatgyûjtés
eredményei, idõbeli változásuk

a külön jogszabály
szerint szolgáltatandó

statisztikai adat
KHEM

rendelkezésére
állásáért felelõs

szervezeti egység

az utasítás
hatálybalépését

követõ
5. munkanap a 2008.
évi III. negyedéves
adatok tekintetében

negyedévente, a
negyedévet megelõzõ

hó 25. napjáig

Frissítés esetén az elõzõ állapot
1 éven át archívumban tartandó.

3.2. KÖLTSÉG-
VETÉSEK,

BESZÁMOLÓK

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSEK a minisztérium éves (elemi) költségvetése

Költségvetési
Fõosztály

az utasítás
hatálybalépését

követõ 5. munkanap
a hatálybalépéskor

hatályos
dokumentumok

tekintetében

az utasítás
hatálybalépését

követõen keletkezett
dokumentumok

jóváhagyását követõ
5. munkanap

Frissítés esetén az elõzõ állapot
a külön jogszabályban

meghatározott ideig, de legalább
5 évig archívumban tartandó.

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓK
a minisztérium számviteli törvény szerinti
beszámolója

A KÖLTSÉGVETÉS
VÉGREHAJTÁSA

a minisztérium költségvetés végrehajtásáról
– külön jogszabályban meghatározott módon
és gyakorisággal – készített beszámolói
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Közzétételi egység Adat
Adatközlésért felelõs

szervezeti egység

A közzététel
kezdeményezésének

határideje

Frissítés a közzététel
kezdeményezésének

határideje
Megjegyzés

3.3. FOGLALKOZ-
TATOTTAK

a minisztériumnál foglalkoztatottak létszáma

Humánigazgatási Fõosztály,
Költségvetési Fõosztály

az utasítás hatálybalépését
követõ 5. munkanap a 2008.
évi III. negyedéves adatok

tekintetében

negyedévente, a negyedévet
megelõzõ hó 25. napjáig

Frissítés esetén az elõzõ állapot a
külön jogszabályban

meghatározott ideig, de legalább
1 évig archívumban tartandó.

a vezetõk és vezetõ tisztségviselõk illetménye, munkabé-
re, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése
összesített összege és átlagos mértéke

az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és
mértéke összesítve

3.4. TÁMOGATÁSOK

a minisztérium költségvetésébõl nyújtott, nem normatív,
céljellegû, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek

neve, a támogatás célja, összege, a támogatási program
megvalósítási helye

a szerzõdéskötést kezdemé-
nyezõ szervezeti egység

az utasítás 23. pontja szerint –

Leíró adatként hivatkozás mutat az
utasítás 22. pontja szerint közzétett

és hozzáférhetõ adatokra
(�ÜVEGZSEB).

3.5. SZERZÕDÉSEK

az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az
államháztartáshoz tartozó vagyonnal történõ

gazdálkodással összefüggõ – a nettó 5 millió forintot
meghaladó értékû – árubeszerzésre, építési beruházásra,

szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre,
vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékû jog

átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó
szerzõdések típusa, tárgya, a szerzõdõ felek megnevezése,

a szerzõdések értéke, idõtartama

a szerzõdéskötést kezdemé-
nyezõ szervezeti egység

az utasítás 23. pontja szerint –

Leíró adatként hivatkozás mutat az
utasítás 22. pontja szerint közzétett

és hozzáférhetõ adatokra
(�ÜVEGZSEB).

3.6. KONCESSZIÓK
a koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános
adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról

készített emlékeztetõk, pályázat eredménye)

a koncessziós pályázat ki-
írását, koncessziós szerzõ-
dés megkötését
kezdeményezõ szervezeti
egység

az utasítás
hatálybalépésekor

folyamatban lévõ eljárás
rendelkezésre álló nyilvános

adatai tekintetében az
utasítás hatálybalépését

követõ 5. munkanap

negyedévente, a negyedévet
megelõzõ hó 25. napjáig

Frissítés esetén az elõzõ állapot a
külön jogszabályban

meghatározott ideig, de legalább 1
évig archívumban tartandó.

3.7. EGYÉB
KIFIZETÉSEK

a minisztérium által nem alapfeladatai ellátására (így
különösen társadalmi szervezet támogatására,

foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói
érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai,

ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és
sporttevékenységet segítõ szervezet támogatására,
alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggõ
kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó

kifizetések címzettjei

a szerzõdéskötést kezdemé-
nyezõ szervezeti egység

az utasítás 23. pontja szerint –

Adatként hivatkozás mutat az
utasítás 22. pontja szerint közzétett

és hozzáférhetõ adatokra
(�ÜVEGZSEB).
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2. melléklet a 14/2008. (HÉ 52.) KHEM utasításhoz

Az Áht. 15/A. §-ában elõírt adatközlési kötelezettség teljesítésének körében releváns adatok

„ÜVEGZSEB”
a minisztérium honlapján megjelenõ közzétételi egységek és adatstruktúra, az adatközlésért felelõs szervezeti egységek

és a közzététel kezdeményezésének határideje

Közzétételi egység Adat
Adatközlésért felelõs

szervezeti egység

A közzététel
kezdeményezésének

határideje

Frissítés, a közzététel
kezdeményezésének

határideje
Megjegyzés

Áht. 15/A. §

a minisztérium által nyújtott, nem normatív, céljellegû,
mûködési és fejlesztési (egyedi) támogatások adatai, az
alábbiak szerint: a kedvezményezett(ek) [szerzõdõ part-
ner(ek)] neve, a támogatás célja (a szerzõdés tárgya), a
szerzõdés összege (nettó, bruttó), a szerzõdés felek általi
aláírásának napja, továbbá a támogatási program megva-
lósítási helye

a szerzõdéskötést
kezdeményezõ szervezeti

egység

az utasítás 23. pontja
szerint

–
A közzétételt követõ legalább

5 évig biztosítani kell az adatok
hozzáférhetõségét.

Áht. 15/B. §

az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az ál-
lamháztartáshoz tartozó vagyonnal történõ gazdálkodás-
sal összefüggõ – a nettó ötmillió forintot elérõ vagy azt
meghaladó értékû – árubeszerzésre, építési beruházásra,
szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyon-
hasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékû jog átadására,
valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerzõdések
adatai: a szerzõdõ partner(ek) neve, a szerzõdés típusa,
tárgya, a szerzõdés értéke (nettó, bruttó), teljesítési idõ,
valamint az említett adatok változásai

a szerzõdéskötést
kezdeményezõ szervezeti

egység

az utasítás 23. pontja
szerint

–

Valamely alapadat megváltozását
(szerzõdésmódosítás5) a honlapon
a megváltozott adat és a változás

hatálybalépése
(szerzõdésmódosítás aláírása
napja) megjelölése útján kell

feltüntetni az alapadat mellett.
A közzétételt követõ legalább

5 évig biztosítani kell az adatok
hozzáférhetõségét.

5 A minisztérium internetes honlapján jelen utasítás alapján és az Áht. 15/B. §-a szerint közzétett szerzõdés honlapon megjelent adatait érintõ módosítása esetén a szerzõdésmódosításhoz kapcsolódó szerzõdéses adat-
lapot a szerzõdéskötést kezdeményezõ szervezeti egység az utasítás 23. pontja szerint megküldi a Kommunikációs Osztály részére.
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3. melléklet a 14/2008. (HÉ 52.) KHEM utasításhoz

Az Ámr. 157/D. §-ában elõírt adatközlési kötelezettség teljesítésének körében releváns adatok

„AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSSAL ÖSSZEFÜGGÕ KÖZÉRDEKÛ ADATOK”
a minisztérium honlapján megjelenõ közzétételi egységek és adatstruktúra, az adatközlésért felelõs szervezeti egységek

és a közzététel kezdeményezésének határideje

Közzétételi egység, adat
Adatközlésért felelõs

szervezeti egység
A közzététel kezdeményezésének

határideje
Frissítés, a közzététel

kezdeményezésének határideje
Megjegyzés

alapító okirat Jogi Fõosztály
az utasítás hatálybalépését követõ

5. munkanap
a változást követõ 5. munkanap

Frissítés esetén az elõzõ állapot
törlendõ.

költségvetési alapokmány Költségvetési Fõosztály
az utasítás hatálybalépését követõ

5. munkanap

évente, az elemi költségvetés
jóváhagyását követõ

15. munkanap

Frissítés esetén az elõzõ állapot
törlendõ.

központi és fejezeti kezelésû elõirányzati költségvetési alapokmány Költségvetési Fõosztály
az utasítás hatálybalépését követõ

5. munkanap

évente, az elemi költségvetés
jóváhagyását követõ 15.

munkanap

Frissítés esetén az elõzõ állapot
NEM törölhetõ, archívumban

tartandó.

az éves költségvetési beszámoló szöveges indokolása Költségvetési Fõosztály
az utasítás hatálybalépését követõ

5. munkanap
évente, május 15-éig

Frissítés esetén az elõzõ állapot
NEM törölhetõ, archívumban

tartandó.

humán szolgáltatásokat ellátó szervezetek és személyek részére jut-
tatott egyéb állami hozzájárulás esetén: a kedvezményezett neve, a
támogatás célja, összege

A szerzõdéskötést kezdeményezõ
szervezeti egység

az utasítás 23. pontja szerint –

Adatként hivatkozás mutat az
utasítás 22. pontja szerint közzétett

és hozzáférhetõ adatokra
(�ÜVEGZSEB).

a költséghatékonyság javítása érdekében a tárgyévben tett intézkedé-
sek felsorolása, rövid leírása, hatásuk rövid, számszerû elemzése

Miniszteri Kabinet
az utasítás hatálybalépését követõ
45. munkanap a 2008. évi adatok

tekintetében

évente, tárgyévet követõ év
január 31-éig

Frissítés esetén az elõzõ állapot
NEM törölhetõ, archívumban

tartandó.
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött, nettó 100 millió fo-
rint teljesítési értéket meghaladó szerzõdések alapján teljesített kifi-
zetések összege, a kifizetés közvetlen jogosultja és a kifizetés
összege

A szerzõdéskötést kezdeményezõ
szervezeti egység

kizárólag az utasítás
hatálybalépését követõ kifizetések

esetén és a kifizetést követõ
5. munkanap

– –

európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében
a nettó 100 millió forintot meghaladó teljesített kifizetések összege,
a kifizetés közvetlen jogosultja és a kifizetés összege

A pályázati kiírást elõkészítõ, a
kiírásért felelõs szakmai szervezeti

egység

kizárólag az utasítás
hatálybalépését követõ kifizetések

esetén és a kifizetést követõ
5. munkanap

– –
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
15/2008. (HÉ 52.) KHEM

utasítása
az adatvédelemrõl, az adatbiztonságról, valamint

a közérdekû adatok megismerésére irányuló igények
teljesítésének minisztériumi rendjérõl

A személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továb-
biakban: Avtv.) 20. §-ának (8) bekezdésében, valamint a
31/A. §-ának (3) bekezdésében megállapított kötelezett-
ségre figyelemmel a következõket rendelem el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. §

Az utasítás célja

Jelen utasítás célja, hogy a személyes adatok védelmé-
hez és a közérdekû adatok megismeréséhez fûzõdõ alkot-
mányos alapjogok maximális biztosítása érdekében az
Avtv.-ben és az egyéb adat és titokvédelmi szabályokban
rögzítettek figyelembe vételével, megteremtse a Közleke-
dési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (a továb-
biakban: Minisztérium) által végzett adatkezelések és a
Minisztériumhoz érkezett közérdekû adatok megismerésé-
re irányuló kérelmek teljesítésének általános kereteit.

2. §

Az utasítás hatálya

(1) Jelen utasítás hatálya kiterjed a Minisztérium vala-
mennyi szervezeti egységére, köztisztviselõjére, ügykeze-
lõjére és minden olyan személyre, aki a minisztériummal
fennálló jogviszonya alapján jogszerûen kezel adatot.

(2) Az utasítás tárgyi hatálya – a Közszolgálati Nyilván-
tartással összefüggõ és a minõsített adatok kivételével – ki-
terjed a Minisztérium kezelésében lévõ – valamennyi adatra.

(3) Az utasítás rendelkezései az államháztartás mûködé-
si rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
157/A–157/C. §-ában szabályozott, az államháztartással
összefüggõ közérdekû adatok kérelemre történõ szolgálta-
tására is irányadóak.

(4) Az egyedi adatigények jelen utasítás alapján való
teljesítése független a Minisztérium – külön jogszabály-
ban meghatározott – közérdekû adatokra vonatkozó elekt-
ronikus, illetve egyéb közzétételi kötelezettségétõl.

(5) Jelen utasítás rendelkezései nem alkalmazhatók a
közhitelû nyilvántartásból történõ – külön törvényben sza-
bályozott – adatszolgáltatásra.

(6) A sajtó tájékoztatása külön utasítás alapján történik.

3. §

Értelmezõ rendelkezések

Jelen utasítás alkalmazásában:

1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított
vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba
hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés. A személyes adat az adatkezelés során
mindaddig megõrzi e minõségét, amíg kapcsolata az érin-
tettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthe-
tõ azonosíthatónak, ha õt – közvetlenül vagy közvetve –
név, azonosító jel, illetõleg egy vagy több, fizikai, fizioló-
giai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonos-
ságára jellemzõ tényezõ alapján azonosítani lehet;

2. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tar-

tozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos
vagy más világnézeti meggyõzõdésre, az érdek-képvise-
leti szervezeti tagságra,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a sze-
xuális életre vonatkozó adat, valamint a bûnügyi szemé-
lyes adat;

3. közérdekû adat: az állami vagy helyi önkormányzati
feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb
közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévõ,
valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat
fogalma alá nem esõ, bármilyen módon vagy formában
rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésé-
nek módjától, önálló vagy gyûjteményes jellegétõl. Közér-
dekû adatnak minõsülnek különösen: a szerzõdéses
összeg, a kifizetés, a folyósítás ütemezése, a szerzõdés fel-
tételei, a szerzõdés teljesítésére vonatkozó adatok, még ak-
kor is, ha azok részletesen meghatározottak, annyiban,
amennyiben nem eredményezik a technológiai eljárások-
ra, mûszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a
munkaszervezési és logisztikai módszerekre vonatkozó
adatokhoz való hozzáférést;

4. közérdekbõl nyilvános adat: a közérdekû adat fogal-
ma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvá-
nosságra hozatalát vagy hozzáférhetõvé tételét törvény
közérdekbõl elrendeli;

5. üzleti titok: a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó
minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat,
amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által tör-
ténõ megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerû
pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy ve-
szélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jo-
gosult a szükséges intézkedéseket megtette. Nem minõsül
üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati költség-
vetés, illetve az európai közösségi támogatás felhasználá-
sával, költségvetést érintõ juttatással, kedvezménnyel, az
állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásá-
val, használatával, hasznosításával, az azzal való rendel-
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kezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintõ
bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint
az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra
hozatalát törvény közérdekbõl elrendeli. A nyilvánosságra
hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz
– így különösen a technológiai eljárásokra, a mûszaki
megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezé-
si és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vo-
natkozó adatokhoz – való hozzáférést, amelyek megisme-
rése az üzleti tevékenység végzése szempontjából arányta-
lan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza
meg a közérdekbõl nyilvános adat megismerésének lehe-
tõségét;

6. adatigénylés: az igénylõ által – szóban, írásban vagy
elektronikus úton benyújtott – a közérdekû adatok megis-
merésére vonatkozó igény;

7. közzététel: jogszabályban, illetve az adatkezelõ szerv
által meghatározott adatoknak elektronikusan vagy más mó-
don, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól
mentesen, díjmentesen történõ hozzáférhetõvé tétele;

8. adatbirtokos: az a szervezeti egység, ahol a közérdekû
adat keletkezett. Ha az adat nem a Minisztériumban keletke-
zett, úgy az adatbirtokos az az adatkezelést végzõ szervezeti
egység, ahol az adat fellelhetõ, illetve ahol azt nyilvántart-
ják, kezelik. Párhuzamosság esetén az adatbirtokost a Parla-
menti és Koordinációs Fõosztály, Koordinációs Osztály je-
löli ki. Amennyiben nem állapítható meg, hogy ki az adat
birtokosa, úgy adatbirtokosnak a Parlamenti és Koordináci-
ós Fõosztály, Koordinációs Osztály minõsül;

9. adatfeldolgozás: az adatkezelési mûveletekhez kap-
csolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mû-
veletek végrehajtásához alkalmazott módszertõl és esz-
köztõl, valamint az alkalmazás helyétõl;

10. adatvédelmi felelõs: A Minisztérium – Avtv.
31/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározottak szerinti –
adatvédelmi felelõse a kabinetfõnök.

11. adatkezeléssel érintett szervezeti egység: a Minisz-
térium azon szervezeti egysége ahol az adatkezelés tényle-
gesen folyik. A Szerzõdéstár vonatkozásában az adatkeze-
léssel érintett szervezeti egységnek a Költségvetési Fõosz-
tály minõsül.

II. Fejezet

Adatvédelem és adatbiztonság

4. §

Az adatkezelés szabályai

(1) A Minisztérium adatkezelésre törvény felhatalmazá-
sa illetve az érintett beleegyezése esetén jogosult. Az érin-
tettel az adat felvételekor közölni kell, hogy az adatszol-

gáltatás önkéntes vagy kötelezõ jellegû-e, továbbá tájé-
koztatni kell az adatai kezeléséhez kapcsolódó minden lé-
nyeges tényrõl (különösen: az adatkezelés céljáról és jog-
alapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogo-
sult személyérõl, az adatkezelés idõtartamáról, illetve ar-
ról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat). A tájékoztatás-
nak minden esetben ki kell terjednie az érintett adatkeze-
léssel kapcsolatos jogaira, valamint az igénybe vehetõ jog-
orvoslati lehetõségekre. Kötelezõ jellegû adatszolgáltatás
esetén az adatszolgáltatást elrendelõ jogszabályt is meg
kell határozni.

(2) A Minisztérium köteles gondoskodni az általa kezelt
adatok biztonságáról, megtenni azokat az intézkedéseket,
amelyek szükségesek az Avtv.-ben és az egyéb adat és ti-
tokvédelmi szabályokban foglalt rendelkezések érvényre
juttatásához. Az adatokat védeni kell különösen a jogosu-
latlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal
vagy törlés, illetõleg a sérülés vagy megsemmisülés ellen.

(3) A Minisztérium szervezeti egységeinél adatkezelést
végzõk kötelesek betartani az Avtv.-ben az egyéb adat és
titokvédelmi szabályokban, valamint a jelen utasításban
rögzített elõírásokat. Adatkezeléssel összefüggõ munka-
körben csak olyan személy foglalkoztatható, aki titoktar-
tási nyilatkozatot tett.

5. §

Az adatfeldolgozásra jogosult

(1) Amennyiben a Minisztérium az adatfeldolgozásra
más személynek kíván megbízást adni, a szerzõdést írásba
kell foglalni. Az adatfeldolgozásra jogosult nem lehet
olyan vállalkozás, amely a feldolgozandó személyes ada-
tokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.

(2) Az (1) bekezdésben említett megbízási szerzõdés-
ben minden esetben rögzíteni kell az adatfeldolgozásra jo-
gosult titoktartási kötelezettségét.

6. §

Tájékoztatási, törlési és helyesbítési jog

(1) Az érintett tájékoztatást kérhet a Minisztériumtól
személyes adatai kezelésérõl kérheti azok helyesbítését
– illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelést kivéve –
annak törlését.

(2) Az érintett kérelmére a Minisztérium vonatkozó
adatkezeléssel érintett szervezeti egységének vezetõje a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõn, de leg-
feljebb 30 napon belül, írásban, közérthetõ formában tájé-
koztatást ad az érintett Minisztérium által kezelt és az álta-
la megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az
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adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról az adat-
feldolgozó nevérõl, címérõl és az adatkezeléssel összefüg-
gõ tevékenységérõl, továbbá arról, hogy kik és milyen cél-
ból kapták, kapják meg az adatokat.

(3) A (2) bekezdésben említett tájékoztatást az adatke-
zeléssel érintett szervezeti egység vezetõje egyidejûleg az
adatvédelmi felelõsnek is megküldi tájékoztatásul.

(4) A (2) bekezdésben foglalt tájékoztatás költségmen-
tes, ha a tájékoztatást kérõ a folyó évben azonos területre
vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelõhöz még
nem nyújtott be. Egyéb esetekben a 3. számú mellékletben
meghatározott költségtérítés állapítható meg. A már meg-
fizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat
jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbí-
téshez vezetett.

(5) A tájékoztatás csak abban az esetben tagadható meg,
ha azt törvény lehetõvé teszi, a megtagadás indokát az
érintettel közölni kell.

(6) Az elutasított kérelmekrõl az adatvédelmi felelõs –
az adatkezeléssel érintett szervezeti egységek tájékozta-
tása, közremûködése alapján – évente értesíti az adatvé-
delmi biztost.

(7) A valóságnak meg nem felelõ személyes adat he-
lyesbítésérõl a vonatkozó adatkezeléssel érintett szerve-
zeti egység vezetõje gondoskodni köteles.

(8) A személyes adat törlésérõl a vonatkozó adatkeze-
léssel érintett szervezeti egység vezetõje gondoskodni kö-
teles, ha az Avtv. 14. §-ának (2) bekezdésében foglaltak
bármelyike bekövetkezik.

(8) A törlési kötelezettség – jogellenes adatkezelés ki-
vételével – nem vonatkozik azon személyes adatra, amely-
nek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó
jogszabály értelmében levéltári õrizetbe kell adni.

(9) A helyesbítésrõl és a törlésrõl az érintettet, az adat-
védelmi felelõst, továbbá mindazokat értesíteni kell, akik-
nek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

7. §

Tiltakozási jog

(1) Az érintettet az Avtv. 16/A. §-ának (1) bekezdésé-
ben meghatározottak szerint tiltakozási jog illeti meg.

(2) A kifogásolt adatkezeléssel érintett szervezeti egy-
ség vezetõje – az adatkezelés egyidejû felfüggesztésével –
a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított leg-
rövidebb idõn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgál-
ni, és annak eredményérõl a kérelmezõt és azzal egyidejû-
leg az adatvédelmi felelõst írásban tájékoztatni. Amennyi-
ben a tiltakozás indokolt, az adatkezeléssel érintett szerve-
zeti egység vezetõje gondoskodik az adatkezelés – beleért-
ve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszün-

tetésérõl és az adatok zárolásáról, valamint a tiltakozásról,
illetõleg az annak alapján tett intézkedésekrõl értesíti
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes
adatot korábban továbbították, és akik kötelesek intézked-
ni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

(3) Az érintett adat nem törölhetõ, ha az adatkezelést
törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az
adatátvevõ részére, ha az adatkezelõ egyetértett a tiltako-
zással, illetõleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megálla-
pította.

8. §

Bejelentés az adatvédelmi nyilvántartásba

(1) Amennyiben a Minisztérium valamely szervezeti
egysége olyan adatkezelést kíván végezni, amely az Avtv.
28–30. §-ai alapján bejelentési kötelezettség alá esik, az
adatkezeléssel érintett szervezeti egység vezetõje az ada-
tok felvételét és az adatkezelés megkezdését megelõzõen
jelen utasítás 1. számú mellékletében szereplõ adatlapon
köteles nyilvántartásba vétel végett bejelenteni az adatke-
zelést az adatvédelmi biztosnak.

(2) Az adatkezeléssel érintett szervezeti egység vezetõje
az (1) bekezdésben említett bejelentést egyidejûleg tájé-
koztatásul megküldi az adatvédelmi felelõs részére is, to-
vábbá a nyilvántartásba vételt követõen tájékoztatja az
adatvédelmi felelõst az adatkezelés nyilvántartási számá-
ról, illetve megkezdésének tényleges idõpontjáról.

(3) Az Avtv. 28–30. §-ai alapján bejelentési kötelezett-
ség alá esõ adatkezelés az adatvédelmi biztos által történt
nyilvántartásba vételrõl szóló értesítés kézhezvételét meg-
elõzõen nem kezdhetõ meg.

III. Fejezet

A közérdekû adatok megismerésére irányuló
kérelmek teljesítése

9. §

A közérdekû adatigénylés módja

(1) A közérdekû adat megismerése iránt bárki
– szóban (személyes megkeresés útján vagy telefonon);
– írásban (postai úton vagy faxon) vagy;
– elektronikus úton (a Minisztérium hivatalos honlapján

az erre a célra rendszeresített igénylõlapon, vagy e-mailen
keresztül)
igényt nyújthat be a minisztérium bármely szervezeti egy-
ségéhez.
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(2) Amennyiben az adatigénylés az Ügyfélszolgálati In-
formációs Irodához érkezik, annak beérkezését követõen
az ügyintézõ kitölti a 2. számú melléklet szerinti igénylõ-
lapot, nyilvántartásba veszi, és haladéktalanul megküldi
azt az adatbirtokos és a Jogi Fõosztály részére. Országgyû-
lési képviselõ által történõ adatigénylés esetén az igényt a
Parlamenti és Koordinációs Fõosztály, Parlamenti Osz-
tálynak is meg kell küldeni.

(3) Valamennyi igénylõlapon kötelezõen fel kell tün-
tetni

– az igénylõ személyazonosító adatai – neve, címe (irá-
nyítószám, település, utca, házszám), telefon-, faxszáma,
e-mail címe – közül azokat, amelyek az igénylés teljesíté-
séhez elengedhetetlenül szükségesek,

– az igényelt közérdekû adat meghatározását,
– az igény benyújtásának idõpontját.

(4) Másolat kérése esetén az igénylõ nevének, címének,
esetleges telefon-, fax számának, e-mail címének feltünte-
tése az igénylõlapon – az esetleges költségigény érvénye-
sítése érdekében – elengedhetetlenül szükséges.

(5) Az adatigénylés teljesítését, illetõleg a költségek
megfizetését követõen az igénylõ személyes adatait hala-
déktalanul törölni kell.

(6) Amennyiben az adatigénylés nem az Ügyfélszolgá-
lati Információs Irodához érkezik, az a szervezeti egység,
amelyhez az igényt benyújtották haladéktalanul köteles
azt a Jogi Fõosztály, valamint országgyûlési képviselõ ál-
tal történõ adatigénylés esetén a Parlamenti és Koordiná-
ciós Fõosztály, Parlamenti Osztály részére is továbbítani.
A Jogi Fõosztály, illetve országgyûlési képviselõ által tör-
ténõ adatigénylés esetén a Parlamenti és Koordinációs Fõ-
osztály, Parlamenti Osztály az igényt a 4. § (1) bekezdésé-
ben meghatározott véleménykérés céljából megküldi az
adatbirtokosnak.

(7) Ha az igénylõ az általa kért adatot nem tudja pon-
tosan megjelölni, az adatbirtokos szervezeti egység
– amennyiben lehetséges – köteles segítséget nyújtani.

(8) Amennyiben az igénylõ kötelezõen közzétett adat
megismerésére irányuló kérelmet terjeszt elõ, ennek té-
nyérõl – a fellelhetõséget is beleértve – az igénylõt az Ügy-
félszolgálati Információs Iroda tájékoztatja. Az elektroni-
kus vagy egyéb közzététel nem mentesíti a Minisztériumot
az egyedi adatszolgáltatási kötelezettség alól, amennyiben
a kérelmezõ ezt igényli.

10. §

A közérdekû adat megismerésének engedélyezése

(1) Az adatbirtokos szervezeti egység az igény hozzá
történõ megérkezését követõen az adatkérés engedélyezé-
sérõl vagy megtagadásáról indokolással alátámasztott vé-
leményt készít, amelyet megküld a Jogi Fõosztály részére.

Országgyûlési képviselõ által történõ adatigénylés esetén
az adatbirtokos a véleményt a Parlamenti és Koordinációs
Fõosztály, Parlamenti Osztálynak is megküldi.

(2) A Jogi Fõosztály az adatbirtokos szervezeti egység
véleménye, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok
alapján javaslatot tesz az adatvédelmi felelõs részére az
adatkérés megtagadására, illetve engedélyezésére.

(3) Országgyûlési képviselõ által történõ közérdekû
adatigénylés esetén a 4. § (2) bekezdésében szabályozott
javaslatot az adatbirtokos szervezeti egység és a Jogi Fõ-
osztály véleménye, valamint a vonatkozó hatályos jogsza-
bályok alapján a Parlamenti és Koordinációs Fõosztály,
Parlamenti Osztály készíti el.

(4) Az igényelt közérdekû adat megismerésének enge-
délyezésérõl, illetve az adatkérés megtagadásáról az adat-
védelmi felelõs írásban dönt.

(5) Az Avtv. 19/A. § (1) bekezdésében meghatározott,
döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy
rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adatok 10 éven
belüli megismerését – a készítõ szakmai egyetértésével, a
Jogi Fõosztály elõzetes javaslata alapján, az Avtv.
19/A. §-ában foglaltak figyelembevételével az adatvédel-
mi felelõs engedélyezi.

(6) Az igénylõ értesítésérõl, illetõleg az igényelt közér-
dekû adat/adatok igénylõ részére történõ rendelkezésre
bocsátásáról, amennyiben az igényt az Ügyfélszolgálati
Információs Irodához nyújtották be az Ügyfélszolgálati
Információs Iroda, egyébként pedig a 10. § (7) bekezdésé-
ben meghatározott kivétellel a Jogi Fõosztály gondos-
kodik.

(7) Országgyûlési képviselõ által történõ közérdekû
adatigénylés esetében az igénylõ értesítésérõl, illetõleg az
igényelt közérdekû adat/adatok igénylõ részére történõ
rendelkezésre bocsátásáról a Parlamenti és Koordinációs
Fõosztály, Parlamenti Osztály gondoskodik.

11. §

Az igény teljesítése

(1) Az adatigénylésnek a Minisztérium az igény tudo-
mására jutását követõ legrövidebb idõ alatt, de legfeljebb
15 napon belül tesz eleget.

(2) A Minisztériumnak az adatigénylés megválaszolá-
sában a 10. §-ban rögzítetteknek megfelelõen érintett szer-
vezeti egységei kötelesek megtenni minden szükséges in-
tézkedést a (1) bekezdésben meghatározott határidõ betar-
tása érdekében. Amennyiben elõrelátható, hogy az igény
teljesítése a Minisztérium érdekkörén kívül esõ elhárítha-
tatlan ok miatt az (1) bekezdésben meghatározott határ-
idõn belül nem teljesíthetõ arról az igénylõt, az adatvédel-
mi felelõs egyidejû tájékoztatása mellett – az indokok
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megjelölésével – az igény beérkezését követõ 8 napon be-
lül az adatbirtokos szervezeti egység vezetõje értesíteni
köteles.

(3) A kért adat igénylõvel való megismertetéséhez (be-
tekintéshez, jegyzet készítéséhez) a Minisztériumnak
megfelelõ idõt, tárgyi feltételeket (szükség szerint külön
helyiséget) kell biztosítania.

(4) Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy doku-
mentumrészrõl – annak tárolási módjától függetlenül – az
igénylõ másolatot kaphat. A másolat készítéséért a felme-
rült költség mértékéig a Minisztérium a 3. számú mellék-
letben meghatározottaknak megfelelõen szolgáltatási díjat
állapít meg, amelynek összegét az igénylõvel elõzetesen
közölni kell.

(5) Ha a közérdekû adatot tartalmazó dokumentum az
igénylõ által meg nem ismerhetõ adatot (pl. személyes
adat, különleges adat, üzleti titok) is tartalmaz, ezen adatot
a dokumentumon, illetve a kiadott másolaton felismerhe-
tetlenné kell tenni.

(6) Az adatigénylésnek közérthetõ formában és – ameny-
nyiben az aránytalan költséggel nem jár – az igénylõ által
kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni.
Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatko-
zással, hogy annak közérthetõ formában nem lehet eleget
tenni.

(7) Amennyiben az igénylõ az adatszolgáltatás kívánt
módját nem jelölte meg, az igényt a Minisztérium az általa
választott módon és technikai eszközzel teljesíti.

(8) Közérdekû adat megismerése iránti igény teljesítése
nem tagadható meg azért, mert a nem magyar anyanyelvû
igénylõ az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más
nyelven fogalmazta meg.

12. §

Az igény teljesítésének megtagadása,
adatszolgáltatási kötelezettség

(1) Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indo-
kaival együtt, 8 napon belül írásban – elektronikus levele-
zési elérhetõség esetén – elektronikus úton értesíteni kell
az igénylõt.

(2) Amennyiben az igényt a Minisztérium azért tagadja
meg, mert a kérelem nem valamely szervezeti egységének
kezelésében lévõ adat megismerésére irányul, az adat-
igénylést a kérelem tárgya szerint hatáskörrel, illetve ille-
tékességgel rendelkezõ szervezethez kell továbbítani, és a
továbbítás tényérõl a kérelmezõt a 12. § (1) bekezdésében
foglalt értesítésben tájékoztatni kell.

(3) Amennyiben a közérdekû adatra vonatkozó igényt a
Minisztérium nem teljesíti, az igénylõ az Avtv. 21. §-ában
meghatározottak szerint bírósághoz, valamint az Avtv.
27. §-a alapján az adatvédelmi biztoshoz fordulhat. Az
igény elutasításakor a jogorvoslati lehetõségekrõl az
igénylõt részletesen tájékoztatni kell.

(4) Az elutasított igényekrõl és az elutasítások indokai-
ról a Jogi Fõosztály évente összesítést készít és – az adat-
védelmi felelõsön keresztül – gondoskodik annak az adat-
védelmi biztos részére történõ megküldésérõl.

13. §

Az igény teljesítésének technikai feltételei,
a költségek érvényesítése

(1) A közérdekû adatok megismerésére irányuló igé-
nyek teljesítéséhez szükséges informatikai feltételek (hon-
lapon történõ elérhetõség) biztosításáról a Miniszteri Ka-
binet Kommunikációs Osztály gondoskodik.

(2) Amennyiben az igénylõ a közérdekû adatot tartal-
mazó dokumentumról vagy dokumentumrészrõl másolatot
kér, annak – a 11. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfe-
lelõ – elkészítésérõl az adatbirtokos szervezeti egység
gondoskodik.

(3) Ha az adatbirtokos szervezeti egység a másolat ké-
szítéséhez szükséges technikai eszközzel nem rendelke-
zik, akkor – amennyiben erre lehetõségei adottak – a má-
solat elkészítésérõl, valamint az igénylõ rendelkezésére
bocsátásáról az Ügyfélszolgálati Információs Iroda gon-
doskodik. Amennyiben a másolatért költségtérítés megál-
lapítása indokolt, annak kiadásáról szintén az Ügyfélszol-
gálati Információs Iroda gondoskodik. Ezekben az esetek-
ben az adatbirtokos a közérdekû adatot tartalmazó doku-
mentumot vagy dokumentumrészt, illetve az errõl már el-
készített másolatot az Ügyfélszolgálati Információs Irodá-
hoz továbbítja.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

14. §

(1) Jelen utasítás a közzétételét követõ harmadik napon
lép hatályba.

(2) A jelen utasításban nem szabályozott kérdésekben
az Avtv. rendelkezései irányadóak.

Dr. Molnár Csaba s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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1. számú melléklet a 15/2008. (HÉ 52.) KHEM utasításhoz

ADATLAP
az Adatvédelmi Nyilvántartásba bejelentkezéshez

1. Adatkezelés

1.1. Az adatkezelõ megnevezése:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

1.2. Címe:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

1.3. Telefonszáma:
........................................................................................................................................................................................

1.4. Kapcsolattartó:
........................................................................................................................................................................................

1.5. Elõzõ adatkezelés

1.5.1. Az adatkezelõ megváltozásának jogcíme:
........................................................................................................................................................................................

1.5.2. Elõzõ nyilvántartási azonosító:
........................................................................................................................................................................................

1.6. Az adatkezelés megnevezése:
........................................................................................................................................................................................

1.7. Az adatkezelés célja:
........................................................................................................................................................................................

1.8. Jogalapja

1.8.1. Jogszabályhely vagy más jogalap:
........................................................................................................................................................................................

1.8.2. Jogszabály címe:
........................................................................................................................................................................................

1.9. A tényleges adatkezelés helye:
........................................................................................................................................................................................

1.10. Az adatkezelés automatizáltsága:
........................................................................................................................................................................................
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2. Adatfeldolgozás

2.1. Az adatfeldolgozó megnevezése:

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

2.2. Címe:

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

2.3. Telefonszáma:

........................................................................................................................................................................................

2.4. Kapcsolattartó:

........................................................................................................................................................................................

3. Az adatok forrása

3.1. Adatfajta megnevezése:

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

3.2. Adatforrás megnevezése:

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

3.3. Adatfelvétel (átvétel) jogalapja

3.3.1. Jogszabályhely vagy más jogalap: .......................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

3.3.2. Jogszabály címe:

........................................................................................................................................................................................

3.4. Adatfelvétel (átvétel) módja:

........................................................................................................................................................................................

3.5. Az adat törlési határideje:

........................................................................................................................................................................................
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4. Adattovábbítás(ok)

4.1. Adatfajta megnevezése:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
4.2. Címzett neve:
........................................................................................................................................................................................

4.3. Az adattovábbítás jogalapja
........................................................................................................................................................................................

4.3.1. Jogszabályhely vagy más jogalap:
........................................................................................................................................................................................

4.3.2. Jogszabály címe:
........................................................................................................................................................................................

4.4. Az adattovábbítás módja:
........................................................................................................................................................................................

4.5. Idõpontja:
........................................................................................................................................................................................

5. Az érintettek csoportja(i)

5.1. A csoport leírása:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

5.2. Érintettek száma:
........................................................................................................................................................................................

6. Egyéb közlendõk:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

FIGYELEM!
Minden önálló adatkezelést külön kell bejelenteni. Egy adatkezelésen belül a 2., a 3., a 4. és az 5. pontok összetartozó

rovatait a megfelelõ számban külön-külön le kell másolni (vagy kiegészítõ lapokat használni) és kitölteni, és az Adatlap-
hoz csatolni.
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2. számú melléklet a 15/2008. (HÉ 52.) KHEM utasításhoz

I G É N Y L Õ L A P
közérdekû adatok megismeréséhez

Az igénylõ adatai

Név:

Cím:

Telefonszám:

Faxszám:

E-mail cím:

A bejelentés típusa: � telefon � fax � elektronikus � személyes � postai úton

Az igényelt közérdekû adat
meghatározása:

Az adatszolgáltatás
kívánt módja:

� telefon � fax � e-mail � személyes � postai úton

Másolat kérése: � igen � nem

A benyújtás idõpontja:

Az adatszolgáltatás
KHEM-felelõse:

Teljesítés határideje:

Megjegyzés:

Ügyintézõ aláírása:

Engedélyezem:
(név, aláírás):
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3. számú melléklet a 15/2008. (HÉ 52.) KHEM utasításhoz

Az utasítás 6. §-ának (4) bekezdése és 11. §-ának (4) bekezdése szerinti költségtérítés mértékének
megállapítása

Az adatszolgáltatás térítési díjának megállapításához a közvetlen költség szintéig elõkalkulációt kell készíteni.

I. Az elõkalkuláció tartalma:

a) A kért adatok elõállításával kapcsolatos munkaidõ ráfordítás értékének megállapítása.

Az adatok kigyûjtését a kérelmezõ igénye szerint meghatározott szempontok szerint kell kigyûjteni és rendszerezni.
Mivel elõre nem határozható meg, hogy a kért adatok elõállítását kik fogják végezni, ezért az adott szervezeti egység

(pl. Igazgatási Osztály) egy órára jutó, adott munkakörre vonatkozó átlagos bérfelhasználását (51-52 számlacsoport) és
annak járulékait (53-as számlacsoport) kell kiszámítani az alábbi séma szerint:

1 órára jutó adott munkakör átlagos személyi juttatás összege
+ 1 órára jutó személyi juttatást terhelõ járulékok összege_________________________________________________
= 1 órára jutó adott munkakör személyi jellegû kiadás

b) a kért adatok eszközráfordítás értékének a megállapítása:

– a KSZF adatszolgáltatása alapján az adatszolgáltatással felmerülõ adathordozók bekerülési értéke = papír,
floppy, CD-DVD-lemez,

– a KSZF adatszolgáltatása alapján másolási díj: 1db A/4-es papír másolatköltségét tekintjük vetítési alapnak
– a KSZF adatszolgáltatása alapján ha számítógépen történik az adatok összeállítása, akkor a számítógép haszná-

lati idejére jutó (gépórára) arányos értékcsökkenés összege,
– a KSZF adatszolgáltatása alapján, ha az adat elõállításához külön szoftver használata szükséges, akkor a szoft-

ver használata idejére jutó arányos értékcsökkenés összege,
– egyéb figyelembe vehetõ közvetlen költség.

II. A kiadások nyilvántartása, gyûjtése

Az egyes tevékenységekkel kapcsolatos kiadások elszámolási, nyilvántartási rendjét, a fõkönyvi könyvelés szabályait
a Számlarend írja elõ.

A pénzforgalmi kettõs könyvvitel rendszerében vezetett nyilvántartások, illetve az Központi Illetményszámfejtési
Rendszer által generált nyilvántartások biztosítják az önköltségszámításhoz szükséges gazdasági jellegû adatokat.

A szervezeti egységenként felmerülõ közvetlen költségek gyûjtése, ügyletkódonként, elszámolási egységenként tör-
ténik, fõkönyvi számlaszámokhoz kapcsolható módon.

A kalkulációk összesített értékadatai alapján feladás készül az Igazgatási Osztály számlázó munkatársa részére, az így
kiszámított összeg általános forgalmi adóval növelten kell kiszámlázni a kérelmezõnek, illetve az általa megjelölt költ-
ségviselõnek.
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
16/2008. (HÉ 52.) KHEM

utasítása
a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõjének

hatáskörébe utalt jogok gyakorlásáról

Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 2. §-ának
2. pontjában foglalt jogkörömben, az Ámr. 165. §-ának
(1) bekezdésére figyelemmel a Közlekedési, Hírközlési és
Energiaügyi Minisztérium fejezetét érintõ egyes, a fejezet
felügyeletét ellátó szerv vezetõje hatáskörébe utalt jogok
gyakorlásának átruházásáról, valamint a felügyeleti szervi
feladatok ellátásáról a következõk szerint rendelkezem:

1. §

Az utasítás hatálya

Az utasítás hatálya a Közlekedési, Hírközlési és Ener-
giaügyi Minisztérium (a továbbiakban: KHEM) fejezetébe
tartozó intézményi elõirányzatokra – ide nem értve a feje-
zethez tartozó kormányhivatalok elõirányzatait – és feje-
zeti kezelésû elõirányzatokra terjed ki.

2. §

A költségvetési javaslat összeállítása,
elemi költségvetés

(1) A tervezést és az annak megalapozását szolgáló elõ-
készítés feladatait – az ágazati stratégiai célok és prioritá-
sok mentén – fejezeti szinten a gazdasági terület felügyele-
tét ellátó szakállamtitkár (a továbbiakban: gazdasági szak-
államtitkár) irányítja [az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. §-a, Ámr.
21–27. §-ai].

(2) A fejezetbe sorolt költségvetési szervek (a továb-
biakban: intézmények) költségvetése tervezésének elõké-
szítési feladatait – az elõzõ év(ek) teljesítési adatai, a prio-
ritások, az érvényesítendõ követelmények meghatározása
útján – az intézmény felett a KHEM szervezeti és mûködé-
si szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) szerint felügyele-
tet gyakorló felsõvezetõ egyetértésével és a Tervezés-ko-
ordinációs, Kontrolling és Közbeszerzési Fõosztály bevo-
násával a Társasági és Intézményfelügyeleti Fõosztály lát-
ja el.

(3) A fejezeti kezelésû elõirányzatok tervezésének elõ-
készítését, a fejezeti feladatok, kötelezettségek, determi-
nációk számbavételét, valamint az azok teljesítéséhez
szükséges bevételek és kiadások felmérését – a szakmai
(fõ)osztályok és a Költségvetési Fõosztály bevonásával –
az elõirányzat felett jelen utasítás melléklete szerint kije-

lölt szakmai felügyeletet gyakorló felsõvezetõ (a továb-
biakban: felügyeletet gyakorló felsõvezetõ) egyetértésével
a Tervezés-koordinációs, Kontrolling és Közbeszerzési
Fõosztály látja el.

(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti elõkészítési munka
eredményeképpen a gazdasági szakállamtitkár döntési ja-
vaslatot terjeszt elõ a közlekedési, hírközlési és energia-
ügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

(5) A (4) bekezdés szerinti miniszteri döntés alapján a
Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM) által kiadott
tervezési körirat szerinti adattartalomnak megfelelõ költ-
ségvetési javaslatot – az intézmények esetében a Társasági
és Intézmény-felügyeleti Fõosztály, a fejezeti kezelésû
elõirányzatok esetében a szakmai kezelõk adatszolgáltatá-
sa alapján, a Költségvetési Fõosztály bevonásával – a Ter-
vezés-koordinációs, Kontrolling és Közbeszerzési Fõosz-
tály állítja össze, a végleges állományokat a Költségvetési
Fõosztály küldi meg a PM részére (Ámr. 24–27. §-ai).

(6) A Kormány által az Országgyûléshez benyújtott
költségvetési törvényjavaslat tárgyalása során a Parlamen-
ti és Koordinációs Fõosztály a módosító és kapcsolódó
módosító javaslatokat soron kívül eljuttatja a Tervezés-ko-
ordinációs, Kontrolling és Közbeszerzési Fõosztályra a
KHEM módosító javaslatokkal kapcsolatos álláspontjá-
nak kialakítása érdekében. A KHEM országgyûlési bizott-
ságok elõtti képviseletéért a költségvetési, pénzügyi és
számvevõszéki, valamint a gazdasági és informatikai bi-
zottságok tekintetében – az érintett szakmai (fõ)osztályok
bevonásával – a gazdasági szakállamtitkár, más parla-
menti bizottság elõtti képviseletért az érintett szakmai
(fõ)osztály felett irányítást gyakorló felsõvezetõ felelõs.

(7) A költségvetési törvény kihirdetését követõen a Tár-
sasági és Intézményfelügyeleti Fõosztály elõterjesztése
alapján – a gazdasági szakállamtitkár egyetértésével – a
miniszter

a) megállapítja a fejezet felügyelete alá tartozó azon
költségvetési szervek költségvetését, kiemelt kiadási és
bevételi elõirányzatait, amelyek megállapítása nem tarto-
zik az Országgyûlés, a Kormány vagy törvényi rendelke-
zés alapján más személy, szerv, testület hatáskörébe [Áht.
49. §-ának d) pontja, Áht. 52. §-ának (4) bekezdése],

b) a Kormány által az Áht. 36. §-ának (2) bekezdése sze-
rint meghatározott létszámkeret érvényesítésével jóváhagyja
a KHEM fejezetbe sorolt nem igazgatási jellegû költségveté-
si szervek létszámát, átcsoportosítási jogot gyakorol az Áht.
39. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a feje-
zeten belüli, illetve címen belüli létszámkeretek tekintetében
a Kormány rendeletében meghatározott módon [Áht. 49. §
h) pont, Ámr. 58. § (10) bekezdés].

(8) A költségvetési törvényben megállapított fejezeti
kezelésû elõirányzatok részfeladatok szerinti felosztását
– az érintett szakmai (fõ)osztályok felett irányítást gya-
korló felsõvezetõ egyetértésével – a Tervezés-koordiná-
ciós, Kontrolling és Közbeszerzési Fõosztály koordináció-
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ja és a gazdasági szakállamtitkár elõterjesztése alapján a
miniszter hagyja jóvá. A felügyeletet gyakorló felsõvezetõ
a kiadási elõirányzatok – éves szinten – 10%-át meg nem
haladó mértékben, legfeljebb azonban 100 millió forint
összegig év közben átcsoportosítást hajthat végre a rész-
feladatok között. Az ezt meghaladó módosítás a felügyele-
tet gyakorló felsõvezetõ és a gazdasági szakállamtitkár
egyetértésével a miniszter jóváhagyása esetén érvényes.
A részfeladatokra jóváhagyott keretek évközi módosítását
az elõirányzat szakmai kezelõje kezdeményezése alapján a
Tervezés-koordinációs, Kontrolling és Közbeszerzési Fõ-
osztály terjeszti a felügyeletet gyakorló felsõvezetõ – a
fenti értékhatárt meghaladó esetben a miniszter – elé jóvá-
hagyásra. A részfeladatok közötti átcsoportosítás jóváha-
gyása esetén az elõirányzat szakmai kezelõje – a jóváha-
gyást tartalmazó dokumentum egy eredeti példányának
megküldésével – haladéktalanul tájékoztatni köteles a
Tervezés-koordinációs, Kontrolling és Közbeszerzési Fõ-
osztályt. Az átcsoportosításról az elõirányzat szakmai ke-
zelõje a jóváhagyást tartalmazó dokumentum másolati pél-
dányának megküldésével egyidejûleg a Költségvetési Fõ-
osztályt is tájékoztatja.

(9) A fejezeti kezelésû elõirányzatok elemi költségveté-
sét, költségvetési alapokmányát az elõirányzat szakmai ke-
zelõje – a Költségvetési Fõosztály által elõzetesen biztosított
adatok ismeretében – a (8) bekezdésben, valamint az Ámr.
10. §-a (7) bekezdésében, illetve 41–43. §-aiban foglaltak fi-
gyelembevételével készíti el elektronikus formában és papír
alapon is, majd megküldi a Költségvetési Fõosztály részére.

(10) A költségvetési alapokmányt, valamint az elemi
költségvetést felügyeleti hatáskörben:

a) az intézményeket érintõen az intézmények által be-
nyújtott dokumentációnak a Társasági és Intézményfel-
ügyeleti Fõosztály vezetõje aláírásával igazolt ellenõrzé-
sét és Költségvetési Fõosztály általi fejezeti összesítésben
történõ feldolgozását követõen – a miniszter által átadott
jogkörben – a kabinetfõnök,

b) a fejezeti kezelésû elõirányzatok esetén az elõirány-
zat szakmai kezelõje által elkészített dokumentációnak a
Költségvetési Fõosztály által történt ellenõrzését, felül-
vizsgálatát és vezetõjének aláírását követõen a felügyele-
tet gyakorló felsõvezetõ
hagyja jóvá a tárgyév március 31-ig [Áht. 49. §-ának d)
pontja, Ámr. 44. §-ának (1) bekezdése]. A jóváhagyott
költségvetési alapokmányok Ámr. szerinti közzétételérõl a
Költségvetési Fõosztály gondoskodik.

3. §

Az elõirányzatok felügyeleti hatáskörben történõ
átcsoportosítása, módosítása, nyilvántartása

(1) A költségvetés végrehajtása során a fejezeti kezelé-
sû elõirányzatokról, azok módosításairól, valamint az in-

tézmények felügyeleti szervi hatáskörû elõirányzat módo-
sításairól a Költségvetési Fõosztály nyilvántartást vezet.
Az intézményi elõirányzatokról és elõirányzat-módosítá-
sokról felügyeleti szervi és – intézményi adatszolgáltatás
alapján – a saját hatáskörû elõirányzat-módosításokat is
beleértve a Társasági és Intézményfelügyeleti Fõosztály
nyilvántartást vezet. A felügyeleti szervi hatáskörû elõ-
irányzat-módosítások a fejezeti kezelésû elõirányzatoknál
a Költségvetési Fõosztály vezetõjének, intézményi elõ-
irányzatoknál a Társasági és Intézményfelügyeleti Fõosz-
tály vezetõjének egyetértésével kerülnek jóváhagyásra.

(2) A felügyeleti szerv által a Magyar Államkincstár (a
továbbiakban: Kincstár) részére benyújtandó, elõirány-
zat-módosítások végrehajtását kezdeményezõ nyomtatvá-
nyok elkészítése a Költségvetési Fõosztály feladata. Az
1051-es szektort érintõ elõirányzat-módosítások kincstári
bizonylatait a Költségvetési Fõosztály a Társasági és In-
tézményfelügyeleti Fõosztály által kiállított bizonylat
alapján készíti el. A kincstári bizonylatokat a Költség-
vetési Fõosztály küldi el a Kincstár részére.

(3) Felügyeleti szervi hatáskörben az államtitkár fel-
adatkörébe tartozik a fejezeti kezelésû elõirányzat – az
elõirányzat céljának, rendeltetésének megfelelõ, az érin-
tett fejezetek megállapodásán alapuló –, valamint a fejezet
felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények fejeze-
tek közötti átcsoportosítása tekintetében az elõirány-
zat-módosítás jóváhagyása, a kiemelt elõirányzatok (fõ
összegüket nem érintõ) átcsoportosítására kiterjedõen is,
ha a költségvetési törvény másként nem rendelkezik [Áht.
24. § (12) bekezdés, Ámr. 46. § (1) bekezdés d) pont, 46. §
(2) bekezdés].

(4) Felügyeleti szervi hatáskörben a gazdasági szakál-
lamtitkár feladatkörébe tartozik:

a) a fejezet felügyelete alá tartozó központi költségveté-
si szerveknél – egyszeri vagy tartós jelleggel – a Társasági
és Intézményfelügyeleti Fõosztály vezetõjének javaslata
alapján és az intézmény felett az SZMSZ szerint felügyele-
tét gyakorló felsõvezetõ, valamint a Költségvetési Fõosz-
tály egyetértésével – az intézmény és a Kincstár egyidejû
írásbeli tájékoztatása mellett –

aa) a fejezeti kezelésû elõirányzatok terhére, továbbá
címen belül az intézmények közötti átcsoportosítással pót-
elõirányzat vagy új elõirányzat engedélyezése [Ámr. 48. §
(1) bekezdés a) pont],

ab) a felújítási elõirányzat terhére a pénzügyminiszter
egyetértésével átcsoportosítás engedélyezése a mûködési
költségvetés javára, azzal, hogy az átcsoportosítás a sze-
mélyi juttatások növelésére nem irányulhat [Áht. 24. §
(4) bekezdés, Ámr. 48. § (1) bekezdés e) pont];

b) a fejezeti kezelésû elõirányzatoknál – eltérõ rendel-
kezés hiányában – az elõirányzat szakmai kezelõjének
kezdeményezése alapján és a Költségvetési Fõosztály
egyetértése esetén a nem tervezett, a jóváhagyott bevételi
elõirányzaton felüli, a tényleges többletnek megfelelõ
összeggel az adott fejezeti kezelésû elõirányzat kiadási és
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bevételi elõirányzata növelésének engedélyezése, illetve
az eseti bevétel rendeltetésének megfelelõen új elõirányzat
megállapítása; [Ámr. 46. § (5) bekezdés]

c) a pénzügyminiszter egyetértése esetén a fejezeti ke-
zelésû elõirányzatok egyes jogcímcsoportjain, vagy annak
jogcímein belül az elõirányzat-csoportok, illetve kiemelt
elõirányzatok közötti átcsoportosítás engedélyezése,
amennyiben az a személyi juttatások és a munkaadókat
terhelõ járulékok elõirányzatának növelésére irányul;
[Áht. 24. § (5) bekezdés]

d) a pénzügyminiszter vagy a Kormány jóváhagyását
követõen az intézmények és a fejezeti kezelésû elõirányza-
tok elõirányzat-maradványának jóváhagyása, egyidejûleg
meghatározva a kötelezettségvállalással nem terhelt elõ-
irányzat-maradvány felhasználásának célját, rendeltetését.
[Áht. 49. § g) pont, 93. § (7) bekezdés]

(5) Felügyeleti szervi hatáskörben a kabinetfõnök fel-
adatkörébe tartozik:

a) indokolt esetben, a központi költségvetési szervek sa-
ját hatáskörû elõirányzat-módosítási jogosultságának fel-
ügyeleti szervi hatáskörbe vonása, amely intézkedésrõl a
Társasági és Intézményfelügyeleti Fõosztály az érintett in-
tézményt, a Költségvetési Fõosztály a Kincstárt írásban
haladéktalanul értesíteni köteles; [Áht. 93. § (2) bekezdés]

b) a költségvetési szerveknél a feladatok, illetve bevéte-
lek elmaradása esetén – értékelés alapján – az adott intéz-
mény kiadási és bevételi elõirányzatának, a támogatási
elõirányzat egyidejû változtatásával, vagy változtatása
nélküli csökkentése, amely intézkedésrõl a Társasági és
Intézményfelügyeleti Fõosztály az érintett intézményt, a
Költségvetési Fõosztály a Kincstárt haladéktalanul írásban
értesíteni köteles; [Ámr. 48. § (1) bekezdés c) pont]

c) indokolt esetben az intézmények jóváhagyott elõirány-
zatai felhasználásának – amennyiben azokat bizonyos felté-
telhez köti – év közbeni idõszakos korlátozása, vagy saját
rendelkezésébe vonása, amely intézkedésrõl a Társasági és
Intézményfelügyeleti Fõosztály az érintett intézményt, a
Költségvetési Fõosztály a Kincstárt haladéktalanul írásban
értesíteni köteles. [Ámr. 48. § (1) bekezdés d) pont]

(6) Felügyeleti szervi hatáskörben a Költségvetési Fõ-
osztály vezetõjének feladatkörébe tartozik:

a) a kötelezettségvállalással terhelt fejezeti kezelésû elõ-
irányzat-maradvány jóváhagyását megelõzõen teljesítendõ
kifizetéskor, illetve a kötelezettségvállalás bejelentése elõtti
elõirányzat-módosítás; [Ámr. 46. §-ának (10) bekezdése]

b) a KHEM felügyelete alá tartozó központi kezelésû elõ-
irányzatok, illetve a fejezeti kezelésû elõirányzatok kincstári
költségvetésének megállapítása az Ámr. 1/a. számú mellék-
letében meghatározott adatlapon – az Ámr. 33. §-a (3) be-
kezdésének és 34. §-a (1) bekezdésének megfelelõen –, ame-
lyet a Társasági és Intézményfelügyeleti Fõosztály által az
intézmények vonatkozásában megküldött adatokkal össze-
sítve feldolgozásra a Kincstárhoz juttat el;

c) a fejezeti kezelésû elõirányzatok egyes elõirányzat-cso-
portjai között és azokon belül – a személyi juttatások és a

munkaadókat terhelõ járulékok kivételével – a kiemelt elõ-
irányzatok közötti átcsoportosítás engedélyezése – a szak-
mai kezelõ vezetõjének kezdeményezésére, a felügyeletet
gyakorló felsõvezetõ egyetértésével –, figyelembe véve,
hogy a fejezeti kezelésû elõirányzatok kizárólag a költségve-
tési törvényben meghatározott célra használhatók fel.

(7) Felügyeleti szervi hatáskörben a Társasági és Intéz-
ményfelügyeleti Fõosztály vezetõjének feladatkörébe tar-
tozik:

a) az intézmények kiadásaira a költségvetési törvény-
ben megállapított, illetve év közben módosított elõirány-
zatok alapján a Kincstár által megnyitásra kerülõ havi idõ-
arányos költségvetési elõirányzat-felhasználási kereten
korrekció engedélyezése (az intézmények között, a ked-
vezményezett intézmény éves elõirányzatának 8%-át, de
az idõarányosan még esedékes elõirányzat-felhasználási
keret összegét meg nem haladó mértékben és legfeljebb
3 havi visszapótlás mellett), azzal, hogy a végrehajtott kor-
rekciónak fejezeti szinten minden hónapban nulla egyen-
leget kell mutatnia, illetve amelyrõl a Költségvetési Fõosz-
tályt haladéktalanul tájékoztatni köteles; [Ámr. 109. §
(9) bekezdés]

b) az intézmények kincstári költségvetésének megálla-
pítása az Ámr. 1/a. számú mellékletében meghatározott
adatlapon – az Ámr. 33. §-a (3) bekezdésének és 34. §-a
(1) bekezdésének megfelelõen –, amelyet fejezeti összesí-
tésre a Költségvetési Fõosztályra küld meg.

4. §

A fejezeti kezelésû elõirányzatok,
célelõirányzatok kezelése

Ha a költségvetési törvény, illetve kormányrendelet el-
térõen nem rendelkezik, a KHEM fejezetbe sorolt fejezeti
kezelésû elõirányzatok, célelõirányzatok felhasználásáért,
a rendelkezési jogosultságok betartásáért, a kezelõi felada-
tok ellátásáért, valamint azok ellenõrzéséért –, a miniszter
által az Áht. 49. §-ának o) pontja alapján a pénzügyminisz-
terrel egyetértésben kiadott rendeletben és az adott elõ-
irányzatra vonatkozó külön miniszteri utasításban, sza-
bályzatban foglaltakra figyelemmel – a jelen utasítás mel-
lékletében kijelölt szervezeti egységek (szakmai kezelõk)
vezetõi a felelõsek.

5. §

Költségvetési beszámolás, zárszámadás,
elõirányzat-maradvány megállapítása, felhasználása

(1) A költségvetés teljesítésérõl készülõ idõközi, ne-
gyedéves mérlegjelentések, féléves és éves beszámolók te-
kintetében a Költségvetési Fõosztály vezetõje határozza
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meg e beszámolók beküldésének határidejét. Az intézmé-
nyek esetén a Társasági és Intézményfelügyeleti Fõosz-
tály, a központi és fejezeti kezelésû elõirányzatoknál a
Költségvetési Fõosztály határozza meg a szöveges indok-
lás részletes szabályait és a kötelezõen elõírtakon túli adat-
szolgáltatást. (Ámr. 146. §, 149. §)

(2) A zárszámadással kapcsolatos munkálatokat a PM
zárszámadásra vonatkozó tájékozatójában foglaltakra fi-
gyelemmel – az intézmények vonatkozásában a Társasági
és Intézményfelügyeleti Fõosztály, a fejezeti kezelésû elõ-
irányzatokat érintõen a Költségvetési Fõosztály közremû-
ködése útján – a gazdasági szakállamtitkár koordinálja.

(3) Az intézmények idõközi, féléves és éves beszá-
molóit – a Társasági és Intézményfelügyeleti Fõosztály el-
lenõrzését követõen – a Költségvetési Fõosztály fejezeti
összesítés céljából feldolgozza. A beszámoló felülvizsgá-
latát a Társasági és Intézményfelügyeleti Fõosztály veze-
tõje aláírásával igazolja.

(4) A fejezeti kezelésû elõirányzatok idõközi, féléves és
éves beszámolóit a Költségvetési Fõosztály vizsgálja felül.
A beszámoló felülvizsgálatát a Költségvetési Fõosztály
vezetõje aláírásával igazolja.

(5) Az intézmények beszámolóit – az Ámr. 149. §-ának
(3) bekezdésében meghatározott és (3) bekezdés szerinti
értékelést követõen – a kabinetfõnök hagyja jóvá. A Társa-
sági és Intézményfelügyeleti Fõosztály az elfogadott be-
számolási dokumentáció visszaküldésével értesíti az in-
tézmények vezetõit, illetve a dokumentáció egy példányát
megküldi a Költségvetési Fõosztály részére.

(6) A fejezeti kezelésû elõirányzatok beszámolóit, mint
a KHEM beszámolójának elkészítéséért kijelölt felelõs
személy, a Költségvetési Fõosztály vezetõje, illetve a
„szerv vezetõjeként” a szakmai felügyeletet gyakorló fel-
sõvezetõ írja alá.

(7) A fejezet szakmai fejezeti kezelésû elõirányzatok
gazdálkodásáról készített összesített – 1091 szektor – éves
és féléves költségvetési beszámolóját a Költségvetési Fõ-
osztály vezetõje, mint a KHEM beszámolójának elkészíté-
séért kijelölt felelõs személy, valamint a gazdasági szakál-
lamtitkár írja alá.

(8) A fejezet maradványelszámolásának elkészítését a
Költségvetési Fõosztály – az intézmények tekintetében a
Társasági és Intézményfelügyeleti Fõosztály által felül-
vizsgált és összesített adatok és javaslatok figyelembevé-
telével – fogja össze, és az 1091-es szektor maradványel-
számolásának számadatai felülvizsgálatát követõen a feje-
zeti szintû összesített adatokat elõkészíti a gazdasági szak-
államtitkár részére jóváhagyásra.

(9) A Társasági és Intézményfelügyeleti Fõosztály gon-
doskodik az Ámr. 149/A. §-ában elrendelt – az Ámr.
19. számú melléklete szerinti – adatszolgáltatás KHEM
rendelkezésére állásáról, valamint a szakmailag illetékes
(fõ)osztályok írásos véleményének bekérése útján értékeli

az érintett szervezetek tevékenységét, és évente június
30-ig megküldi az értékelést a PM részére.

(10) A kormányzati szektor fogalmába tartozó állam-
háztartáson kívüli szervezetek az Ámr. 164/A. §-ában elõ-
írt éves és évközi adatszolgáltatást – az Ámr. 20. számú
melléklete szerint – a Társasági és Intézményfelügyeleti
Fõosztály útján teljesítik a Költségvetési Fõosztály egy-
idejû tájékoztatásával.

6. §

Vegyes rendelkezések

(1) A KHEM által alapított költségvetési szerv törzs-
könyvi nyilvántartásba vételét, valamint a törzskönyvi
nyilvántartás adatait érintõ változások – ideértve a nyil-
vántartásból való törlést is – átvezetését a Társasági és In-
tézményfelügyeleti Fõosztály vezetõje készíti el, és azt
megküldi a Költségvetési Fõosztály részére, amely gon-
doskodik az adatok kincstári nyilvántartásban történõ át-
vezettetésérõl. [Áht. 88. § (5) és (6) bekezdés, 88/A. §
(4) bekezdés]

(2) Az intézmények szervezeti és mûködési szabályza-
tát – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az intéz-
mény felett az SZMSZ szerint felügyeletet gyakorló felsõ-
vezetõ véleményének kikérésével készített javaslat és a
Társasági és Intézményfelügyeleti Fõosztály elõterjeszté-
se alapján a miniszter hagyja jóvá.

(3) A KHEM felügyelete alatt álló önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv gazdasági szervezetének vezetõjét
(gazdasági vezetõt) – ha jogszabály kivételt nem tesz – a
költségvetési szerv vezetõjének a kezdeményezésére és a
Társasági és Intézményfelügyeleti Fõosztály elõterjeszté-
se alapján, a miniszter határozatlan idõre bízza meg és
menti fel, illetve vonja vissza megbízatását. A további
munkáltatói jogokat a gazdasági vezetõ tekintetében a
költségvetési szerv vezetõje gyakorolja. [Ámr. 18. §
(1) bekezdés]

(4) Az intézményekre vonatkozó, az intézmények veze-
tõi által az Ámr. 26. számú melléklete szerinti tartalommal
elkészített adatszolgáltatás PM részére történõ megküldé-
sérõl a Költségvetési Fõosztály gondoskodik minden hó-
nap 8. napjáig. [Ámr. 138/C. §] Az intézményekre vonat-
kozó adatszolgáltatást a Társasági és Intézményfelügyeleti
Fõosztály minden hónap 6. napjáig a Költségvetési Fõosz-
tályra megküldi.

(5) Az egységes számviteli szabályozás részeként a fe-
jezeti kezelésû elõirányzatok számviteli politikáját, ennek
keretében az eszközök és források értékelési szabályzatát,
a leltározási szabályzatot és a pénzkezelési szabályzatot,
valamint a számlarendet és a bizonylati szabályzatot a
Költségvetési Fõosztály – a számviteli közremûködõ szer-
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vezetek bevonásával – készíti el, és a gazdasági szakállam-
titkár hagyja jóvá.

(6) Amennyiben a Kincstár költségvetési jelentései
alapján a fejezetre összesített, éves halmozott kiadási, il-
letve bevételi teljesítési adatok 5%-át két egymást követõ
hónapban meghaladják a függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadá-
sok, illetve a függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevételek és a nem
azonosított bevételek, a Költségvetési Fõosztály köteles
megvizsgálni ennek okait, és megtenni a szükséges intéz-
kedéseket ezen kiadások és bevételek rendezésére. [Ámr.
140. § (5) bekezdés]

(7) Az Áht. 12/B. §-a szerinti hosszú távú kötelezettség-
vállalásokról szóló adatszolgáltatást a Költségvetési Fõ-
osztály végzi a következõk szerint:

a) a szerzõdés megkötését követõen 8 napon belül a fe-
jezeti kezelésû elõirányzat szakmai kezelõje a hosszú távú
kötelezettségvállalást a HK02 ûrlapon bejelenti a Költség-
vetési Fõosztálynak, amely az ellenõrzést követõen azt a
Kincstár részére 7 napon belül továbbítja,

b) az intézmények esetén, a szerzõdés megkötését köve-
tõen 15 napon belül a szerv vezetõje a hosszú távú kötele-
zettségvállalást a HK02 ûrlapon bejelenti a Kincstárnak,
valamint a Társasági és Intézményfelügyeleti Fõosztály
útján a Költségvetési Fõosztálynak,

c) a bejelentések alapján a Költségvetési Fõosztály gon-
doskodik a fejezethez tartozó kötelezettségvállalások
összesítésérõl, nyilvántartásáról és annak Kincstár részére

történõ bejelentésérõl a HK01 ûrlapon, negyedévenként,
legkésõbb a tárgynegyedévet követõ 30 napon belül,

d) az intézmények esetén az intézmény vezetõje minden
év január 20-áig köteles a Társasági és Intézményfelügye-
leti Fõosztályon keresztül a Költségvetési Fõosztálynak
bejelenteni az elõzõ év december 31-ig a szerzõdések alap-
ján teljesült kifizetetéseket.

7. §

Záró rendelkezések

(1) Jelen utasítás a közzététel napján lép hatályba.

(2) Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõjének hatás-
körébe utalt jogok gyakorlásáról szóló 7/2008. (II. 15.)
GKM utasítás, valamint az ezt módosító 20/2008. (IV. 18.)
GKM utasítás, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium mûködésével összefüggõ átmeneti költség-
vetési gazdálkodási szabályairól szóló 1/2008. (VI. 5.)
KHEM utasítás, valamint az ezt módosító 4/2008.
(VII. 18.) KHEM utasítás és 5/2008. (IX. 1.) KHEM uta-
sítás.

Dr. Molnár Csaba s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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Melléklet a 16/2008. (HÉ 52.) KHEM utasításhoz

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény szerint
a XVII. KHEM fejezetébe eredeti elõirányzattal vagy megosztással átkerült fejezeti kezelésû elõirányzatok1,

azok szakmai kezelõi és a feklügyeletet gyakorló felsõvezetõk

Cím Alcím
Jogcím-
csoport

Fejezeti kezelésû elõirányzat Fejezeti kezelésû elõirányzat szakmai kezelõje
Szakmai felügyeletet
gyakorló felsõvezetõ

12 1 1 A magyarországi uránércbánya bezárása

Energiagazdálkodási és Szabályozási Fõosztály
Energetikai

szakállamtitkár

12 2 4 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás

12 2 17 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése

12 5 26 Energia Központ Kht. közhasznú feladatai

12 5 13 Közlekedési zajvédelem Környezetvédelmi, Megújuló Energiahordozó és
Energiatakarékossági Fõosztály12 2 1 Energiafelhasználási hatékonyság javítása

12 1 9 Akadálymentes közlekedés fejlesztése

Közlekedési Szolgáltatások Fõosztálya

Közlekedési
szakállamtitkár

12 5 10 BKSZ mûködtetésének támogatása

12 5 14 A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése

12 2 2 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai

Közlekedési Szabályozási Fõosztály
12 4 1 Ágazati szabályozási feladatok (hírközlés, közlekedés, infrastruktúra,

energetika)

12 5 15 RO-LA gördülõ országút

12 2 6 Belvízi hajózási alapprogram

12 5 28 Vasúti fejlesztések EIB-hitelbõl Közúti és Vasúti Infrastruktúra Fõosztály

9402
H

I
V

A
T

A
L

O
S

É
R

T
E

S
Í

T
Õ

2008/52.szám

1 A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény módosításáról szóló 2008. évi XX. törvény 2. §-ából eredõ egyes feladatok végrehajtásáról szóló 2067/2008. (V. 31.) Korm.
határozatra és 2099/2008. (VII. 24.) Korm. határozatra figyelemmel.



Cím Alcím
Jogcím-
csoport

Fejezeti kezelésû elõirányzat Fejezeti kezelésû elõirányzat szakmai kezelõje
Szakmai felügyeletet
gyakorló felsõvezetõ

12 5 1 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése

Szakmai felügyeletet gyakorló fõosztály:
Közúti és Vasúti Infrastruktúra Fõosztály
Mûködtetõ/kezelõ: Közlekedésfejlesztési

Koordinációs Központ
Közlekedési

szakállamtitkár

12 5 2 Útpénztár

12 5 16 Határkikötõk mûködtetése

12 5 17 Szolnoki új városi híd építésének elõkészítése

12 5 38 EUSZA-támogatás a 2006. évi árvízzel érintett közúthálózat
helyreállítására

12 4 2 Postapiaci liberalizáció Elektronikus Hírközlési és Postaügyi Fõosztály

12 5 6 GySEV ZRt. tõkeemelése Társasági és Intézményfelügyeleti Fõosztály

Kabinetfõnök

12 2 18 Közpolitikai kutatások, elemzések

Miniszteri Kabinet

12 5 34 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény
alapján

12 5 35 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati
feladatok

12 5 36 NATO-tagságból adódó ágazati feladatok

12 5 37 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggõ feladatok EU és Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztály

12 2 8 Államigazgatás hatékonyságának növelése
Gazdasági és ágazatfinanszírozási

szakállamtitkár titkársága

Gazdasági
és ágazatfinanszírozási

szakállamtitkár

12 5 3 Autópálya rendelkezésre állási díj
Finanszírozási és Közlekedési Programok

Fõosztálya

12 5 8 EU-támogatású projektek elõkészítése és technikai támogatása Szakmai felügyeletet gyakorló fõosztály: Finan-
szírozási és Közlekedési Programok Fõosztálya
Mûködtetõ/kezelõ: Közlekedésfejlesztési Koor-

dinációs Központ

12 5 9 TEN-T pályázatok

12 5 11 Kihelyezett szakértõi támogatás

12 7 Kincstári díjak Költségvetési Fõosztály

12 6 Állami többletfeladatok

Tervezés-koordinációs, Kontrolling és Közbe-
szerzési Fõosztály

12 8 1 Fejezeti általános tartalék

12 8 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék
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A KHEM fejezet kizárólag maradvánnyal rendelkezõ fejezeti kezelésû elõirányzatai,
azok szakmai kezelõi és a felügyeletet gyakorló felsõvezetõk

Cím Alcím
Jogcím-
csoport

ÁHT Fejezeti kezelésû elõirányzat
Fejezeti kezelésû elõirányzat

szakmai kezelõje
Szakmai felügyeletet gyakorló

felsõvezetõ

12 1 6 281012 GySEV-pályaberuházás

Közúti és Vasúti Infrastruktúra
Fõosztály

Közlekedési szakállamtitkár

12 1 23 242378 Schengeni vasúti határállomások kialakítása

12 5 7 257123 Költségtérítés a vasúti pályák és tartozékaik mûködtetéséhez

12 5 33 246078 Vasúthálózat fejlesztése

12 5 4 251845 M44 Kecskemét–Tiszakürt–Szarvas–Békéscsaba autóút
elõkészítése Szakmai felügyeletet gyakorló

fõosztály: Közúti és Vasúti
Infrastruktúra Fõosztály

Mûködtetõ/kezelõ: Közlekedés-
fejlesztési Koordinációs Központ

12 5 5 275134 A 44-es fõút elkészült Békéscsaba elkerülõ szakaszain
életveszélyes csomópontokon körforgalom létesítése

12 5 12 244656 Gyorsforgalmi úthálózat program, valamint a kiemelt közúti
beruházások

12 5 29 275123 Új kerékpárutak és létesítmények

12 1 3 207100 Kikötõk fejlesztése Közlekedési Szabályozási
Fõosztály12 2 7 197744 Légi riasztási rendszer fenntartási feladatai

12 5 24 271501 Nemzeti szélessávú stratégia, monitoringrendszerének felépítése

Szakmai felügyeletet gyakorló
fõosztály: Finanszírozási

és Közlekedési Programok
Fõosztálya

Mûködtetõ/kezelõ: Közlekedés-
fejlesztési Koordinációs Központ

Gazdasági és ágazat-
finanszírozási szakállamtitkár

12 5 18 257167 Hajózási Információs Rendszer megvalósítása

12 5 19 257178 Felkészülés a digitális tachográfok bevezetésére

12 5 20 263778 Vasúti infrastruktúra hatékonyságának növelése

12 5 21 266012 Integrált vontatási erõforrás-tervezõ és -nyilvántartó információs
rendszer

12 5 22 266034 Egyes fontos mérések visszavezethetõségi láncának létrehozása

12 5 16 257190 CONNECT (MTS e-közlekedés)

12 5 32 266001 IT-fejlesztés gépjármû-közlekedés légszennyezõ hatásának
számítására

12 5 23 266045 Vasúti információs adatbázis fejlesztése

12 5 31 257189 Schengen Alap

12 5 30 265378 Kockázati céltartalék

12 2 14 29537 Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támogatások,
szociális telefontámogatás

Költségvetési Fõosztály

12 1 24 15107 Vasút-egészségügyi fejlesztések Társasági és Intézmény-
felügyeleti Fõosztály

Kabinetfõnök
12 2 5 233376 Vállalkozói vagyon kezelése

12 2 3 252356 Védelem- és biztonságfejlesztési hírközlési céltartalék-képzési
program Miniszteri Kabinet

12 2 15 270612 Információs társadalom stratégiai tervezés és monitoring
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
17/2008. (HÉ 52.) KHEM

utasítása
a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi

Minisztérium fejezet 2008. évi egyes fejezeti kezelésû
elõirányzatainak felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 24. §-ának (9) bekezdésére és 49.
§-ának o) pontjára figyelemmel a Magyar Köztársaság
2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. tör-
vényben1 (a továbbiakban: Kötv.) a XVII. Közlekedési,
Hírközlés és Energiaügyi Minisztérium (a továbbiakban:
KHEM) fejezet részére megállapított egyes fejezeti keze-
lésû elõirányzatok felhasználásának rendjét – a pénzügy-
miniszterrel egyetértésben – az alábbiak szerint szabályo-
zom.

A szabályzat hatálya

1. §

A szabályzat hatálya – az energiafelhasználási haté-
konyság javítása célelõirányzat, a Gyorsforgalmi útháló-
zat fejlesztése, az Útpénztár, a szolnoki új városi híd építé-
sének elõkészítése, a Határkikötõk mûködtetése, az EU-tá-
mogatású projektek elõkészítése és technikai támogatása,
a TEN-T pályázatok és a Kihelyezett szakértõi támogatás
fejezeti kezelésû elõirányzatok kivételével – a KHEM fe-
jezet részére megállapított valamennyi fejezeti kezelésû
elõirányzatra (a továbbiakban: elõirányzatok) kiterjed.

Általános rendelkezések

2. §

1. Az elõirányzatok kizárólag a Kötv.-ben meghatáro-
zott célra használhatók fel.

2. Az elõirányzatok cél szerinti és jogszerû felhasználá-
sáért, azok kezelésének jelen szabályzatban meghatározott
feladatai ellátásáért az elõirányzat szakmai kezelõje (a to-
vábbiakban: szakmai kezelõ) felelõs. A szakmai kezelõk
(szervezeti egységek) és az elõirányzatok felett felügyele-
tet gyakorló felsõvezetõk (szakállamtitkár, kabinetfõnök;
a továbbiakban: szakmai felügyeletet gyakorló felsõveze-
tõ) kijelölését a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõjé-

nek hatáskörébe utalt jogok gyakorlásáról szóló KHEM
utasítás tartalmazza.

3. Az elõirányzatok terhére kötelezettség csak a jóváha-
gyott elõirányzatok összegéig vállalható. Az elõirányza-
tok terhére éven túli kötelezettségvállalást az elõirányzat
szakmai kezelõje kezdeményezésére a szakmai felügyele-
tet gyakorló felsõvezetõ, valamint a gazdasági terület fel-
ügyeletét ellátó szakállamtitkár (a továbbiakban: gazdasá-
gi szakállamtitkár) egyetértésével a miniszter engedélyez-
het az Áht. 47. §-ában és 49. §–ának r) pontjában foglalt
rendelkezésekre figyelemmel, az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a to-
vábbiakban: Ámr.) 134. §-a (5) bekezdésének b) pontja
alapján.

4. Az elõirányzat szakmai kezelõje az elõirányzat rész-
feladatokra történõ tervezésével – a költségvetés tervezé-
sét támogató informatikai rendszer segítségével – elkészíti
a támogatási célok, valamint az elõirányzat terhére elvég-
zendõ feladatok tételes felhasználási javaslatát. Az elõ-
irányzat részfeladatok szerinti felosztásának engedélyez-
tetési, valamint annak évközi módosítása eljárási rendjét a
2. pontban hivatkozott miniszteri utasítás tartalmazza.

5. Az elõirányzatok cél szerinti felhasználását a szakmai
felügyeletet gyakorló felsõvezetõ ellenõrzi. Az elõirány-
zatok felhasználásának ellenõrzésére a folyamatba épített,
elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzési rendszer, a KHEM
belsõ ellenõrzése, illetve külsõ ellenõrzõ szervek
ellenõrzései keretében kerül sor.

6. Az elõirányzat szakmai kezelõjének az elõirányzat
felhasználásának várható alakulásáról havonta – az Ámr.
138/C. §-a alapján és az 1. melléklet szerint – adatszolgál-
tatást kell készítenie, és azt összesítés, valamint a Pénz-
ügyminisztériumba történõ továbbítás céljából minden hó-
nap 6. napjáig meg kell küldenie a Költségvetési Fõosztály
részére.

7. Az elõirányzatok terhére történõ kötelezettségválla-
lásnak elõirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. Az
elõirányzat szakmai kezelõje az Ámr. 138/B. §-a alapján
– az 1. melléklet szerinti tartalommal – éves elõirányzat-
felhasználási tervet készít, amelyet aláírva tárgyév január
6-ig küld meg a Költségvetési Fõosztály részére. A KHEM
fejezetre összesített elõirányzat-felhasználási tervet – az
Ámr. 165. §-ának (1) bekezdése alapján átruházott fel-
ügyeleti jogkörben – a gazdasági szakállamtitkár írja alá.

8. Az elõirányzat szakmai kezelõje az elõirányzat terhé-
re teljesített kifizetésekhez szükséges támogatások teljesí-
tésarányos igénybevételéhez az Ámr. 109/A. §-ában meg-
határozott – az Ámr. 27. számú melléklete szerinti tarta-
lommal – elõirányzat-finanszírozási tervet készít, amelyet
összesítés, valamint a Magyar Államkincstár (a továbbiak-
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1 Ezzel összefüggésben lásd a Magyar Köztársaság minisztériumainak
felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény módosításáról szóló 2008. évi
XX. törvény 2. §-ából eredõ egyes feladatok végrehajtásáról szóló
2067/2008. (V. 31.) Korm. határozatot és a 2099/2008. (VII. 24.) Korm. hatá-
rozatot.



ban: Kincstár) részére történõ továbbítás céljából havonta,
a tárgyhónapot megelõzõ hónap 17. napjáig a Költségveté-
si Fõosztály részére megküld. A január hónapra vonatkozó
tervet – elfogadott költségvetési törvény hiányában a be-
nyújtott törvényjavaslat alapján – dekádonkénti részlete-
zésben a tárgyévet megelõzõ év december 17-ig kell a
Költségvetési Fõosztály részére megküldeni. Az elõirány-
zat-finanszírozási terv soron kívüli módosítása iránti ké-
relmet – az elõbbiekben említett dokumentumok csatolá-
sával – a kiadás várható teljesítésének idõpontját megelõ-
zõen soron kívül kell a szakmai kezelõnek a Költségvetési
Fõosztály részére megküldeni, a módosítás iránti igény
indokolásával együtt. A központi beruházások és a
feladatfinanszírozási körbe tartozó egyéb elõirányzatok
esetén nem készül elõirányzat-finanszírozási terv.

9. A gazdasági eseményenként bruttó 50 000 Ft-ot el
nem érõ kifizetésekhez, a forrás rendelkezésre állása ese-
tén elõzetes írásbeli kötelezettségvállalás nem szükséges.
Ezeket a kötelezettségvállalásokat legkésõbb a benyújtott
számla alapján kell nyilvántartásba venni. A gazdasági
eseményenként bruttó 50 000 Ft-ot elérõ, vagy azt megha-
ladó kötelezettségvállalásra csak a kötelezettségvállalás
ellenjegyzése után és csak írásban kerülhet sor.

10. Az elõirányzatok terhére – bruttó 50 000 Ft-ot meg-
haladó mértékben – vállalt kötelezettség esetében a vonat-
kozó írásbeli megállapodásnak, megrendelésnek, jognyi-
latkozatnak (a továbbiakban: kötelezettségvállalás) – a
jogszabályban vagy egyéb vonatkozó szabályban megkö-
vetelt, illetõleg a felek megegyezése alapján abba foglalt
adatokon és feltételeken túl – tartalmaznia kell:

a) a kötelezettségvállalás azonosítóját,

b) az adott elõirányzat megnevezését,

c) a forráséve(ke)t,

d) a szakmai, mûszaki teljesítés határidejét,

e) a szakmai teljesítés igazolására jogosult személy
megjelölését,

f) a pénzügyi teljesítés határidejét, amely tárgyévi elõ-
irányzat terhére történõ kötelezettségvállalás esetében
– kivéve a feladatfinanszírozási elõirányzatok körében
több évre ütemezett feladatokat – nem haladhatja meg a
tárgyévet követõ év június 30-át,

g) a kifizetendõ összeget és a kifizetés(ek) határidejét
részfeladat bontásban, a következõ év(ek) elõirányzata
terhére vállalt kötelezettségek esetében évenkénti üteme-
zésben.

11. A kötelezettségvállalás elõkészítésének, jóváha-
gyásának, nyilvántartásának, teljesítésének és lezárásának
részletes eljárási rendjét a KHEM szerzõdései megkötésé-
nek és nyilvántartásának általános szabályairól szóló uta-
sítás tartalmazza.

12. A kötelezettségvállalás költségvetési ellenjegyzését
a Költségvetési Fõosztály végzi. A kötelezettségvállalás
ellenjegyzésére a Költségvetési Fõosztály vezetõje jogo-
sult, valamint a Költségvetési Fõosztály vezetõje által – az
Ámr. 134. §-ának (8) bekezdése, 138. §-ának (1) és (3) be-
kezdéseire figyelemmel – írásban kijelölt vezetõ. Az ellen-
jegyzés az ellenjegyzõ nevének, beosztásának, valamint az
ellenjegyzés idõpontjának feltüntetésével, saját kezû alá-
írással történik. Az ellenjegyzéshez szükséges dokumen-
tumok elõterjesztésével kapcsolatosan a 11. pontban hi-
vatkozott szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.

13. Az ellenjegyzésre jogosultnak az ellenjegyzést
megelõzõen meg kell gyõzõdnie arról, hogy

a) a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le
nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggõ
kiadási elõirányzata rendelkezésre áll,

b) az elõirányzat-felhasználási terv szerint a várható ki-
fizetés idõpontjában a fedezet rendelkezésre áll,

c) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vo-
natkozó szabályokat.

14. A feladatfinanszírozási körbe nem tartozó fejezeti
kezelésû elõirányzat terhére kötelezettséget vállalni, illet-
ve a feladatfinanszírozási körbe tartozó elõirányzat esetén
az elõirányzat terhére szerzõdést kötni – eltérõ rendelkezés
hiányában – az alábbi személyek jogosultak:

a) nettó 25 millió forint értékhatárig az elõirányzat
szakmai kezelõjének vezetõje,

b) nettó 100 millió forint értékhatárig – a gazdasági
szakállamtitkár egyetértésével – a szakmai felügyeletet
gyakorló felsõvezetõ,

c) értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül – a szakmai
felügyeletet gyakorló felsõvezetõ és a gazdasági szakál-
lamtitkár véleményének ismeretében – a miniszter.

15. A feladatfinanszírozási körbe tartozó elõirányzat
meghatározott része felett a rendelkezési jog egy-egy rész-
feladatra a Finanszírozási Alapokmányban ruházható át. A
beruházás alcímen szereplõ elõirányzatok esetén,
amennyiben az elõirányzat feletti rendelkezési jog átadás-
ra kerül, a jelen szabályzatnak a kötelezettségvállalás el-
lenjegyzésére, a szakmai teljesítés igazolására, az érvé-
nyesítésre, az utalványozásra és az utalvány ellenjegyzésé-
re jogosult személyek kijelölésére vonatkozó szabályait
nem kell alkalmazni. Az utalványozási jog részfeladatot
megvalósító államháztartáson kívüli szervezetnek nem ad-
ható át, azonban a tilalom alól egyedi elbírálás alapján a
pénzügyminiszter felmentést adhat. A felmentés
megkérése iránt – az elõirányzat szakmai kezelõjének
kezdeményezésére – a Költségvetési Fõosztály intézkedik.

16. Az utalványozási jog államháztartáson kívülre törté-
nõ átadása nem ad felmentést a pénzeszközök célirányos
és jogszerû felhasználásáért viselt szakmai, pénzügyi (el-
lenõrzési) felelõsség alól. Az elõirányzat feletti rendelke-
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zési jog államháztartáson kívülre történõ átadása esetén az
elõirányzat szakmai kezelõje a rendelkezési joggal felru-
házott szervezettel (személlyel) megállapodást köt, amely
biztosítja a 6., 7., 8., 17., 18., 29., 33. pontban meghatáro-
zott adatszolgáltatási, szabályozási és pénzügyi feladatok
ellátását.

17. A Költségvetési Fõosztály köteles a kötelezettség-
vállalások, valamint a követelések analitikáját a Forrás
SQL integrált gazdálkodási rendszerben vezetni. Ennek
érdekében az elõirányzat szakmai kezelõje köteles a köte-
lezettségvállalást, az elõzetes kötelezettségvállalást (Ámr.
2. § 68. pont), továbbá az Áht. 12/B. §-a szerinti hosszú tá-
vú kötelezettségvállalást, illetve azok módosítását az alá-
írást követõen haladéktalanul, de legkésõbb 2 munkana-
pon belül a Költségvetési Fõosztály rendelkezésére bocsá-
tani. Amennyiben az elõirányzat felett a rendelkezési jog a
15. pont szerint átadásra kerül, úgy a kötelezettségvállalás-
ra vonatkozó dokumentációt a rendelkezési jog gyakor-
lójának kell a Költségvetési Fõosztály részére megküldeni.

18. A Költségvetési Fõosztály az Ámr. 162/A. §-a alap-
ján, az Ámr. 14. számú mellékletében foglalt „Kiadási kö-
telezettségvállalás bejelentése” elnevezésû nyomtatvány
kitöltésével – legkésõbb a kötelezettségvállalást követõ
5 munkanapon belül – gondoskodik a kötelezettségválla-
lásnak a Kincstár részére történõ bejelentésérõl. Ha a beje-
lentett kötelezettségvállalásban változás történik, úgy a
Költségvetési Fõosztály az Ámr. 15. számú, valamint 15/a.
számú melléklete kitöltésével a fentiek szerint jár el.

A központi beruházások és a feladatfinanszírozási kör-
be tartozó egyéb elõirányzatok esetén az Ámr. 76. §-ának
(2) bekezdése értelmében a részfeladatok megvalósítása
érdekében kötött szerzõdéseket, valamint az egyéb – nem
szerzõdésnek minõsülõ – kötelezettségvállalási bizonyla-
tokat, okmányokat a kötelezettségvállalást követõ 8 mun-
kanapon belül egy, az azokhoz tartozó – az Ámr. 5. számú
mellékletében meghatározott – szerzõdésbejelentés c. for-
manyomtatvány kitöltésével és benyújtásával a Költ-
ségvetési Fõosztály jelenti be a Kincstár részére.

19. Elõirányzatot érintõ pénzforgalmat csak a szakmai
teljesítés igazolása alapján lehet érvényesíteni. A szakmai
teljesítés igazolására jogosult személyt – a kötelezettség-
vállalás dokumentumában – a kötelezettségvállalásra jo-
gosult vezetõ jelöli ki. A szakmai teljesítést írásban kell
igazolni a 11. pontban hivatkozott szabályzat mellékletét
képezõ vonatkozó formanyomtatvány kitöltése és aláírása
útján.

20. A szakmai teljesítés igazolása során meg kell gyõ-
zõdni arról, hogy a feladat elvégzése elõírásszerûen, a kö-
telezettségvállalás dokumentumában foglaltak szerint
megtörtént-e, a szolgáltatást nyújtó a vállalt kötelezettsé-
gét jó minõségben teljesítette-e, és igazolni kell a jogosult-

ságot, az összegszerûséget, a teljesítést. Amennyiben a tel-
jesítéssel szemben kifogás merül fel, úgy a szerzõdéssze-
gésbõl eredõ jogokat kell érvényesíteni.

21. A Költségvetési Fõosztály a szakmai teljesítés iga-
zolása és a kifizetés engedélyezése alapján intézkedik a
pénzügyi teljesítésrõl. A pénzügyi teljesítés elõtt, a kifize-
tendõ számlát érvényesíteni, ellenjegyezni (ellenõrizni),
utalványozni kell a 2. mellékletként csatolt, a Forrás SQL
integrált gazdálkodási rendszerben elõállított nyom-
tatvány alkalmazása útján.

22. A szakmai teljesítés igazolása alapján az érvényesí-
tõnek ellenõriznie kell az összegszerûséget, a fedezet meg-
létét, a kötelezettségvállalás dokumentumában rögzített fi-
zetési feltételeknek való megfelelést és azt, hogy az elõírt
követelményeket betartották-e. Az érvényesítésnek – az
„érvényesítve” megjelölésen kívül – tartalmaznia kell a ki-
fizetésre megállapított összeget, a könyvviteli elszámolás-
ra utaló fõkönyvi számlaszámot, a kötelezettségvállalás
azonosítóját. Az érvényesítést végzõ és a szakmai
teljesítést igazoló nem lehet azonos személy.

23. A Kincstár által vezetett fejezeti számlák pénzfor-
galmát érintõ bevételek és kiadások érvényesítésére – elté-
rõ rendelkezés hiányában – a Költségvetési Fõosztály ve-
zetõje által írásban meghatalmazott, pénzügyi-számviteli
képesítéssel rendelkezõ személyek jogosultak.

24. Az utalvány ellenjegyzõje az érvényesítés szabály-
szerûségét köteles ellenõrizni. Az utalvány ellenjegyzésé-
re jogosult személyeket – eltérõ rendelkezés hiányában – a
Költségvetési Fõosztály vezetõje írásban jelöli ki.

25. Az utalványozás a kiadások teljesítésének, a bevéte-
lek beszedésének elrendelését foglalja magában. Utalvá-
nyozásra csak a szakmai teljesítés igazolását, az érvényesí-
tést és az utalvány ellenjegyzését követõen kerülhet sor.
Az utalványozás során meg kell gyõzõdni arról, hogy az
utalványlap a kötelezettségvállalás azonosítóját, valamint
a fõkönyvi számla számát tartalmazza. Utalványozásra a
Költségvetési Fõosztály vezetõje, valamint az általa írás-
ban felhatalmazott személyek jogosultak.

26. A kötelezettségvállaló és az ellenjegyzõ, illetõleg az
utalványozó és az utalványt ellenjegyzõ – ugyanazon gaz-
dasági eseményre vonatkozóan – azonos személy nem le-
het. Az érvényesítõ személy nem lehet azonos a kötelezett-
ségvállalásra, a szakmai teljesítés igazolására, az utalvá-
nyozásra, az utalvány ellenjegyzésére jogosult személlyel.
Kötelezettségvállalási, szakmai teljesítésigazolási, érvé-
nyesítési, utalványozási, ellenjegyzési feladatot nem vé-
gezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli hozzá-
tartozója [a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény 685. § b) pont] vagy a maga javára látná el.
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27. A kötelezettségvállalásra, az ellenjegyzésre, a szak-
mai teljesítés igazolására, az érvényesítésre, az utalványo-
zásra és az utalvány ellenjegyzésére jogosult, kijelölt sze-
mélyekrõl elõirányzatonként az elõirányzat szakmai keze-
lõjének a 3. melléklet szerinti nyomtatványt kell kitöltenie
2 példányban. Az aláírásminta-nyomtatvány 1 kitöltött
példányát az elõirányzat szakmai kezelõje õrzi, 1 példányt
pedig a Költségvetési Fõosztály részére küld meg.
Amennyiben az adott elõirányzat pénzügyi-számviteli fel-
adatait közremûködõ szervezet (költségvetési szerv vagy
egyéb gazdasági szervezet) végzi, úgy az aláírásmintát
3 példányban kell kitölteni, melybõl a 3. példányt a közre-
mûködõ szervezet õrzi meg.

A jogosult kijelölése az aláírásminta-nyomtatványon is
megtörténhet, amely esetben a nyomtatványon a kijelölés-
re jogosult aláírásának szerepelnie kell. Amennyiben a jo-
gosult kijelölése szabályzatban vagy egyéb dokumentum-
ban történik, úgy az aláírásminta-nyomtatványon e tényre
utalni szükséges a vonatkozó dokumentumra történõ pon-
tos hivatkozás útján. Amennyiben a jogosult személyében
évközben változás történik, úgy a fentiek szerint 8 napon
belül intézkedni kell az aláírásminta-nyomtatvány
kiállítása, módosítása iránt.

28. A feladatfinanszírozási körbe tartozó elõirányzatok
pénzügyi mûveleteinek lebonyolítására a Kincstár
10032000-00290737-50050000 számon fejezeti feladatfi-
nanszírozási elõirányzat-felhasználási, valamint
10032000-00290737-50030002 számon fejezeti beruhá-
zási elõirányzat-felhasználási keretszámlát vezet. A fel-
adatfinanszírozási körbe nem tartozó elõirányzatok pénz-
ügyi mûveleteinek lebonyolítása a 10032000-00290737-
50000005 számú fejezeti kezelésû célelõirányzat-felhasz-
nálási keretszámlán történik. A Kincstár által felszámított,
számlavezetéshez kapcsolódó díjak finanszírozása a
KHEM fejezet Kincstári díjak fejezeti kezelésû elõirány-
zata terhére történik.

29. A fejezeti kezelésû elõirányzatok maradványának
következõ évi felhasználása az Áht. 93. §-ának (6)–(11)
bekezdéseiben és az Ámr. 65–67. §-aiban foglalt rendelke-
zések szerint történik. Amennyiben a kötelezettségválla-
lással terhelt elõirányzat-maradványból a kötelezettség-
vállalás meghiúsul, vagy a felhasználás összege kisebb a
vállalt kötelezettségnél, úgy a felszabadult maradvány ter-
hére újabb kötelezettség csak a pénzügyminiszter engedé-
lyével vállalható. Az engedély iránti kérelmet egyedileg
vagy a maradványelszámolás keretében a Költségvetési
Fõosztály készíti elõ az elõirányzatok szakmai kezelõinek
bevonásával.

30. Az elõirányzatok elõzõ évi elõirányzat-maradvá-
nyát – a pénzügyminiszter, illetve a Kormány döntését kö-
vetõen – a gazdasági szakállamtitkár hagyja jóvá.

31. Az elõirányzatok számviteli, valamint számviteli
szabályozási feladatait a Költségvetési Fõosztály végzi.
A számviteli szabályozás jóváhagyásának tárgyában a
2. pontban hivatkozott utasítás rendelkezik.

32. A Költségvetési Fõosztály a számvitelrõl szóló
2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szvt.), az Ámr., va-
lamint az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Áhsz.) elõírásai szerint idõközi mérlegjelentést, valamint
évközi (féléves) és éves beszámolót készít. A számszaki
adatokat alátámasztó szöveges beszámoló elkészítése – a
Költségvetési Fõosztály által meghatározott idõpontra – az
elõirányzat szakmai kezelõjének feladata.

33. A nettó 5 millió forintot elérõ, vagy azt meghaladó
értékû kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos adatszolgál-
tatási és közzétételi kötelezettség teljesítésérõl a 11. pont-
ban hivatkozott szabályzat rendelkezik.

Feladatfinanszírozási körbe nem tartozó
fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelése, felhasználása

3. §

1. A közúti közlekedésbiztonság egyes állami felada-
tai – 17-12-2-2

a) Az elõirányzat célja: forrás biztosítása a közúti közle-
kedésbiztonság javításával kapcsolatos állami feladatok-
ról szóló 2261/2007. (XII. 29.) Korm. határozatban megál-
lapított állami feladatok ellátásához. A vonatkozó pénz-
ügyi forrásokról és annak felhasználása módjáról a közúti
közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítésé-
hez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásá-
nak módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet
rendelkezik.

b) Az a) pont szerinti feladatok ellátását a miniszter irá-
nyításával – szakállamtitkári szintû – tárcaközi bizottság
koordinálja. A közlekedésbiztonság javításában érintett
tárcák vezetõi felelõsek a hatáskörükbe tartozó közleke-
désbiztonságot javító intézkedések kezdeményezéséért,
végrehajtásáért és ellenõrzéséért.

c) Az állami feladatok meghatározására hároméves idõ-
tartamra akcióprogramot kell készíteni. A hároméves ak-
cióprogram alapján kidolgozott intézkedési terv tartalmaz-
za a részfeladatok megvalósításához szükséges finanszíro-
zást és a forrás felhasználásának felelõseit.

d) A Költségvetési Fõosztály a tárgyhót követõ hónap
15. napjáig elektronikus úton tájékoztatja az elõirányzat
szakmai kezelõjét a KHEM számlájára beérkezett források
összegérõl.

e) Az elõirányzat szakmai kezelõje a KHEM Közleke-
dési Szabályozási Fõosztálya, az elõirányzat felhasználá-
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sával kapcsolatos feladatok végrehajtásában a KHEM Mi-
niszteri Kabinet Kommunikációs Osztálya, a Nemzeti
Közlekedési Hatóság és a Közlekedésfejlesztési Koordi-
nációs Központ is közremûködik.

f) Az elõirányzat megosztása az intézkedési tervben
meghatározott feladatok szerint az alábbi:

1. KHEM Közlekedési Szabályozási Fõosztály (34%)
2. KHEM Kommunikációs Osztály (2%)
3. Nemzeti Közlekedési Hatóság (45%)
4. Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (19%)
Az elõirányzat terhére kötelezettséget a fent megneve-

zett szervezeti egységek és költségvetési intézmények a je-
len pontban meghatározott arányban vállalhatnak.

g) A KHEM Közlekedési Szabályozási Fõosztály és a
KHEM Kommunikációs Osztály az elõirányzat terhére je-
len szabályzatban foglaltak szerint vállalhat kötelezettsé-
get. A Nemzeti Közlekedési Hatóság és Közlekedésfej-
lesztési Koordinációs Központ az elõirányzat felhasználá-
sa során saját belsõ kötelezettségvállalásra vonatkozó
szabályaik szerint járnak el.

h) A bevételi elõirányzat Nemzeti Közlekedési Hatósá-
got és Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központot ille-
tõ részének pénzeszközátadás formában történõ átadásáról
jelen szabályzat hatálybalépését követõen haladéktalanul
a KHEM Költségvetési Fõosztály intézkedik.

i) A pénzeszközök felhasználásáról szóló szakmai be-
számolót – az éves akcióprogramok teljesítésérõl és az elõ-
zõ évi baleseti helyzetrõl a Kormány részére készítendõ je-
lentés keretében – az e) pontban meghatározott szervezeti
egységek, illetve szervezetek állítják össze. Ezt a munkát a
KHEM Közlekedési Szabályozási Fõosztály koordinálja.

2. Közpolitikai kutatások, elemzések – 17-12-2-18
Az elõirányzat célja a jogszabály-elõkészítési feladatok

(törvénytervezetek, miniszterirendelet-tervezetek, kor-
mány-elõterjesztések) támogatása, beleértve a szükséges
közpolitikai, társadalmi, kulturális hatások vizsgálatát is.

3. Államigazgatás hatékonyságának növelése –
17-12-2-8

a) Az államigazgatás hatékonyságának növelését szol-
gáló beruházások célja a KHEM munkájának hatékonysá-
gát növelõ, kiemelt jelentõségû informatikai fejlesztési
projektek, feladatok megvalósítása.

b) Az elõirányzat szakmai kezelõje, az informatikai fej-
lesztési projektekhez kapcsolódó mûködési jellegû költsé-
gek finanszírozása céljából átcsoportosítást kezdeményez
a mûködési költségvetés javára.

4. Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárí-
tása – 17-12-2-4

a) Az uránércbánya környezeti kárelhárítási feladatát
végzõ MECSEK-ÖKO Zrt. elkészíti az elõirányzat terhére
elvégzendõ feladatok tételes – felhasználási ütemezéssel
és indokolással ellátott – felhasználási javaslatát (a továb-
biakban: Intézkedési Terv).

b) Az elõirányzat szakmai kezelõje a felhasználási ja-
vaslat felülvizsgálatát követõen az Intézkedési Tervet jó-
váhagyásra elõterjeszti – a szakmai felügyeletet gyakorló
felsõvezetõ egyetértésével – a miniszter részére, és elké-
szíti a KHEM és a MECSEK-ÖKO Zrt. között megkötésre
kerülõ – a feladatok tételes felsorolását, a támogatás ren-
delkezésre bocsátásának pénzügyi ütemezését, a támoga-
tással való elszámolás módját, a támogatás nem rendelte-
tés szerinti felhasználása esetére alkalmazandó jogkö-
vetkezményeket tartalmazó – szerzõdéstervezetét.

c) A MECSEK-ÖKO Zrt. a támogatás felhasználásáról
– a b) pont szerinti szerzõdésben meghatározott határidõ-
re – szöveges indoklással alátámasztott évközi (féléves) és
éves elszámolást készít, amelynek elfogadásáról a szakmai
felügyeletet gyakorló felsõvezetõ dönt.

d) A támogatás folyósításának feltétele a szakmai fel-
adatok, valamint a c) pontban meghatározott elszámolási
kötelezettség teljesítése.

e) A c) pont szerinti elszámolási kötelezettség teljesíté-
sének elmulasztása, illetve annak el nem fogadása esetén
– az elõirányzat szakmai kezelõje kezdeményezése alap-
ján – a Költségvetési Fõosztály a támogatás folyósítását
átmenetileg felfüggeszti.

5. Belvízi hajózási alapprogram – 17-12-2-6
Az alapprogram célja a belvízi hajózási piac súlyos za-

varának, valamint a közösségi szintû szerkezetátalakítási
intézkedések rendezése (hajópark-korszerûsítés, a hajózá-
si szakmai képzés fejlesztése, az átképzés, a munkakörül-
mények és a biztonságtechnikai feltételek támogatása). Az
elõirányzat szakmai kezelõje az Európai Bizottság illeté-
kes szervének határozata alapján készíti el az elõirányzat
terhére finanszírozandó feladatok tételes jegyzékét.

6. Szociális ártámogatás – 17-12-2-9
A szociálisan rászorult elõfizetõk részére az egyetemes

elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez
nyújtható támogatásra vonatkozó szabályokról szóló
19/2004. (VI. 12.) IHM rendeletet hatályon kívül helyezõ,
az egyes hírközlési tárgyú miniszteri rendeletek hatályon
kívül helyezésérõl szóló 14/2008. (VII. 24.) KHEM rende-
let alapján az elõirányzat tekintetében további felhaszná-
lásra nem kerül sor.

7. Ágazati szabályozási feladatok (hírközlés, közle-
kedés, infrastruktúra, energetika) – 17-12-4-1

Az elõirányzat célja forrás biztosítása a hírközlés, a köz-
lekedés, az infrastruktúra és az energetika területeken
egyes jogszabályokat érintõ szabályozási feladatok szak-
mai elõkészítésére, egyeztetésére, szakértõi tevékeny-
ségre.

8. Postapiaci liberalizáció – 17-12-4-2
Az elõirányzat célja forrás biztosítása a postapiaci libe-

ralizációhoz kapcsolódóan postaszabályozási területen
egyes jogszabályokat érintõ szabályozási feladatok szak-
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mai elõkészítésére, egyeztetésére, szakértõi tevékeny-
ségre.

9. Autópálya rendelkezésre állási díj – 17-12-5-3
a) Az elõirányzat célja:
– pénzügyi fedezet biztosítása a magyar állam nevében

eljáró miniszter (és elõdei), valamint az AKA Alföld Kon-
cessziós Autópálya Zrt. (a továbbiakban: AKA Zrt.) és az
M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. között létrejött kon-
cessziós szerzõdések és annak módosításai szerint az M5
és az M6 autópálya (tovább)építésével, finanszírozásával,
üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan az AKA
Zrt., valamint az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. ré-
szére 2008. évben fizetendõ rendelkezésre állási díjhoz és
esetleges egyéb, a vonatkozó koncessziós szerzõdésekbõl
eredõ kötelezettségek teljesítéséhez,

– forrás biztosítása a magyar állam nevében eljáró mi-
niszter által a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésével kap-
csolatosan a magánfinanszírozói forrás bevonásával, kon-
cessziós, illetve PPP-megállapodás keretében megkötött,
valamint a jövõben megkötendõ szerzõdések és ahhoz
kapcsolódó pályázatok elõkészítésére, illetve a megkötött
szerzõdések teljesítése során az állam érdekeinek érvénye-
sítéséhez, védelméhez, illetve egyéb célból igénybe vett
tanácsadói díjak és jogi képviselet finanszírozására.

b) Az elõirányzaton szereplõ összeg célszerinti felhasz-
nálása az AKA Zrt.-vel, valamint az M6 Duna Autópálya
Koncessziós Zrt.-vel kötött vonatkozó, hatályos szerzõ-
désben, illetve a részfeladathoz kapcsolódóan kötött egyes
hatályos szerzõdésekben foglaltak szerint történik.

c) Az elõirányzatot terhelõ kötelezettségvállalásokból
származó kifizetésekre a szakmai felügyeletet gyakorló
felsõvezetõ vagy az elõirányzat szakmai kezelõje vezetõ-
jének (fõosztályvezetõ) teljesítésigazolása alapján kerül
sor. Az AKA Zrt. részére havonta fizetendõ elõleg eseté-
ben a kifizetés a szakmai felügyeletet gyakorló felsõvezetõ
vagy az elõirányzat szakmai kezelõje vezetõjének (fõosz-
tályvezetõ) igazolása alapján teljesíthetõ. Az M5 és az M6
autópályához kapcsolódóan fizetendõ rendelkezésre állási
díjról kiállított havi végszámlák esetében a szakmai telje-
sítés igazolása a Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ üzemeltetési és fenntartási teljesítési jelentése
alapján történik.

10. A GySEV ZRt. tõkeemelése – 17-12-5-6
a) A GySEV Zrt.-nél az osztrák tulajdonos 2004-ben tõ-

keemelést hajtott végre. A magyar tulajdonosnak a tõke-
emelés elõtti magyar tulajdoni hányad visszaállítása érde-
kében 2005. évtõl kezdõdõen négy egymást követõ évben
tõkeemelést kell végrehajtania. Az elõirányzat a GySEV
Zrt. tõkeemelésének 2008. évi ütemét biztosítja.

b) Az elõirányzat szakmai kezelõje a szükséges doku-
mentumok (közgyûlési határozat, szindikátusi szerzõdés)
alapján a szakmai felügyeletet gyakorló felsõvezetõ és a
gazdasági szakállamtitkár egyetértését kéri a tõkeemelés
végrehajtására.

c) Az egyetértés birtokában – az elõirányzat szakmai ke-
zelõje kezdeményezésére – a Költségvetési Fõosztály in-
tézkedik a GySEV Zrt. tõkeemelése érdekében a jegyzett
tõke összegére vonatkozóan a pénzügyi teljesítést végre-
hajtó KHEM Igazgatás részére történõ átcsoportosításról.

11. A BKSZ mûködtetésének támogatása –
17-12-5-10

Az elõirányzat a 2005. szeptember 1-jétõl bevezetett
budapesti egyesített bérletekbõl, valamint a Budapesti
Közlekedési Szövetség továbbfejlesztése során bevezetett
további hasonló díjszabási konstrukciókból eredõ bevétel-
kiesés – az elõvárosi autóbusz- és vasúti szolgáltatók ré-
szére – mûködési támogatás formájában történõ pótlásá-
nak biztosítására, valamint a Budapesti Közlekedésszer-
vezõ Kht. mûködésével kapcsolatban felmerülõ – köz-
hasznúsági szerzõdés keretében meghatározott – ráfordítá-
sok finanszírozására szolgál.

12. Az ágazat védelmi felkészítésének állami felada-
tai a honvédelmi törvény alapján – 17-12-5-34

a) Az elõirányzat célja a közlekedés, a hírközlés és az
energetika területén a védelmi felkészítési és a gazdaság-
mozgósítási feladatokkal kapcsolatos teendõk finanszíro-
zásának biztosítása, a minõsített idõszakokban az ágaza-
tok mûködõképességének, a lakosság ellátásának, az állam
irányíthatóságának biztosítása, illetve a Magyar Honvéd-
ség és a rendvédelmi szervek, továbbá a szövetséges fegy-
veres erõk szükségleteinek kielégítése.

b) A KHEM a minõsített idõszaki igények kielégítésé-
hez szükséges, a Kormány által meghatározott hadiipari
kapacitások biztosításához és fenntartásához – a honvéde-
lemrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: hon-
védelmi törvény) és a nemzetgazdaság védelmi felkészíté-
se és mozgósítása feladatairól szóló 131/2003. (VIII. 22.)
Korm. rendelet szerint meghatározott – vissza nem téríten-
dõ támogatást nyújt. A KHEM a támogatásokra jogosultak
részére az évenként meghatározott támogatási összeget
részletekben, elszámolás alapján utólag bocsátja rendelke-
zésre.

c) A minõsített idõszakokban az a) pontban nevesített
célok elérése érdekében a KHEM az ágazatok honvédelmi
törvénybõl fakadó feladatainak ellátására szerzõdést, il-
letve megállapodást köt.

13. Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal
összefüggõ feladatok – 17-12-5-37

a) Az elõirányzat a KHEM feladatkörébe tartozó közle-
kedési, hírközlési és energetikai nemzetközi szervezetek-
ben betöltött tagsághoz kapcsolódó tagdíjfizetési, hozzájá-
rulási kötelezettségek finanszírozására szolgál.

b) Az elõirányzat szakmai kezelõje felhasználási tervet
készít az elõirányzat terhére kifizetni tervezett, nemzetkö-
zi kötelezettségvállalás alapján fennálló tagdíjfizetési kö-
telezettségek összegérõl. A felhasználási tervet és a nem-
zetközi tagdíjak elõirányzat terhére történõ finanszírozását
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– a szakmai felügyeletet gyakorló felsõvezetõ javaslata
alapján – a miniszter hagyja jóvá.

c) Az esedékesség felmerülésekor az elõirányzat szak-
mai kezelõje intézkedik a Költségvetési Fõosztálynál a fi-
zetendõ összeg átutalásáról.

14. Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleá-
risbaleset-elhárítási ágazati feladatok – 17-12-5-35

a) Az elõirányzat a közlekedési, hírközlés és energetikai
ágazat felkészítéséhez a természeti és civilizációs kataszt-
rófák megelõzésére, azok bekövetkezése esetén azok hatá-
sainak csökkentéséhez, a helyreállítással kapcsolatos fel-
adatokhoz, az ágazatok polgári védelmi és katasztrófavé-
delmi rendszere korszerûsítéséhez, az érintett szervezetek
felkészítéséhez, a minisztériumi fõügyelet, valamint a
nukleárisbaleset-elhárítási rendszer mûködtetésének fi-
nanszírozásához nyújt forrást.

b) Az elõirányzat nukleárisbaleset-elhárítással össze-
függõ célja vissza nem térítendõ támogatás nyújtása az
ágazati nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési tervben és
mûködési utasításban meghatározott feladatok végzésé-
hez, biztosításához és fenntartásához az Országos Nukleá-
risbaleset-elhárítási rendszerrõl szóló 248/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet 20. §-ának (2) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján a miniszter által kijelölt szervezetek
részére.

c) A KHEM a támogatásra jogosultak részére az éven-
ként meghatározott támogatást – a vonatkozó szerzõdés-
ben meghatározott határidõk figyelembevételével – bo-
csátja rendelkezésre. A támogatottak a kijelölés alapján
hatáskörükbe utalt feladatok teljesítésérõl és a támogatási
összeg felhasználásáról tárgyév december 10-éig beszá-
molót készítenek az elõirányzat szakmai kezelõje részére.

15. NATO-tagságból adódó ágazati feladatok –
17-12-5-36

a) Az elõirányzat fedezetet biztosít a miniszter NATO-
tagságból fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez a köz-
lekedési, hírközlés és energetikai ágazatokban.

b) Az elõirányzat elõirányzat-módosítással átcsoporto-
sításra kerül a pénzügyi teljesítést végzõ KHEM Igazgatás
részére.

16. Közlekedési zajvédelem – 17-12-5-13
Az elõirányzat a környezeti zaj értékelésérõl és kezelé-

sérõl szóló 49/2002/EK irányelvbõl, valamint a környezeti
zaj értékelésérõl és kezelésérõl szóló 280/2004. (X. 20.)
Korm. rendeletbõl fakadóan a közlekedés területén a stra-
tégiai zajtérképek és az intézkedési tervek elkészítésének,
valamint a zajvédelmi intézkedések végrehajtásának fi-
nanszírozásához teremt forrást.

17. Közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése –
17-12-5-14

a) Az elõirányzat egyik fontos célja a közösségi közle-
kedés regionális szintû megszervezésére szolgáló regioná-

lis szintû intézményrendszer mûködtetése. A Regionális
Közlekedésszervezési Irodák (a továbbiakban: RKI) fel-
adata az adott régió/térség utazási igényeinek folyamatos
figyelemmel kísérése, a közlekedési alágazatok közötti
összhang biztosítása. Az RKI feladata a közforgalmú köz-
lekedési igényeihez igazodó menetrendi szerkezet kialakí-
tása, a menetrendek jóváhagyására vonatkozó döntések
elõkészítése, valamint az adott térségben az ügyfélszolgá-
lati tevékenység ellátása. Az elõirányzat tartalmazza az
RKI 2008. évi mûködtetése költségeinek fedezetét, vala-
mint a közösségi közlekedés további szakmai feladatai-
nak, a hatékony mûködés ellenõrzésének finanszírozását.
Az RKI mûködtetésével kapcsolatos feladatokat – a
KHEM szakmai irányítása mellett – a Közlekedéstudomá-
nyi Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) látja el.

b) A KTI-val kötendõ támogatási szerzõdést, valamint a
szakmai feladatokkal összefüggõ szerzõdéseket az elõ-
irányzat szakmai kezelõje készíti el. A szerzõdések – ösz-
szeghatártól függõen – a 2. § 14. pontban foglaltakra fi-
gyelemmel kerülnek megkötésre.

18. RO-LA gördülõ országút – 17-12-5-15
a) Az elõirányzat üzemeltetési támogatást nyújt a kom-

binált fuvarozás fenntartásához és továbbfejlesztéséhez.
Az Európai Bizottság 2008. VII. 2-án kelt határozatában
hagyta jóvá a Ro-La/gördülõ országút közúti-vasúti kom-
binált fuvarozás támogatási programot.

b) A támogatás folyósításának alapjául a MÁV Zrt.-vel
– az elõirányzat szakmai kezelõje közremûködésével –
megkötött támogatáskezelési szerzõdés szolgál.

c) A támogatás folyósítása a MÁV Zrt. részére negyed-
évente elõre, a támogatáskezelési szerzõdésben foglaltak
szerint történik. 2008 elsõ három negyedévére esedékes
támogatási összeget 2008. III. negyedévben fizeti ki a
KHEM a MÁV Zrt. részére.

d) A MÁV Zrt. a támogatási összeg felhasználásáról – a
támogatáskezelési szerzõdésben meghatározott határidõ-
re – pénzügyi elszámolást, valamint szakmai beszámolót
(szöveges értékelést) készít, amelynek elfogadásáról az
elõirányzat szakmai kezelõje dönt.

e) A d) pont szerint esedékes elszámolási kötelezettség
teljesítésének, illetve az elszámolás elfogadásának hiánya
esetén – az elõirányzat szakmai kezelõje kezdeményezése
alapján – a Költségvetési Fõosztály a támogatás folyósítá-
sát átmenetileg felfüggeszti.

19. Energia Központ Kht. közhasznú feladatai –
17-12-5-26

a) Az elõirányzat célja vissza nem térítendõ támogatás
nyújtása az Energia Központ Kht. közhasznú feladatainak
ellátásához.

b) A támogatás folyósításának alapjául az Energia Köz-
pont Kht.-val – az elõirányzat szakmai kezelõje közremû-
ködésével – megkötött közhasznú szerzõdés szolgál.
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20. EUSZA-támogatás a 2006. évi árvízzel érintett
közúthálózat helyreállítására – 17-12-5-38

a) Az elõirányzat célja a Dunán, a Tiszán és azok mel-
lékfolyóin 2006. tavaszán levonult árvizek okozta károk
elhárítására az Európai Unió Szolidaritási Alapjából Ma-
gyarország részére biztosított támogatás felhasználásáról
szóló 2126/2007. (VII. 3.) Korm. határozat alapján – 2008.
április 24-én az Önkormányzati és Területfejlesztési Mi-
nisztérium és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
között létrejött kétoldalú megállapodásnak megfelelõen –
a 2006. évi árvízzel érintett közúthálózat helyreállítására
kapott támogatási összeg felhasználása.

b) Az Európai Unió Szolidaritási Alapja által rendelke-
zésre bocsátott forrás a KHEM e célra nyitott
HU92-10004885-10016783-02000037 devizaszámláján
kerül jóváírásra. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ által elkészített tanúsítványok alapján a támoga-
tási összeg továbbutalásra kerül a KHEM Útpénztár
fejezeti kezelésû elõirányzat javára.

c) A támogatás szabályszerû, az Európai Bizottság felé
történõ tételes pénzügyi elszámolásáért és az ahhoz kap-
csolódó részletes szöveges beszámoló elkészítése a
szakmai kezelõ feladata.

21. Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése –
17-12-2-17

a) Az elõirányzat forrást biztosít a miniszter által képvi-
selt magyar állam terhére fizetési kötelezettséget megálla-
pító jogerõs bírói határozatokban vagy peren kívüli egyez-
séget jóváhagyó iratban meghatározott összeg, továbbá a
vonatkozó perrel kapcsolatos eljárási költségek (ügyvédi,
bírósági díjak stb.) megtérítésére.

b) A Jogi Fõosztály vezetõje, vagy ha az ügyben a tárca
képviseletét nem a Jogi Fõosztály látja el, az ügy tárgya
szerint szakmailag illetékes szervezeti egység vezetõje a
várható fizetési kötelezettségrõl haladéktalanul
tájékoztatja a gazdasági szakállamtitkárt.

c) A Jogi Fõosztály vezetõje, vagy ha az ügyben a tárca
képviseletét nem a Jogi Fõosztály látja el, az ügy tárgya
szerint szakmailag illetékes szervezeti egység vezetõje a
jogerõs bírósági határozatot – annak kézhezvétele után ha-
ladéktalanul – megküldi a Költségvetési Fõosztály részére,
amely intézkedik a fizetési kötelezettség határidõben
történõ teljesítése iránt.

22. Kincstári díjak – 17-12-7
a) Az elõirányzat az Ámr. 108/A. §-a, 162. § (5) bekez-

dése és 162/A. § (5) bekezdése alapján
a) a fejezeti beruházási elõirányzat-felhasználási ke-

retszámlát,
b) a fejezeti feladatfinanszírozási elõirányzat-fel-

használási keretszámlát,
c) a fejezeti kezelésû célelõirányzat-felhasználási ke-

retszámlát

érintõen a Kincstár által 2008. évben felszámított számla-
vezetési díj és rendelkezésre állási díj kifizetéséhez bizto-
sít forrást.

b) A Kincstár az ezen számlákat érintõ díjjal az
10032000-00290737-50000005 számú KHEM fejezeti
kezelésû célelõirányzat-felhasználási keretszámlát terheli
meg.

c) A Költségvetési Fõosztály a havonta felszámított
kincstári díjakat – amelyek magukban foglalják a forint-
ban végrehajtott mûveletek, a devizában végrehajtott mû-
veletek, valamint a különdíjak tételeit a rendelkezésre állá-
si díjjal együtt – a kincstári bizonylat alapján az ÁHT bon-
tás nélkül számolja el az elõirányzat terhére.

d) A KHEM további kincstári keretszámláit terhelõ
kincstári díj a keretszámlához rendelt fejezeti kezelésû
elõirányzatot terheli.

23. Fejezeti általános tartalék – 17-12-8-1
a) Az elõirányzat a fejezethez tartozó költségvetési in-

tézményeknél év közben felmerülõ, elõre nem tervezhetõ
feladatok elvégzésére, eseti kötelezettségek teljesítésére
és egyéb állami feladatok ellátásának finanszírozására
szolgál.

b) A fejezeti általános tartalék felhasználására vonatko-
zó támogatási igényeket, kérelmet az érintett szervezeti
egység vezetõje – az illetékes felsõvezetõ egyetértésével –
az elõirányzat szakmai kezelõje részére küldi meg. A tá-
mogatási kérelmet részletesen indokolni – és ahhoz szük-
ség szerint a vonatkozó dokumentációt csatolni – kell.

c) Az elõirányzat szakmai kezelõje a támogatási kérel-
meket döntésre elõkészíti. A támogatási kérelmeket az elõ-
irányzat szakmai kezelõje – a Költségvetési Fõosztály vé-
leményének kikérésével, a gazdasági szakállamtitkár
egyetértésével – lehetõség szerint csoportosan, havonta
egy alkalommal, jóváhagyásra a miniszter elé terjeszti. Tá-
mogatási kérelem jóváhagyásra indokolt esetben soron kí-
vül, egyedileg is elõterjeszthetõ.

d) A miniszteri döntést követõen az elõirányzat szakmai
kezelõje értesíti az igénylõt, valamint – az engedélyezési
dokumentum egy eredeti példányának megküldésével – a
Költségvetési Fõosztályt a kérelem engedélyezésérõl,
vagy annak elutasításáról.

e) Az engedélyezési dokumentum birtokában a Költség-
vetési Fõosztály gondoskodik a szükséges elõirányzatnak
a feladat ellátásában érintett intézmény, fejezeti kezelésû
elõirányzat javára történõ átcsoportosításáról.

f) Az elõirányzat felhasználása során az átcsoportosítás-
ban érintett intézményre, fejezeti kezelésû elõirányzatra
vonatkozó szabályokat kell figyelembe venni. A KHEM
Igazgatáshoz átcsoportosított elõirányzat felhasználása a
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
Igazgatás költségvetése pénzügyi-gazdasági feladatai ellá-
tásáról és a döntési eljárásokról szóló miniszteri utasítás
szerint történik.
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24. Fejezeti egyensúlyi tartalék – 17-12-8-2
a) A fejezeti egyensúlyi tartalék a Kötv. 52. §-a (1) be-

kezdésének b) pontja alapján a Kormány engedélyével, az
általa meghatározott célra használható fel a kiadások ala-
kulására és a bevételek várható teljesítésére figyelemmel.
A Kormány jogosult a fejezeti egyensúlyi tartalék fejeze-
ten belüli, fejezetek, illetve az államháztartás alrendszerei
közötti átcsoportosítására.

b) Az elõirányzatot terhelõ támogatási igények benyúj-
tásánál – a miniszter elõzetes jóváhagyására történõ elõter-
jesztés során – a 3. § 23. pontjának b)–c) és f) alpontjaiban
foglaltak szerint kell eljárni.

c) Az elõirányzat szakmai kezelõje a kérelmet felülvizs-
gálja és a rendelkezésre álló fedezet Költségvetési Fõosz-
tály által történõ igazolását követõen – a gazdasági szakál-
lamtitkár egyetértésével – elõzetes jóváhagyásra a
miniszter részére elõterjeszti.

d) A fejezetre összesített igényt tartalmazó anyagot az
elõirányzat szakmai kezelõje készíti elõ és a gazdasági
szakállamtitkár küldi meg a Pénzügyminisztérium illeté-
kes szakállamtitkára részére.

25. Állami többletfeladatok – 17-12-6
a) Az elõirányzat bevétele az Áht. 92. §-ának (3) bekez-

dése alapján a KHEM által felügyelt, kizárólag saját bevé-
telbõl gazdálkodó költségvetési szervek részére – ide nem
értve a kormányhivatalokat – évközben a Társasági és In-
tézményfelügyeleti Fõosztály kezdeményezésére, a mi-
niszter által elõírt és teljesített befizetésekbõl származik.

b) Az elõirányzat a fejezetnél év közben jelentkezõ
olyan többletfeladatok ellátásának fedezetére szolgál,
amely feladatok elvégzésére forráshiány miatt nem kerül-
hetne sor.

c) Az elõirányzat felhasználása során a 3. § 23. pontjá-
nak b)–f) alpontjaiban foglaltak szerint kell eljárni.

Beruházás alcímen szereplõ, valamint
az Ámr. 70. §-ának (1) bekezdése alapján

feladatfinanszírozási körbe tartozó elõirányzatok
kezelése, felhasználása

4. §

1. Az Ámr. 70. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján
feladatfinanszírozási körbe tartozó elõirányzatok:

a) A magyarországi uránércbánya bezárása –
17-12-1-1

Az elõirányzat célja a hazai uránérctermelés teljes meg-
szüntetésével kapcsolatos még hátralévõ bányabezárási,
tájrendezési és környezetvédelmi munkák elvégzése, így
különösen a radioaktív zagytározók rekultivációs munkái-
nak elvégzése. A mecseki uránércbányászat megszünteté-
sével kapcsolatos feladatokról a 2122/2006. (VII. 11.)
Korm. határozat rendelkezik, amely az uránércbányászat
megszüntetésének rekultivációs feladatairól készített be-

ruházási program jóváhagyása óta bekövetkezett változá-
sok miatt a program megvalósításának befejezési határide-
jét 2008. december 31-ére módosította.

b) GySEV-pályaberuházás – 17-12-1-6
Az elõirányzat a GySEV Zrt. által végrehajtott fejleszté-

sekhez nyújt fejlesztési támogatást. A támogatás legfõbb
célja a Gyõr–Sopron vasútvonal megkezdett fejlesztésé-
nek folytatása, ami a jelenleginél magasabb tengelyterhe-
lést és egyéb, az EU által megkövetelt paraméterek teljesí-
tését teszi lehetõvé, így a vonal, illetve a GySEV Zrt. által
üzemeltetett vasútvonalak egyenkapacitása is kedvezõbbé
válik.

c) Akadálymentes közlekedés fejlesztése – 17-12-1-9
Az elõirányzat célja a fogyatékos személyek jogairól és

esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
törvényben elõírt feladatok mindenkori Középtávú Intéz-
kedési Tervnek megfelelõ és a támogatás biztosította
ütemben történõ megvalósítása.

2. Az Ámr. 70. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján
feladatfinanszírozási körbe tartozó elõirányzatok:

a) Vasúti fejlesztések EIB-hitelbõl – 17-12-5-28
Az elõirányzat terhére történik a budapesti északi össze-

kötõ vasúti Duna-híd cseréje.
b) Vasúthálózat fejlesztése – 17-12-5-33
Az elõirányzat célja a vasúthálózat és a hozzá kapcsoló-

dó infrastruktúra fejlesztése. Az elõirányzat fedezetet
nyújt az EU-társfinanszírozású vasúti projektek EU által
nem finanszírozott költségeire is az egyes projektek elõké-
szítéséhez, a hatósági engedélyezéshez és a Kohéziós Alap
projektek lezárásához kapcsolódóan.

c) Hajózási Információs Rendszer megvalósítása –
17-12-5-18

Az elõirányzat célja a hajózási információs rendszerek
megújítása a belvízi infrastruktúra nyilvántartására, a ve-
szélyes áru szállítását végzõ hajók mozgásának követésé-
re, a hajók ellenõrzésére és lajstromozására, a hajózási ké-
pesítésekre vonatkozóan. Az elõirányzatból finanszírozott
Magyar Folyami Információs Szolgáltatások (PannonRIS)
fejlesztése tekintetében a Rádiós Segélyhívó és Infokom-
munikációs Országos Egyesület, mint közremûködõ szer-
vezet ellátja a közbeszerzési eljárás bonyolításával, a szer-
zõdés elõkészítésével, a fejlesztés megvalósításával,
annak ellenõrzésével és a fejlesztési program lezárásával
kapcsolatos feladatokat.

3. Az 1. és 2. pontban felsorolt elõirányzatokra vonat-
kozó közös szabályokat a következõ 4–12. pontok tartal-
mazzák.

4. Az elõirányzatok felhasználása során a feladatfinan-
szírozás körébe vont elõirányzatok felhasználásának az
Ámr.-ben meghatározott rendjét kell követni. Az elõirány-
zatok felhasználása Finanszírozási Alapokmány (a továb-
biakban: Alapokmány) alapján valósul meg. Az elõirány-
zatok finanszírozásának megkezdéséhez az elõirányzatok-
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ra programonként folyamatosan – de legkésõbb a program
jóváhagyását követõ 30 napon belül – Alapokmányt kell
készíteni és jóváhagyatni, s legkésõbb a program jóváha-
gyását követõ 60 napon belül a Kincstárhoz benyújtani.
A tárgyév június 30-át követõen induló programok
esetében a jóváhagyástól számított 30 napon belül kell az
Alapokmányt a Kincstárnak benyújtani.

5. A Költségvetési Fõosztály értesíti az elõirányzat
szakmai kezelõjét a tárgyévi elõirányzatról, az elõzõ évi
maradványról, illetve az egyéb források összegérõl.

6. Az elõirányzat szakmai kezelõje elkészíti a finanszí-
rozás megkezdéséhez szükséges Alapokmányt minden
egyes részfeladatra, majd ellenõrzésre és Forrás SQL-ben
történõ rögzítésre a Költségvetési Fõosztálynak 2 eredeti
példányban megküldi. Az Alapokmányt ellen kell jegyez-
ni. Az ellenjegyzésre jogosult vezetõ személyt a Költség-
vetési Fõosztály vezetõje jelöli ki az Ámr. 134. §-ának
(8) bekezdésére, 138. §-ának (1) és (3) bekezdésére figye-
lemmel. Az ellenõrzést követõen a Költségvetési Fõosz-
tály az Alapokmányt – 8 napon belül –a szakmai felügye-
letet gyakorló felsõvezetõ elé terjeszti, aki azt a miniszter
által átadott jogkörben kötelezettségvállalóként aláírja.

7. Az elõirányzat szakmai kezelõje minden egyes rész-
feladatra külön Alapokmányt készít. Több évre ütemezett
feladatok esetében a feladatfinanszírozás okmányait éven-
te be kell nyújtani a Kincstárnak, beleértve azt az esetet is,
amikor az elõirányzat elsõdleges elszámolója már nem
rendelkezik eredeti elõirányzattal.

8. Az Alapokmányt – jóváhagyását és aláírását köve-
tõen – a Költségvetési Fõosztály elektronikus formában
nyújtja be a Kincstárnak. A Kincstár az okmányokat az
alábbiak szerint felülvizsgálja: azok megfelelnek-e a
Kötv.-ben meghatározott céloknak és elõirányzatoknak és
a szakmai döntéshozó által szükség szerint megállapított
egyéb szempontoknak, illetve az okmányok kitöltése tel-
jeskörûen történt-e. Amennyiben az okmányok megfelelõ-
ek, a Kincstár az okiratokat részfeladat-azonosítóval látja
el. A Kincstár az Alapokmány visszaigazolásával egyide-
jûleg a feladat tárgyévi elõirányzatát elkülöníti nyilvántar-
tásában úgy, hogy abból csak a jóváhagyott feladatra tör-
ténhet felhasználás. A Kincstár visszaigazolását követõen
a Költségvetési Fõosztály az aláírt Alapokmány 1 példá-
nyát – a Kincstári visszaigazolással – továbbítja az elõ-
irányzat szakmai kezelõjének, 1 eredeti példányt pedig
megõriz saját nyilvántartásában. Amennyiben nem az
elõirányzat szakmai kezelõje a feladat megvalósítója, úgy
az Alapokmány egy másolati példányát a szakmai kezelõ
megküldi a megvalósítónak.

9. Az Ámr. 76. §-ának (2) bekezdése szerinti szerzõdés-
bejelentõt az elõirányzat szakmai kezelõje készíti el, és a
kötelezettségvállalást követõ 5 munkanapon belül 2 erede-

ti példányban, illetve elektronikus formában is megküldi a
Költségvetési Fõosztálynak. Az elõirányzat szakmai keze-
lõje a szerzõdésbejelentõhöz csatolja a Kincstárba benyúj-
tandó szerzõdéseket. A szerzõdésbejelentõt a Költségveté-
si Fõosztály 3 munkanapon belül elektronikus formában, a
szerzõdéseket papír alapon benyújtja a Kincstárnak. A
Kincstár visszaigazolását követõen a Költségvetési Fõosz-
tály az aláírt szerzõdésbejelentõ 1 példányát – a Kincstári
visszaigazolással együtt – az elõirányzat szakmai kezelõ-
jének továbbítja, 1 példányt pedig megõriz saját nyilván-
tartásában. Az elõirányzat feletti rendelkezési jog 2. §
15. pont szerinti átadása esetén a rendelkezésre jogosult
feladata az e pont szerint az elõirányzat szakmai kezelõjét
terhelõ kötelezettség teljesítése.

10. Az elõirányzatot az Alapokmány szerint és az abban
megjelölt célra lehet felhasználni. Ettõl csak az Alapok-
mány módosítása esetén lehet eltérni. Az Alapokmány elõ-
irányzati összegének vagy a pénzügyi forrás összetételé-
nek változása esetén a finanszírozás okmányait ismételten
be kell nyújtani a 6. és 8. pontokban meghatározott eljárás
szerint. Minden egyéb módosítást levélbeli közléssel lehet
kezdeményezni.

11. A kötelezettségvállalással terhelt 2007. évi elõ-
irányzat-maradványok – 2008. évben egyéb forrásként a
megelõzõ évvel azonos tartalmú költségvetési sorra elõi-
rányzatosítva, a kötelezettségvállalás céljával megegye-
zõen – az Ámr. 66. §-ának (2) és (3) bekezdése alapján
használhatóak fel.

12. Az Alapokmányban kijelölt megvalósító köteles az
egyes részfeladatok befejezésérõl – 15 napon belül – az
elõirányzat szakmai kezelõjét és a Kincstárat értesíteni. Az
elõirányzat szakmai kezelõje az értesítés 1 példányát a
kézhezvételt követõ 5 napon belül megküldi a Költségve-
tési Fõosztály részére. A feladathoz tartozó valamennyi
részfeladat lezárásáról a Kincstárat a Költségvetési
Fõosztály értesíti a lezárástól számított 30 napon belül.

Záró rendelkezések

5. §

1. Jelen szabályzat 2008. december 19-én lép hatályba.
Jelen szabályzat hatálybalépését követõen a – 2. pont fi-
gyelembevételével – a KHEM tekintetében a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium fejezet 2008. évi egyes fejezeti
kezelésû elõirányzatai felhasználásáról szóló 5/2008.
GKM Szabályzat, a Gazdasági és Közlekedési Miniszté-
rium fejezet 2008. évi egyes fejezeti kezelésû elõirányza-
tai felhasználásáról szóló 5/2008. GKM Szabályzat módo-
sításáról rendelkezõ 9/2008. GKM Szabályzat nem alkal-
mazandó.
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2. Azon elõirányzatok felhasználására és kezelésére,
amelyeknek a korábbi évekrõl áthúzódó maradványa van,
de a 2008. évben nincs eredeti elõirányzatuk, a tárgyban
megelõzõleg közzétett és irányadó egyéb szabályzat(ok)
rendelkezéseit is alkalmazni kell.

3. Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a
Kötv., az Áht., az Szvt., a közbeszerzésekrõl szóló 2003.
évi CXXIX. törvény, az Ámr., az Áhsz., a költségvetési
szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.)
Korm. rendelet, az Európai Közösséget létrehozó Szerzõ-
dés 87. cikkének (1) bekezdése szerint állami támogatá-
sokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet, az
egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos eljá-
rási rendrõl szóló 21/2008. (VIII. 22.) KHEM rendelet, a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes elõirányza-
tai felhasználásában, kezelésében részfeladatokat ellátó
közremûködõ szervezetekrõl szóló 80/2004. (V. 18.)
GKM rendelet, a Belvízi Hajózási Alapprogram mûködte-

tésének részletes szabályairól szóló 29/2003. (V. 8.) GKM
rendelet, a kincstári rendszer mûködésével kapcsolatos
pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjérõl szóló
36/1999. (XII. 27.) PM rendelet, a Közlekedési, Hírközlési
és Energiaügyi Minisztérium Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatáról szóló 9/2008. (HÉ 45.) KHEM utasítás, a feje-
zet felügyeletét ellátó szerv vezetõjének hatáskörébe utalt
jogok gyakorlásáról szóló miniszteri utasítás, a KHEM
Igazgatás költségvetése pénzügyi-gazdasági feladatai ellá-
tásáról és a döntési eljárásokról szóló miniszteri utasítás, a
minisztérium beszerzéseinek szabályozásáról szóló mi-
niszteri utasítás, a minisztérium gazdálkodásával kapcso-
latos folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellen-
õrzésérõl szóló szabályzat, valamint a minisztérium
szerzõdései megkötésének és nyilvántartásának általános
szabályairól szóló miniszteri utasítás rendelkezéseit,
elõírásait kell alkalmazni.

Dr. Molnár Csaba s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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A Földmûvelésügyi

és Vidékfejlesztési Minisztérium

személyügyi hírei

Kinevezések

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
közgazdasági szakállamtitkára

Kovács Istvánnét az Agrárpiaci Fõosztály Agrárpiaci
Koordinációs Osztályára titkárnõi munkakörbe próbaidõ
kikötésével határozott idõre köztisztviselõnek kinevezte.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
agrárgazdasági szakállamtitkára

Török Katalint a Humánpolitikai és Igazgatási Fõosz-
tály Humánerõforrás Fejlesztési Osztályára oktatási és
szociális szakreferens munkakörbe határozatlan idõre,

Ivanics Milánt a Mezõgazdasági Fõosztály Kutatási,
Biotechnológiai és Bioenergetikai Osztályára biotechno-
lógiai szakreferens munkakörbe 3 hónap próbaidõ kiköté-
sével határozott idõre

köztisztviselõnek kinevezte.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
élelmiszerlánc-felügyeleti szakállamtitkára

Juhászné Mester Mariannt az Élelmiszerlánc-felügye-
leti Fõosztályra titkárnõi munkakörébe 6 hónap próbaidõ
kikötésével határozott idõre köztisztviselõnek kinevezte.

Közszolgálati jogviszony megszûnése

Dr. Kocsondi Csabáné (Intézményfelügyeleti és Va-
gyongazdálkodási Fõosztály) köztisztviselõi közszolgá-
lati jogviszonya a felmentési idõ lejártával, 2008. novem-
ber 1-jén nyugdíjazással,

Õsz Elõd (Természeti Erõforrások Fõosztálya) köztiszt-
viselõ közszolgálati jogviszonya a felmentési idõ lejártá-
val, 2008. november 14-én nyugdíjazással,

Paksyné Csendes Zsuzsanna (Költségvetési és Gazdál-
kodási Fõosztály) köztisztviselõ közszolgálati jogviszo-
nya a felmentési idõ lejártával, 2008. november 25-én
nyugdíjazással,

Tóth Ilona (Humánpolitikai és Igazgatási Fõosztály)
köztisztviselõ közszolgálati jogviszonya a felmentési idõ
lejártával, 2008. november 30-án nyugdíjazással

megszûnt.

Vezetõi megbízás adása

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Bíró Tamást a Mezõgazdasági Fõosztály fõosztályve-
zetõ-helyettesévé – a Kutatási, Biotechnológiai és Bio-
energetikai Osztály egyidejû vezetésével – 2008. novem-
ber 1-jével,

Gábor Jánost a Természeti Erõforrások Fõosztálya Ha-
lászati Operatív Program Irányító Hatósági Osztályának
vezetõjévé 2008. november 24-ével

kinevezte.

Vezetõi megbízás visszavonása

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Bíró Tamásnak a Mezõgazdasági Fõosztály Kutatási,
Biotechnológiai és Bioenergetikai Osztály vezetésére
adott megbízását 2008. november 1-jével visszavonta.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Fõfelügyelõség

pályázatot hirdet
gazdasági-informatikai ügyintézõ munkakör

betöltésére

Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. §-ában foglaltak szerint.

A munkakörben ellátandó lényeges feladatok:
– gazdasági vonatkozású informatikai rendszeren

SQL-lekérdezések írása és riportok készítése, törzsadatok
egységes kezelése, adatbázis-mûveletek futtatása, adatok
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ellenõrzése, monitorozása, kapcsolattartás, egyéb kont-
rollingfeladatok.

Az állás elnyerésének feltételei:
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

törvény (továbbiakban: Ktv.) és a köztisztviselõk képesí-
tési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 3. sz.
mellékletének 48. pontja szerinti gazdálkodási (gazdasági)
vagy 55. pontja szerinti informatikai szakirányú közép-
vagy felsõfokú végzettség;

– felhasználói szinten magas színvonalú informatikai
ismeret;

– cselekvõképesség;
– büntetlen elõélet;
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– SQL-nyelv ismerete;
– költségvetési szervnél gazdasági területen szerzett ta-

pasztalat;
– adatbázis-üzemeltetésben szerzett gyakorlat;
– mérlegképes könyvelõi végzettség;
– szakmai angol nyelv középszintû ismerete.

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
– önálló munkavégzés,
– algoritmikus gondolkodásmód,
– jó kommunikációs képesség,
– jó szervezési készség,
– pontosság, precizitás, megbízhatóság,
– koordinációs és együttmûködési készség,
– magas fokú felelõsségtudat és problémamegoldási

képesség.

A pályázat tartalma:
– motivációs levél,
– részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást

igazoló okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakörök betöltõi a Ktv.-ben, valamint a Fõfel-
ügyelõség Közszolgálati Szabályzatában szabályozott il-
letményre és juttatásokra jogosultak.

A pályázatot 2 példányban

2009. január 16-án 12 órai

beérkezési idõponttal bezárólag lehet benyújtani, illetve
postára adni „gazdasági-informatikai ügyintézõ” jelige
feltüntetésével az Országos Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség Gazdasági Fõosz-
tályának titkárságára (1016 Budapest, Mészáros u. 58/A).

A pályázatok elbírálására a Ktv. elõírásai szerint, a be-
nyújtási határidõtõl számított 30 napon belül kerül sor.
A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az ered-
ményrõl írásban tájékoztatjuk.

A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén
az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A pályázati felhívás a Fõfelügyelõség (www.orszagos-
zoldhatosag.gov.hu) és a Kormányzati Személyügyi Szol-
gálat és Közigazgatási Képzési Központ honlapján
(www.kszk.gov.hu) is megtalálható.

Somberek és Görcsönydoboka községek körjegyzõje
pályázatot hirdet

önkormányzati pénzügyi-adóügyi ügyintézõi
munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok:
– az önkormányzat által kezelt helyi adók, gépjármûadó

kivetése, nyilvántartása, elszámolása, ellenõrzése, behaj-
tása,

– adók módjára behajtandó köztartozások kezelése,
– adó- és értékbizonyítvány készítése,
– fõkönyvi könyvelés, elõirányzatok könyvelése,
– analitikus nyilvántartások vezetése,
– körjegyzõ által eseti jelleggel delegált feladatok el-

végzése.

Feladatellátási hely: Somberek és Görcsönydoboka
Községek Körjegyzõsége, 7728 Somberek, Kossuth Lajos
utca 111.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség, büntetlen elõélet,
– számviteli-ügyintézõi középfokú végzettség,
– felhasználói szintû számítógép-kezelõi ismeret,
– vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatása.

Illetmény, egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv., valamint a helyi önkormányzati
rendeletek alapján kerül megállapításra.

A pályázat benyújtásának határideje:

2009. január 25.
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A pályázat elbírálásának határideje: 2009. január 30.,
amit a körjegyzõ bírál el.

A munkakör betöltésének idõpontja: 2009. február 1.,
határozatlan idejû, teljes munkaidõs.

A pályázathoz csatolni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

– iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okira-
tok másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
ványt,

– nyilatkozatot, hogy a pályázatot az elbírálásban közre-
mûködõk megismerhetik.

A pályázat benyújtásának helye: Somberek és Gör-
csönydoboka Községek Körjegyzõsége, 7728 Somberek,
Kossuth Lajos utca 111.

Információt a körjegyzõtõl a (69) 338-121-es telefon-
számon lehet kérni.
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A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

pályázati felhívása

ÁLLAMI VAGYON HASZNOSÍTÁSA

A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság [KÖTI-KÖVIZIG, 5002 Szolnok, Ságvári
krt. 4., telefon: 06 (56) 501-900, fax: 06 (56) 343-801]
– továbbiakban: Kiíró – a 2007. évi CVI. törvény 24. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján

nyilvános pályázat

keretében határozott idõre, maximum 25 évre bérbe adja a
magyar állam tulajdonában és a Közép-Tisza-vidéki Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésé-
ben lévõ

1. A Tiszafüred, 04/4 hrsz-ú ingatlan g) alrészlet víztá-
rozó megnevezésû ingatlanból az ún. Császlód-sziget
megnevezésû 18,6 ha nagyságú területet ökoturizmus fel-
tételeinek kialakítása, idegenforgalmi hasznosítás céljára.
A bérbeadásra tervezett terület bérleti díja minimum
5 611 000 Ft/év+áfa. Jelige: Tiszafüred-Ökopark

2. A Tiszaszõlõs 031 hrsz-ú víztározó mûvelési ágú te-
rületbõl a Tisza folyó bal parti árvízvédelmi töltésének
163+750–164+050 szelvényeivel határolt 300 fm hosszú,
az árvízvédelmi töltés 10 m-es karbantartási sávjának el-
hagyásával a partélig tartó átlag 40 m széles földterületet
(1,2 ha) és a Tiszaszõlõs 034 hrsz-ú Tisza folyó megneve-
zésû területbõl a partéltõl mért 15 m széles vízfelületet
(0,45 ha), összesen 1,65 ha területet közforgalmú kishajó-
és csónakkikötõ létesítése és üzemeltetése céljára.

A bérbeadásra tervezett terület bérleti díja minimum
500 000 Ft/év + áfa. Jelige: Tiszaszõlõs: kikötõ

A jelen ajánlattételi felhívás terjedelmi korlátaira tekin-
tettel a pályázati felhívás tárgyát képezõ ingatlannal kap-
csolatos további információk a részletes tájékoztatóban ta-
lálhatóak. A pályázaton való részvétel feltétele az adott in-
gatlanokra vonatkozó pályázati dokumentáció megvásár-
lása, amely magában foglalja a részletes tájékoztatót.
A pályázati dokumentáció 5000 Ft + áfa vissza nem térí-
tendõ ellenértékért átvehetõ a pályázati felhívás közzététe-
le napjától a pályázati ajánlat leadása napjáig, munkanapo-
kon a Kiíró fenti címén, a IV. em. 431. irodában.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ nevét, székhelyét (lakóhelyét),
– az éves bérleti díj megjelölését,

– az APEH 30 napnál nem régebbi, eredeti igazolását ar-
ról, hogy a pályázónak 60 napnál régebbi lejárt esedékes-
ségû köztartozása (adó-, vám-, TB-járulék és egyéb, az ál-
lamháztartás más alrendszereivel szemben fennálló köte-
lezettsége) nincs,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem esik a 2007.
évi CVI. törvény 25. § (1) bekezdésben meghatározott,
szerzõdéskötést kizáró okok alá,

– az ingatlan tervezett hasznosításának rövid ismerte-
tését,

– a minimum bérleti díj 10%-ának megfelelõ ajánlati
biztosíték megfizetését igazoló bizonylatot,

– a részletes tájékoztatóban szereplõ, a bérlettel kapcso-
latos kikötések maradéktalan elfogadásáról szóló nyilat-
kozatot.

A pályázati ajánlat tartalmi elemeiként meghatározott
dokumentumok, okiratok hiánya a pályázaton való részvé-
telbõl való kizárást vonja maga után, hiánypótlásra nincs
lehetõség.

A pályázatok elbírálására a pályázat kiírója jogosult.

A pályázatok elbírálása során a pályázatok rangsorolá-
sakor alkalmazandó értékelési szempontok fontossági sor-
rendben: a megajánlott bérleti díj, a hasznosításra vonat-
kozó elképzelések, tervek kidolgozottsága, hasonló terüle-
ten végzett tevékenység referenciája.

A bérleti szerzõdés megkötésének feltétele, hogy a
nyertes pályázó az elsõ éves bérleti díj megfizetését vállal-
ja a Kiírónak az ingatlan birtokba adása napjáig. A továb-
biakban az éves díj befizetése egy összegben elõre a tárgy-
év március 31-ig történik, a bérbeadó által megküldött
számla alapján.

A kiírásban megjelölt ajánlati biztosítékot a pályázó a
Kiíró MÁK 10045002-01712096 egyszámlájára a pályá-
zat benyújtását megelõzõen köteles befizetni. A befizetett
ajánlati biztosítékot a Kiíró a nem nyertes ajánlattevõknek
a pályázat elbírálását követõ 15 munkanapon belül vissza-
fizeti. Az ajánlati biztosíték után Kiíró kamatot nem fizet.

Amennyiben az ajánlattevõ ajánlati kötöttségének ideje
alatt ajánlatát visszavonja, az általa befizetett ajánlati biz-
tosítékot elveszti.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség a pályázati határ-
idõ lejártának napját követõ 60 nap.
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A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat egy db zárt,
cégjelzés nélküli borítékban az ingatlanokhoz tartozó jel-
ige feltüntetésével, 3 példányban kell benyújtani szemé-
lyesen, vagy meghatalmazott útján legkésõbb

2009. január 30-án 15 óráig

a Kiíró alábbi címen található irodájában: 5002 Szolnok,
Ságvári krt. 4. 434. sz. iroda (5002 Szolnok, Pf. 63). A pá-
lyázati kiírásokkal kapcsolatban kiegészítõ tájékoztatás
Vona Titusztól kérhetõ, az alábbi telefonszámon: (56)
501-974.

A pályázati ajánlatok bontására 2009. február 5-én
10 órakor, a Kiíró hivatalos helyiségében kerül sor, azon a
közjegyzõ és a pályázat kiírójának képviselõi vesznek
részt.

A pályázati ajánlatokat magyar nyelven kell benyújtani.
A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthat-

ja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi
határidõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok nem mó-
dosíthatók.

A pályázati ajánlatok elbírálása a pályázati határidõ le-
jártát követõ 15 napon belül történik, melyet a Kiíró egy
alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthat.

A Kiíró a pályázati ajánlatok elbírálására vonatkozó
döntésérõl írásban, a pályázati ajánlatok elbírálását követõ
15 napon belül, illetve az elbírálási határidõ esetleges
meghosszabbításának lejártát követõ 15 napon belül tájé-
koztatja a pályázókat.

A pályázat Kiírója fenntartja jogát, hogy:
– a nyertes pályázó visszalépése esetén jogosult a pá-

lyázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kötni,
– a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
– a pályázótól technikai-formai kérdésekben, írásban

felvilágosítást kérhet annak elõrebocsátásával, hogy a pá-
lyázó ezzel kapcsolatos írásbeli válasza semmilyen formá-
ban nem eredményezheti a pályázati ajánlatban megfogal-

mazott feltételek olyan változását, amely az értékelés
során a beérkezett pályázatok sorrendjét módosíthatná.

Eredménytelen a pályázati eljárás, ha:
– nem érkezett pályázati ajánlat,
– kizárólag érvénytelen pályázatok érkeztek,
– egyik pályázó sem tett a pályázati felhívásban foglal-

taknak megfelelõ ajánlatot,
– valamelyik pályázó az eljárás tisztaságát, vagy a töb-

bi pályázó érdekeit súlyosan sértõ cselekményt követ el.

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha:
– azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve sza-

bályszerûen meghosszabbított pályázati határidõ lejárta
után nyújtották be,

– olyan pályázó nyújtja be, aki a Kiíróval szemben ko-
rábbi fizetési kötelezettségét nem teljesítette,

– a pályázó nem csatolta az APEH igazolását, hogy
nincs 60 napnál régebben lejárt esedékességû köztartozása
(adó-, vám, társadalombiztosítási járulék és egyéb az ál-
lamháztartás más alrendszereivel szemben fennálló fize-
tési kötelezettsége),

– ha a pályázó nem csatolja arra vonatkozó nyilatkoza-
tát, hogy nem esik a 2007. évi CVI. törvény 25. § (1) be-
kezdésben meghatározott, szerzõdéskötést kizáró okok
alá,

– a pályázó az ajánlati biztosítékot nem, vagy nem az
elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,

– az nem felel meg a pályázati felhívásban, ill. a részle-
tes tájékoztatóban meghatározott feltételeknek,

– ha a pályázó bérletidíj-ajánlata a minimum összeget
nem éri el,

– ha a pályázó elõzetesen nem vásárolta meg a pályáza-
ti dokumentációt,

– a bérlettel kapcsolatos kikötések maradéktalan elfo-
gadásáról szóló írásos nyilatkozata hiányzik.

Varga László s. k.,
igazgató
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A Vám- és Pénzügyõrség Dél-alföldi Regionális Parancsnoksága

pályázati felhívása

A Vám- és Pénzügyõrség képviseletében a Vám- és
Pénzügyõrség Dél-alföldi Regionális Parancsnoksága
[címe: 6701 Szeged, Pf. 449, telefon: (62) 567-400, tele-
fax: (62) 567-498] a közúti határátkelõhelyeken belépõ- és
kilépõterminálokban vámügynöki, pénzváltói vagy a ha-
tárforgalommal összefüggõ egyéb szolgáltató tevékenység
végzése céljából helyiségeit

bérbe adja.

A pályázati felhívás tárgya:
A Vám- és Pénzügyõrség Dél-alföldi Regionális Pa-

rancsnoksága üzemeltetésében a méhkeréki, gyulai, batto-
nyai, nagylaki, kiszombori, tiszaszigeti, röszkei, tompai,
bácsalmási, hercegszántói határátkelõhelyeken és a békés-
csabai, szegedi, kecskeméti, kiskõrösi, kiskunhalasi, bajai
irodaépületében lévõ helyiségek 2009. évi bérbeadása.

A pályázaton történõ részvétel részletes feltételeit a pá-
lyázati dokumentáció tartalmazza.

A bérleti szerzõdés idõtartama: a bérbeadó az elõbbi
pontban meghatározott ingatlanokat határozatlan idõtar-
tamra, 6 hónapos felmondási idõ kikötésével adja bérbe.

A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve:
Vám- és Pénzügyõrség Dél-alföldi Regionális Parancs-
noksága (címe: 6724 Szeged, Csemegi u. 4.).

A dokumentáció megkérésének határideje: a dokumen-
táció megvásárolható a pályázati felhívás közzétételének
napján és az azt követõ elsõ naptól számítva folyamatosan

2009. november 30-ig (hétfõ) 12 óráig.

A dokumentáció megvásárlásának módja: a pályázók a
dokumentációt – igény esetén elõzetes betekintést köve-
tõen – 10 000 Ft + áfa összeg ellenében a megjelölt címen
vehetik át, mely összeg megfizetése készpénzfizetéssel
vagy banki átutalással teljesíthetõ (MÁK 10028007-
01455692-00000000). Banki átutalás esetén az átutalási
megbízás másolati példányát a dokumentáció átvételekor
be kell mutatni. A dokumentáció megvásárlása a pályázók
számára kötelezõ, ennek hiányában érvényes pályázat nem
adható be. A dokumentáció ellenértékének visszakövete-
lésére nincs lehetõség.

A pályázat benyújtásának határideje, módja és helye:
1. A 2009. I. negyedéves elbírálásra 2009. január 19-én

(hétfõ) 10 órakor kerül sor.
2. A 2009. II. negyedéves elbírálásra 2009. március

23-án (hétfõ) 10 órakor kerül sor.
3. A 2009. III. negyedéves elbírálásra 2009. június

22-én (hétfõ) 10 órakor kerül sor.
4. A 2009. IV. negyedéves elbírálásra 2009. szeptember

21-én (hétfõ) 10 órakor kerül sor.
5. A 2010. I. negyedéves elbírálásra 2009. december

21-én (hétfõ) 10 órakor kerül sor.

A pályázatokat zárt borítékban, magyar nyelven a fenti
idõpontok figyelembevételével – például „VPDARP
2009. I. negyedévben helyiségek bérbeadása pályázat” jel-
igére, 1 db eredeti példányban „Idõ elõtt felbontani
TILOS!” jelzéssel kell benyújtani személyesen vagy pos-
tai úton a fenti címre.

9424 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/52. szám



A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium közleményei

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
közleménye

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló
Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének alkalmazásáról

Az ENSZ fõtitkárának értesítése szerint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapo-
dás (ADR) „A” és „B” Mellékletének módosítása 2009. január 1-jétõl a nemzetközi szállításokra hatályba lép. 2009. jú-
nius 30-ig azonban a veszélyes áruk az ADR 2007. január 1-jén életbe lépett elõírásai szerint is szállíthatók.

A http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm honlapon a módosítások angol, francia és orosz nyelven megtalál-
hatók.

Belföldi közúti forgalomban az ADR legújabb elõírásait – a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban – csak a módosításokat kihirdetõ magyar jogszabály
hatálybalépésével kell alkalmazni.

A 2009. évi módosítások megváltoztatják az írásbeli utasításra vonatkozó elõírásokat. Annak érdekében, hogy a szál-
lítóknak, fuvarozóknak elegendõ idejük legyen a felkészülésre, a 2009. évi ADR írásbeli utasítások használatára vonat-
kozó elõírásait, ill. a jármûszemélyzetnek adandó négyoldalas írásbeli utasítás szövegét e közlemény mellékletében
közöljük.

Melléklet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR)

„A” és „B” Mellékletének alkalmazásáról szóló KHEM közleményhez

ADR „A” Melléklet

5.4.3 Írásbeli utasítás

5.4.3.1 A szállítás során – esetlegesen – bekövetkezõ baleset vagy más veszélyhelyzet esetén teendõkhöz segítségként
a jármû vezetõfülkéjében, könnyen elérhetõ helyen az 5.4.3.4 bekezdésben meghatározott formájú írásbeli utasítást kell
tartani.

5.4.3.2 Az írásbeli utasítást a szállítónak (fuvarozónak) az indulás elõtt kell biztosítania a jármûszemélyzet számára.
Az írásbeli utasításnak olyan nyelve(ke)n kell készülnie, hogy a jármûszemélyzet minden tagja képes legyen elolvasni és
megérteni. A szállítónak (fuvarozónak) gondoskodnia kell arról, hogy az érintett személyzet minden tagja megértse az
utasítást és képes legyen az abban foglaltakat megfelelõen végrehajtani.

5.4.3.3 Indulás elõtt a jármû személyzetének tájékozódnia kell a berakott veszélyes áruról és tanulmányoznia kell az
írásbeli utasítást, hogy tudja, mi a teendõje baleset vagy más veszélyhelyzet esetén.

5.4.3.4 Az utasításnak a következõ, négyoldalas mintának kell tartalmilag és formailag teljes mértékben megfelelnie.
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Írásbeli utasítás

Teendõk baleset vagy más veszélyhelyzet esetén

A jármû személyzetének a szállítás során – esetlegesen – bekövetkezõ baleset vagy más veszélyhelyzet esetén – ha
lehetséges és biztonságosan végrehajtható – a következõket kell tennie:

– Álljon meg a jármûvel, állítsa le a motort, ha van akkumulátortelep-fõkapcsoló, áramtalanítson!

– Kerüljön minden gyújtóforrást, fõleg ne dohányozzon és ne kapcsoljon be semmilyen elektromos berendezést!

– Értesítse a megfelelõ beavatkozó, kárelhárító szolgálato(ka)t, adjon meg minden lehetséges felvilágosítást a baleset-
rõl, illetve a rendkívüli eseményrõl és az érintett veszélyes anyagról!

– Vegye fel a fényvisszaverõ mellényt (ruházatot), és a megfelelõ helyre állítsa fel a figyelmeztetõ jelzõket!

– Készítse elõ a fuvarokmány(oka)t, hogy a beavatkozóknak azonnal átadhassa, ha megérkeznek!

– A kifolyt, kiszóródott anyagba ne lépjen bele és ne nyúljon hozzá, tartózkodjon a szél felõli oldalon, nehogy a füstöt,
a port, a gõzt vagy a párát belélegezze!

– Ha a gumiabroncsnál, a fékberendezésnél vagy a motortérben kezdõdõ, kis mértékû tüzet észlel, kísérelje meg elol-
tani a tûzoltó készülékkel, de csak ha biztonságosan meg tudja tenni!

– A rakománytérben keletkezõ tûz oltását a jármû személyzetének tilos megkísérelnie!

– Ha biztonságosan megoldható, a jármûvön található eszközökkel próbálja megakadályozni, hogy az anyag a felszíni
vizekbe, a talajba vagy a csatornahálózatba szivárogjon, illetve a kiömlött, kiszóródott anyagot próbálja felfogni!

– Húzódjon távolabbra a baleset vagy veszély helyszínétõl, figyelmeztessen másokat is, hogy maradjanak távol, kö-
vesse a beavatkozó, kárelhárító szolgálat(ok) utasításait, illetve tanácsait!

– Ha szennyezõdött a ruhája, vesse le, és a szennyezõdött védõeszközökkel együtt biztonságosan helyezze el!
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1. megjegyzés: Ha többféle veszélye van az anyagnak, vagy többféle anyag van a rakományban, az összes rájuk vonat-
kozó leírást figyelembe kell venni.

2. megjegyzés: A táblázatban feltüntetett kiegészítõ útmutatás a szállított anyag osztályának és a szállítóeszköznek
megfelelõen adaptálható.
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Személyi védõeszközök és egyéb felszerelések az általános tennivalók és az egyes veszélyek fennállása esetén teendõk
végrehajtásához, melyeket az ADR 8.1.5 szakasza szerint a szállítóegységen kell tartani

A következõ felszerelést mindig a szállítóegységen kell tartani, bármelyik veszélyességi bárca, illetve nagybárca
használata esetén:

– minden jármûre egy, a jármû legnagyobb megengedett össztömegének és a kerekek átmérõjének megfelelõ méretû
kerékkitámasztó éket;

– két, önmagában megálló figyelmeztetõ jelzõt;
– szemöblítõ folyadékota); valamint

a jármûszemélyzet minden tagja részére:
– fényvisszaverõ mellényt (ruházatot) (pl. az EN 471 szabványnak megfelelõt vagy azzal egyenértékût);
– hordozható világítókészüléket;
– egy pár védõkesztyût; valamint
– a szem védelmére alkalmas eszközt (pl. védõszemüveget).

Bizonyos osztályokhoz a következõ kiegészítõ felszerelés szükséges:
– a 2.3 vagy a 6.1 veszélyességi bárca, illetve nagybárca használata esetén a jármûszemélyzet minden tagja részére

légzésvédõ maszkb) (menekülõkámzsa);
– lapátc);
– csatornanyílás lefedésére alkalmas eszközc);
– mûanyag gyûjtõedényc).

a) Nem szükséges az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 vagy 2.3 számú veszélyességi bárca, illetve nagybárca használata esetén.
b) Például az EN 141 szabványnak megfelelõ vagy azzal egyenértékû, A1B1E1K1-P1 vagy A2B2E2K2-P2 típusú, kombinált (gáz és részecske) szûrõvel ellá-
tott légzésvédõ maszk (menekülõkámzsa).
c) Csak a 3, 4.1, 4.3, 8 és 9 veszélyességi bárca, illetve nagybárca használata esetén szükséges.
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A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
közleménye

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) alkalmazásáról

Az OTIF Titkárság értesítése szerint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) mó-
dosítása nemzetközi forgalomban 2009. január 1-jétõl hatályba lép. 2009. június 30-ig azonban a veszélyes áruk a RID
2007. január 1-jén életbe lépett elõírásai szerint is fuvarozhatók, ha a fuvarokmányban a

„A 2009. január 1-je elõtt érvényes RID szerinti fuvarozás.”

[németül:
„Beförderung nach dem vor dem 1. Januar 2009 geltenden RID.”

franciául:
„Transport selon le RID applicable avant la 1

er
janvier 2009.”

angolul:
„Carriage in accordance with RID in force before 1 January 2009.” ]

szövegû bejegyzés szerepel.

A módosítások angol, francia és német nyelven a http://www.otif.org honlapon megtalálhatók.

Belföldi vasúti forgalomban a RID legújabb elõírásait – a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban – csak a módosításokat kihirdetõ magyar jogszabály hatályba-
lépésével kell alkalmazni.
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Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal közleménye

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
közleménye

a magánszemélyek adóelõleg-nyilatkozatairól 2009. évre

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 46–48. §-ában elõírt nyilatkozatok mintái a következõk:

Nyilatkozat
az adójóváírás érvényesítésérõl a 2009. évben

A nyilatkozatot adó magánszemély
neve: ………………………………………………………………….
lakcíme: ………………………………………………………………
adóazonosító jele: ………………….…………………….

A bérjövedelem adóelõleg-alapjának megállapításához kérem az adójóváírás figyelembevételét.

Kelt: …………………………………………….

………..…………………………
az adózó aláírása

(kérjük, aláírás elõtt olvassa el
a kitöltési útmutatót is!)

Kitöltési útmutató
az adójóváírás érvényesítésére adott nyilatkozathoz a 2009. évben

A Nyilatkozatot két példányban kell kitölteni, figyelembe véve, hogy azt a munkáltató (a bér kifizetõje) akkor tudja
teljesíteni, ha a kifizetendõ összeg számfejtése elõtt a rendelkezésére áll. A munkáltató/kifizetõ a másolaton igazolja az
elsõ példány átvételét, és azt az elévülésig megõrzi. A másodpéldányt a magánszemélynek az adóbevallás elkészítéséhez
szükséges bizonylatokkal együtt az elévülésig szintén meg kell õriznie!

A bérjövedelmek felsorolását a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 21. pontja tartalmazza.

Az adójóváírás 2009-ben az adott havi bér(ek) összegének 18 százaléka, de jogosultsági hónaponként legfeljebb
11 340 forint akkor, ha a munkáltató, a kifizetõ által az adóévben a magánszemélynek korábban már juttatott jöve-
delmek alapján meghatározott adóelõleg-alapok összege – az adott kifizetést is figyelembe véve – nem haladja meg az
1 250 000 forintot.
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Kitöltési útmutató
a családi kedvezmény érvényesítésérõl az adóelõlegnél 2009-ben

Ön csak abban a hónapban veheti igénybe a kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként járó
4000 forintos családi kedvezményt, amelynek bármely napján az eltartottak száma eléri a három fõt.

Vegye figyelembe, hogy ha az éves összes adóköteles jövedelme több lesz, mint a meghatározott jövedelemkorlát, a
családi kedvezménynek azt a részét lehet majd az adóból levonni, amely meghaladja a jövedelemkorlát feletti összes jö-
vedelme 20 százalékát. A jövedelemkorlát összege: a) 6 millió forint, ha az eltartottak száma az adóév bármely napján el-
érte a 3 fõt; b) 6 és fél millió forint, ha az eltartottak száma elérte a 4 fõt; c) 7 millió forint, ha az eltartottak száma elérte az
5 fõt; d) 7 és fél millió forint, ha az eltartottak száma elérte a 6 fõt; e) és 8 millió forint, ha az eltartottak száma meghaladta
a 6 fõt.

A Nyilatkozatot két példányban kell kitölteni, figyelembe véve, hogy azt a munkáltató (a kifizetõ) akkor tudja teljesí-
teni, ha a kifizetendõ összeg számfejtése elõtt a rendelkezésére áll. A munkáltató/kifizetõ a másolaton igazolja az elsõ
példány átvételét, és azt az elévülésig megõrzi. A másodpéldányt a magánszemélynek az adóbevallás elkészítéséhez
szükséges bizonylatokkal együtt az elévülésig szintén meg kell õriznie!

A Nyilatkozatot akkor töltse ki, ha a családi kedvezményt Ön kívánja – akár részben is – érvényesíteni. Ha a jogosul-
tak az adóelõlegnél a családi kedvezményt közösen (megosztva) kívánják érvényesíteni, mindkét jogosultnak közösen
kell adnia a saját munkáltató (kifizetõ) számára Nyilatkozatot. Fontos! A családi kedvezményt év végén az adóbevallás-
ban az adóelõlegnél történõ megosztástól függetlenül lehet megosztani, vagyis akkor újra eldönthetik, melyikük veszi
azt figyelembe, illetõleg hogyan osztják meg azt egymás között. (Minderre az élettársak csak a közös háztartásban nevelt
közös gyermekre tekintettel jogosultak.) Akkor is töltse ki a Nyilatkozatot, ha az adóévben várható összes adóköteles jö-
vedelme alapján a családi kedvezményt csak részben érvényesíti.

Az 1. ponthoz: Eltartott: a kedvezményezett eltartott és a családi pótlékra már nem jogosult tanuló is mindaddig,
ameddig õt is figyelembe veszik testvérei családi pótléka összegének megállapításánál.

Kedvezményezett eltartott: a) akire tekintettel belföldön családi pótlékot, vagy bármely EGT-állam hasonló jogsza-
bálya alapján családi pótlékot, más hasonló ellátást folyósítanak; b) aki a családi pótlékot saját jogán kapja; c) a rokkant-
sági járadékban részesülõ személy; d) a magzat (a fogantatás 91. napjától a világra jöttéig).

A 2. ponthoz: Itt minden, az 1. pontban figyelembe vett eltartottat fel kell tüntetni, a születendõ gyermek kivételével.
a) Ha az eltartottnak van adóazonosító jele, akkor elegendõ annak és a születési idejének beírása, ha nincs, akkor a többi
adatot is be kell írni. b) A családi pótlék összegének beírása nem kötelezõ, de ajánlott annak érdekében, hogy tévedés
nélkül legyen megállapítható az eltartottak, illetõleg a kedvezményezett eltartottak száma és a családi kedvezmény
összege.

A 3. ponthoz: A szövegközi négyszögbe a kedvezmény érvényesítését kérõ születendõ gyermeke(i)nek számát írhatja
be. A magzat a várandósság orvosi igazolása alapján a fogantatástól számított 91. nap hónapjától az élveszületés napját
megelõzõ hónappal bezárólag vehetõ figyelembe. Halvaszületés esetén a szülés hónapját is figyelembe kell venni. Az or-
vosi igazolást nem kell csatolni, azt az adóhatóság ellenõrzéskor kérheti, ezért az igazolást meg kell õrizni.

A 4. ponthoz: Az élettársat csak akkor jelölje, ha a kedvezményezett eltartott közös gyermek.

Az 5. ponthoz: Az elõnyomtatott kötelezettség vállalása alapján közölni kell minden változást a megadott adatokban.
Ezt új Nyilatkozat kitöltésével és aláírásával kell megtenni akkor, ha az eltartottak, illetõleg a kedvezményezett eltartot-
tak száma, illetõleg a kedvezmény érvényesítõjének állapota megváltozik, továbbá akkor is, ha megváltozik a házastársa
(élettársa) munkáltatója stb.

A 6–7. ponthoz: A törvény elõírja a felsorolt adatok közlését, ezért azok hiánya esetén a Nyilatkozat érvénytelen.

A 8. ponthoz: Ha a kedvezmény érvényesítését kérõnek van munkáltatója, a Nyilatkozatot vele is alá kell íratnia a szá-
mára adott Nyilatkozat átadásával egyidejûleg. Az utóbbi munkáltató ennek alapján tekinthet el a kedvezmény érvénye-
sítésétõl, ha arra volna kötelezett.

A 9. ponthoz: A házastársnak/élettársnak akkor kell e pont szerinti nyilatkozatot aláírnia, ha nincs munkáltatója.

A 10. ponthoz: Minden, adóköteles jövedelemmel rendelkezõ, a jogosulttal közös háztartásban élõ családtagnak is
alá kell írnia ezt a Nyilatkozatot akkor, ha a kedvezmény érvényesítését kérõ olyan eltartott után kívánja a családi ked-
vezményt figyelembe venni, aki a családi pótlékot saját jogán kapja vagy rokkantsági járadékban részesül.
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Kitöltési útmutató
az adóelõleg-levonásra vonatkozó nyilatkozathoz 2009-ben

A nyilatkozatot két példányban kell kitölteni, figyelembe véve, hogy azt a munkáltató (a kifizetõ) akkor tudja teljesíte-
ni, ha a kifizetendõ összeg számfejtése elõtt a rendelkezésére áll! A munkáltató/kifizetõ a másolaton igazolja az elsõ pél-
dány átvételét, és azt az elévülésig megõrzi. A másodpéldányt a magánszemélynek az adóbevallás elkészítéséhez
szükséges bizonylatokkal együtt szintén az elévülésig meg kell õriznie!

Az 1/a)–d) pontok bármelyikének kitöltése azzal jár, hogy Önnek év végén önadózóként adóbevallást kell bead-
nia!

Az 1/a) és b) ponthoz: Ha Ön az önálló tevékenységébõl származó bevételébõl (munkadíj, költségtérítés) az adóelõ-
leg alapjának megállapításához költséglevonást kér a nyilatkozatában, egyetlen más önálló tevékenységébõl származó
bevételével szemben sem alkalmazhatja a 10 százalék költséghányad levonásával történõ jövedelemmegállapítást.

Ha költség levonását nem kéri (nem tölti ki a nyilatkozatot), akkor a kifizetõnek a munkadíj 90 százalékát kell adóelõ-
leg-alapnak tekintenie, a költségtérítés esetében pedig a törvény által elismert, igazolás nélkül elszámolható költséget,
ilyen elismert költség hiányában pedig 10 százalék költséghányadot kell a bevételbõl levonnia. Ha az adóelõleg alapjá-
nak megállapításához Ön nem kéri költség levonását, és ezért a kifizetõ az elõzõek szerint jár el, nincs akadálya, hogy
utóbb az adóbevallásában a 10 százalék költséghányad levonása helyett az igazoltan felmerült költségek figyelembevé-
telével állapítsa meg bármely önálló tevékenységbõl származó jövedelmét.

Az 1/c) ponthoz: A nem önálló tevékenység díja (munkabér, választott tisztségviselõ tiszteletdíja, személyesen köz-
remûködõ tag munkadíja stb.) teljes egészében adóelõleg-alap, ezért költségnyilatkozatot csak akkor lehet adni, ha a ki-
fizetõ (a munkáltató) költségtérítést (is) fizet. Ha Ön nem kér költséglevonást az ilyen költségtérítésbõl, akkor a törvény
által igazolás nélkül elismert költség összegét meghaladó részt, ilyen elismert költség hiányában a költségtérítést teljes
egészében adóelõleg-alapként kell figyelembe venni. Ilyen esetben azonban annak sincs akadálya, hogy utóbb, adóbe-
vallás beadásával az igazoltan felmerült költségek figyelembevételével állapítsa meg a kapott költségtérítésbõl a jöve-
delmet. A nem önálló tevékenységbõl származó költségtérítéssel szemben alkalmazott tételes költségelszámolás nem
zárja ki az önálló tevékenységbõl származó bevételnél a 10 százalékos költséghányad alkalmazását, ha annak egyéb fel-
tételei fennállnak.

Az 1/d) ponthoz: Csak akkor töltheti ki, ha Ön munkaviszonyban külszolgálaton lévõ, vagy kifizetõ által elrendelt
külföldi kiküldetésben lévõ, nemzetközi árufuvarozásban és személyszállításban közremûködõ gépkocsivezetõként,
árukísérõként kap a gépjármû külföldi üzemeltetéséhez költségtérítést. Nyilatkozat hiányában a kifizetõ (a munkáltató)
a költségtérítés teljes összegét adóelõleg-alapnak tekinti, ami azonban nem zárja ki az év végén a költségek igazolt elszá-
molásának lehetõségét az adóbevallásban.

Figyelem! Ha a nyilatkozatában az 1/a)–d) pont szerint levonni kért költséget utóbb nem tudja igazolni, és a nem iga-
zolt rész több, mint a levont összeg 5 százaléka, a nem igazolt rész 12 százalékát külön adóként kell bevallania és megfi-
zetnie.

A 2–3. ponthoz: Ön a 2. pont kitöltésével kérheti az adóév elejétõl számított göngyölítéses adóelõleg-fizetést. Ekkor a
kifizetõ az adóév elejétõl összesíti a tõle származó, az Ön által az adóévben megszerzett bevételek alapján meghatározott
adóelõleg-alapokat. Az adott kifizetés adóelõlegét az adóelõleg-alapok így meghatározott összegére az adótábla szerint
számított adóból az adóévben korábban már megállapított adóelõlegek levonásával határozza meg. Az adóelõleg megál-
lapításához az 5. pontban feltüntetett adóterhet nem viselõ járandóságot is figyelembe kell venni.

Ha a 2. pont szerinti nyilatkozatot ad, vegye figyelembe, hogy utóbb, amikor az év elejétõl számított összes összevo-
nandó jövedelme (az adóterhet nem viselõ járandóságot is beleértve) meghaladja az 1 millió 700 ezer forintot, minden al-
kalommal az általános szabály szerinti (azaz 36%-os kulccsal történõ) adóelõleg-levonást kell kérnie. Ha az utóbbi nyi-
latkozat elmulasztása az adóév végén befizetési különbözetet eredményez, annak összege után 12% különadót is kell fi-
zetnie.

A 4. ponthoz: A törvény által meghatározott adóelõlegnél nagyobb összeg levonását is lehet kérni, azonban a levonás
a bevételt nem haladhatja meg, és aránya a bevételhez nem lehet nagyobb, mint a legmagasabb adókulcs százalékos mér-
téke (36%).

2008/52. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 9435



Az 5. ponthoz: Az adóterhet nem viselõ járandóságok (pl. nyugdíj, ösztöndíj) felsorolását a személyi jövedelemadó-
ról szóló törvény 3. § 72. pontja tartalmazza.

A 6. ponthoz: Ha kéri, a társaságnak az adóelõleget nem a legmagasabb adókulccsal kell levonnia, hanem a munkálta-
tókra vonatkozó szabályok (pl. az adókedvezmények) figyelembevételével állapíthatja meg az adóelõleget.

A 7. ponthoz: Ha Ön a mûvészeti tevékenységét önálló tevékenység keretében folytatja, adószámmal rendelkezik, és
az Ön által kiállított számla, számlák alapján megszerzett, e tevékenységbõl származó bevétele(i) után az adóelõleg-fize-
tési kötelezettséget a magánszemély adóelõleg fizetésére vonatkozó rendelkezések szerint egyénileg teljesíti, akkor az
Ön nyilatkozata alapján a kifizetõ adóelõleget nem állapít meg.

A 8. ponthoz: Ön a 8. pont kitöltésével kérheti, hogy a munkáltató/kifizetõ a 4 százalékos mértékû különadó-elõleget
vonja le. Különadó fizetésére Ön az összevont adóalapba tartozó jövedelem azon része után köteles, amely meghaladja a
költségvetésrõl szóló törvényben 2009-re meghatározott éves járulékfizetési felsõ határt. Amennyiben a különadó-elõ-
leg levonása nem történt meg, a különadót a bevallásra nyitva álló határidõig Önnek kell megfizetnie.
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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

080075B
625456C
374004H
361111G
184525F
973319F
107313F
015568F
593412I
564541E
089595D
561649C
705663F
323179C
957452D
947967G
939828D
596752H
482675D
271897B
437067F
897865B
415492G
061092G
072119E
361951F
620664G
564862C
673851E
908922B
263766H
518062F
058513H
472308D
273670B
674138D
278087C
370059B
948507H
145882G
825540G
973074B
403297C
007042I
690266C
736658E
355149H
908104A
466390E
886177D
790736H
542333G

408907F
222518F
524839F
315513I
204650E
537679G
602723E
294877F
817126G
077360H
613133C
355371D
439944E
906258C
154294I
074655I
795886B
300643H
017369I
770567D
089100F
093793C
930025F
228235H
895652C
670504H
718818E
413861H
134761G
440614A
782051E
288110E
109992B
303074G
942246D
521498E
872798F
270547D
943474G
429159E
337922D
903267E
825795D
183249C
013181C
784119F
647814F
779156F
005151E
531588G
864043D
959208C

085488F
461953I
985260C
192158F
529195H
460933G
167615B
831284E
620780F
293077C
574848D
826965F
557389C
892176B
032199G
894415H
026243D
217439H
729883C
682658C
019398D
886572A
298269F
367396D
313181H
840199H
136806I
619579C
121765E
691975B
890769B
880921E
849195C
343776A
464748C
802780A
990000E
469066I
043673D
162098E
918592C
097297I
646194C
902146G
120776A
255691F
037195G
555356B
854721C
491331H
006876H
323903B

478607E
441388H
516901G
583895G
920048H
587514I
933654G
482762C
663661C
459189E
458018D
047387I
774550H
283625F
144036B
292828G
185412I
799360B
970614F
145653D
635539C
142589I
278394F
254713I
693950G
347030E
893707F
940998E
666440F
428942I
834622H
578351I
324973C
354161G
125452F
271299I
059289F
288866C
821708F
953811H
283298I
759732H
245098C
250180G
479012H
256319E
897066F
452798H
179012C
418658B
757120H
602116H

439239F
369799G
798812F
119734F
461381B
759767H
930804D
270040H
757426D
119685F
812111G
718205H
211428I
888733G
130893B
223345F
546787F
580464H
753816H
374695F
826922G
125655F
817960G
663196H
282774I
046437G
885495A
987222H
802591F
841291G
363995I
077731B
969516C
109700E
073235D
927198H
127387E
601194I
689068B
384177D
982978G
056965D
690197A
483494H
226381E
103278A
564229G
470240D
952640G
693866G
085712B
772467A

482116H
683148E
774494H
556266D
146092D
474212A
880888F
533755D
210595I
342914I
233764C
767749C
853041G
433542I
063017E
349521B
796854F
030944E
783029B
532564G
766597A
608052D
016296D
689794C
061913C
191307I
674205C
041930G
191414G
893068C
904532G
790701G
322368I
958089E
571055E
335502B
110293I
598470C
354128F
338934E
899462A
975386G
667185C
281725H
231584B
886810H
276195G
123502B
895015G
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A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács közleménye

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
közleménye

a Nyugat-dunántúli Régió regionális szempontból hátrányos helyzetû kistérségeinek kijelölésérõl

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a 95/2008.
(XI. 26.) NYDRFT határozatával az alábbi kistérségeket regionális szempontból hátrányos helyzetû kistérségekké nyil-
vánítja 2010. december 31-ig:

– tétli,
– celldömölki,
– lenti,
– pannonhalmai,
– csornai.

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács döntését a 2011–2013. évekre vonatkozóan legkésõbb 2010. no-
vember 30-ig felülvizsgálja.

Balogh József s. k.,
elnök
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A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2008. december 11–17.)

(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

333. 51. évfolyam L 333. szám (2008. december 11.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1228/2008/EK rendelete (2008. december 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
hozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1229/2008/EK rendelete (2008. december 10.) egyes elnevezéseknek az oltalom
alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzésérõl [San
Simón da Costa (OEM), Ail blanc de Lomagne (OFJ), Steirischer Kren (OFJ)]

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/932/EK:

* A Bizottság határozata (2008. december 2.) a 98/79/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 8. cikkének alkalmazásáról [az értesítés a C(2008) 7378. számú dokumentummal
történt]

2008/933/EK:

* A Bizottság határozata (2008. december 4.) a géntechnológiával módosított MON89788
(MON-89788-1) szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból elõállított termékek forga-
lomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti enge-
délyezésérõl [az értesítés a C(2008) 7517. számú dokumentummal történt]1

2008/934/EK:

* A Bizottság határozata (2008. december 5.) egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi
irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó
növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról [az értesítés a C(2008) 7637. számú doku-
mentummal történt]1

1EGT-vonatkozású szöveg
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2008/935/EK:

* A Bizottság határozata (2008. december 5.) a Bizottság belgiumi és olaszországi Közös Ku-
tatóközpontja által a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelõen
végzett egyes tevékenységek 2009. évi közösségi pénzügyi támogatásáról [az értesítés a
C(2008) 7702. számú dokumentummal történt]

Helyesbítések

* Helyesbítés a közösségi halászhajók közösségi vizeken kívül folytatott halászati tevékenységeinek
engedélyezésérõl és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáférésérõl, vala-
mint a 2847/93/EGK és az 1624/94/EK rendelet módosításáról, továbbá a 3317/94/EK rende-
let hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2008. szeptember 29-i 1006/2008/EK tanácsi rendelethez
(HL L 286., 2008. 10. 29.)

334. 51. évfolyam L 334. szám (2008. december 12.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1230/2008/EK rendelete (2008. december 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
hozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 1231/2008/EK rendelete (2008. december 11.) a baromfihús- és tojáságazatban alkal-
mazandó, valamint a tojásfehérjére vonatkozó irányadó árak rögzítésérõl és az 1484/95/EK rende-
let módosításáról

A Bizottság 1232/2008/EK rendelete (2008. december 11.) a 619/2008/EK rendelettel elõírt folya-
matos pályázati felhívás keretében a vajra alkalmazott export-visszatérítés nem odaítélésérõl

A Bizottság 1233/2008/EK rendelete (2008. december 11.) a 619/2008/EK rendelettel elõírt folya-
matos pályázati felhívás keretében a sovány tejporra alkalmazott export-visszatérítés nem odaítélé-
sérõl

* A Bizottság 1234/2008/EK rendelete (2008. november 24.) az emberi, illetve állatgyógyásza-
ti felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények forgalomba hozatali engedélyére vonatkozó
feltételek módosításainak vizsgálatáról1

* A Bizottság 1235/2008/EK rendelete (2008. december 8.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben
az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára elõírt szabályozás vég-
rehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról

* A Bizottság 1236/2008/EK rendelete (2008. december 11.) a bizonyos textiltermékeknek a
Közösségbe történõ kivitelénél Laosz különleges helyzetének figyelembevétele érdekében a
2454/93/EGK rendeletben foglalt és az általános preferenciális rendszer keretében használt
„származó termék” fogalom meghatározásától történõ eltérésrõl szóló 1613/2000/EK ren-
delet módosításáról

* A Bizottság 1237/2008/EK rendelete (2008. december 11.) a 3448/93/EK tanácsi rendelet-
nek a Szerzõdés I. mellékletében nem szereplõ áruk formájában exportált egyes mezõgaz-
dasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer és az ilyen visszatérítések
összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében történõ végrehajtásáról
szóló 1043/2005/EK rendelet módosításáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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* A Bizottság 1238/2008/EK rendelete (2008. december 10.) a Spanyolország lobogója alatt
közlekedõ hajók által az ICES V., VI. és VII. övezet közösségi vizein és a harmadik orszá-
gok felségterületéhez vagy joghatósága alá nem tartozó vizein folytatott, villás tõkehalra
irányuló halászat tilalmáról

* A Bizottság 1239/2008/EK rendelete (2008. december 10.) a Svédország lobogója alatt köz-
lekedõ hajók által a Kattegatban folytatott, közönséges tõkehalra irányuló halászat újbóli
engedélyezésérõl

* A Bizottság 1240/2008/EK rendelete (2008. december 10.) az elefántcsontparti helyzet te-
kintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intéz-
kedések bevezetésérõl szóló 560/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/936/EK:

* A Bizottság határozata (2008. május 20.) a Franciaország által a Fonds de prévention des
aléas pe�che nevû alap és a halászati vállalkozások részére nyújtott támogatásokról (C 9/06
számú állami támogatás) [az értesítés a C(2007) 5636. számú dokumentummal történt]1

2008/937/EK:

* A Bizottság határozata (2008. december 5.) a kénsavnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növény-
védõ szerek engedélyének visszavonásáról [az értesítés a C(2008) 7612. számú dokumen-
tummal történt]1

2008/938/EK:

* A Bizottság határozata (2008. december 9.) az általános tarifális preferenciák rendszerének
2009. január 1-jétõl2011. december 31-ig történõ alkalmazásáról szóló 732/2008/EK tanácsi
rendeletben elõírt, a fenntartható fejlõdésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges
ösztönzõ elõírásnak megfelelõ kedvezményezett országok listájáról [az értesítés a C(2008)
8028. számú dokumentummal történt]

335. 51. évfolyam L 335. szám (2008. december 13.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1241/2008/EK rendelete (2008. december 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
hozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1242/2008/EK rendelete (2008. december 8.) a mezõgazdasági gazdaságok kö-
zösségi tipológiájának létrehozásáról

* A Bizottság 1243/2008/EK rendelete (2008. december 12.) a 2006/141/EK irányelv III. és
VI. mellékletének módosításáról bizonyos anyatej-helyettesítõ tápszerek összetételi köve-
telményeire vonatkozóan1

1EGT-vonatkozású szöveg
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* A Bizottság 1244/2008/EK rendelete (2008. december 12.) a bizonyos textiltermékeknek a Közös-
ségbe történõ kivitelénél Kambodzsa különleges helyzetének figyelembevétele érdekében a
2454/93/EGK rendeletben foglalt és az általános preferenciális rendszer keretében használt
„származó termék” fogalom meghatározásától történõ eltérésrõl szóló 1614/2000/EK rendelet
módosításáról

* A Bizottság 1245/2008/EK rendelete (2008. december 12.) a bizonyos textiltermékeknek a
Közösségbe történõ kivitelénél Nepál különleges helyzetének figyelembevétele érdekében a
2454/93/EGK rendeletben foglalt és az általános preferenciális rendszer keretében használt
„származó termék” fogalom meghatározásától történõ eltérésrõl szóló 1615/2000/EK ren-
delet módosításáról

* A Bizottság 1246/2008/EK rendelete (2008. december 12.) a borpiac közös szervezéséhez
kapcsolódó pénzeszközöknek a vidékfejlesztés költségvetési elõirányzatába történõ átcso-
portosítása tekintetében a 479/2008/EK tanácsi rendelet 23. cikke (2) bekezdésének, vala-
mint II. és III. mellékletének módosításáról

* A Bizottság 1247/2008/EK rendelete (2008. december 11.) a 2402/96/EK, a 2058/96/EK, a
2305/2003/EK, a 955/2005/EK, a 969/2006/EK, az 1918/2006/EK, az 1964/2006/EK, az
1002/2007/EK, a 27/2008/EK és az 1067/2008/EK rendelettõl az édes burgonyára, a manió-
kakeményítõre, a maniókára, a gabonafélékre, a rizsre és az olívaolajra vonatkozó vám-
kontingensek keretében történõ 2009. évi behozataliengedély-kérelmezés és -kibocsátás
idõpontja tekintetében való eltérésrõl és a 382/2008/EK, az 1518/2003/EK, az 596/2004/EK
és a 633/2004/EK rendelettõl a marha- és borjúhús-, a sertéshús-, a tojás- és a baromfi-
hús-ágazatra vonatkozó 2009. évi behozataliengedély-kibocsátás idõpontja tekintetében
való eltérésrõl

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/939/EK:

* A Tanács határozata (2008. december 8.) az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság
közötti textiltermék-kereskedelemre vonatkozó megállapodást módosító, az Európai Kö-
zösség és a Belarusz Köztársaság között levélváltás formájában létrejött megállapodás alá-
írásáról és ideiglenes alkalmazásáról

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság között
az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság közötti textiltermék-kereskedelemre vonat-
kozó megállapodás módosításáról

Bizottság

2008/940/EK:

* A Bizottság határozata (2008. október 21.) az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámo-
lására, az azok elleni védekezésre és folyamatos ellenõrzésükre irányuló, a Közösséggel kö-
zösen finanszírozott nemzeti programok szabványos jelentési követelményeinek megállapí-
tásáról [az értesítés a C(2008) 6032. számú dokumentummal történt]1

2008/941/EK:

* A Bizottság határozata (2008. december 8.) egyes hatóanyagoknak 91/414/EGK tanácsi
irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról, és az ilyen hatóanyagokat tartal-
mazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról [az értesítés a C(2008) 7803. számú
dokumentummal történt]1
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2008/942/EK:

* A Bizottság határozata (2008. december 9.) az Európai Közösségek harmadik országban
szolgálatot teljesítõ tisztviselõinek, ideiglenes és szerzõdéses alkalmazottainak díjazására
2007. augusztus 1-jétõl, 2007. szeptember 1-jétõl, 2007. október 1-jétõl, 2007. novem-
ber 1-jétõl, 2007. december 1-jétõl és 2008. január 1-jétõl alkalmazandó súlyozások kiigazí-
tásáról

2008/943/EK:

* A Bizottság határozata (2008. december 12.) a csontolajnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvé-
dõ szerek engedélyének visszavonásáról [az értesítés a C(2008) 8083. számú dokumentum-
mal történt]1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/944/KKBP közös álláspontja (2008. december 8.) a katonai technológia és
felszerelések kivitelének ellenõrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról

336. 51. évfolyam L 336. szám (2008. december 13.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Bizottság 1221/2008/EK rendelete (2008. december 5.) a gyümölcs- és zöldségágazatban a
2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK rendeletre vonatkozó végrehajtási szabá-
lyok megállapításáról szóló 1580/2007/EK rendelet módosításáról

337. 51. évfolyam L 337. szám (2008. december 16.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1248/2008/EK rendelete (2008. december 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
hozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1249/2008/EK rendelete (2008. december 10.) a szarvasmarhák, sertések és
juhok közösségi minõsítési rendszereinek alkalmazására és e termékek árának bejelenté-
sére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

* A Bizottság 1250/2008/EK rendelete (2008. december 12.) a 2074/2005/EK rendeletnek az
emberi fogyasztásra szánt halászati termékek, élõ kéthéjú kagylók, tüskésbõrûek, zsákálla-
tok és tengeri haslábúak behozatalára vonatkozó bizonyítványkiállítási követelmények te-
kintetében történõ módosításáról1

* A Bizottság 1251/2008/EK rendelete (2008. december 12.) a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek
a tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek forgalomba hozatalára és közös-
ségi behozatalára vonatkozó feltételek és bizonyítványkiállítási követelmények tekinteté-
ben történõ végrehajtásáról és a kórokozó-átvivõ fajok jegyzékének meghatározásáról1
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* A Bizottság 1252/2008/EK rendelete (2008. december 12.) az 1251/2008/EK rendelettõl való
eltérésrõl és a Malajziából származó, egyes tenyésztett víziállatok szállítmányainak a Kö-
zösségbe történõ behozatalának felfüggesztésérõl1

* A Bizottság 1253/2008/EK rendelete (2008. december 15.) a metionin-hidroxi-analóg rézke-
látjának takarmányadalékként való engedélyezésérõl1

* A Bizottság 1254/2008/EK rendelete (2008. december 15.) az ökológiai termelés, a címkézés
és az ellenõrzés tekintetében az ökológiai termelésrõl és az ökológiai termékek címkézésérõl
szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló
889/2008/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 1255/2008/EK rendelete (2008. december 15.) a gabonaágazatban a 2008. decem-
ber 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

IRÁNYELVEK

* A Bizottság 2008/116/EK irányelve (2008. december 15.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek
az aklonifen, az imidakloprid és a metazaklór hatóanyagként történõ felvétele céljából tör-
ténõ módosításáról1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/945/EK, Euratom:

* A Tanács határozata (2008. december 8.) a Tanács eljárási szabályzatának módosításáról

Bizottság

2008/946/EK:

* A Bizottság határozata (2008. december 12.) a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a tenyésztett
víziállatok karanténjára vonatkozó követelmények tekintetében történõ végrehajtásáról
[az értesítés a C(2008) 7905. számú dokumentummal történt]1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/947/IB kerethatározata (2008. november 27.) a kölcsönös elismerés elvének
az ítéletekre és próbaidõt megállapító határozatokra való, a próbaidõ alatti magatartási
szabályok és alternatív szankciók felügyelete céljából történõ alkalmazásáról

338. 51. évfolyam L 338. szám (2008. december 17.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 1257/2008/EK rendelete (2008. december 4.) a bizonyos halállományokra és hal-
állománycsoportokra vonatkozó, a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehetõségek-
nek és az azokra vonatkozó feltételeknek a 2008. évre történõ meghatározásáról szóló
1579/2007/EK rendelet módosításáról
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A Bizottság 1258/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
hozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1259/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az oltalom alatt álló eredetmegje-
lölések és földrajzi jelzések nyilvántartásában szereplõ egyik elnevezéshez tartozó termék-
leírás kisebb jelentõségû módosításainak jóváhagyásáról [Bleu d’Auvergne (OEM)]

* A Bizottság 1260/2008/EK rendelete (2008. december 10.) az 1606/2002/EK európai parla-
menti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadá-
sáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 23 Nemzetközi Számviteli Standard tekinteté-
ben történõ módosításáról1

* A Bizottság 1261/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az 1606/2002/EK európai parla-
menti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadá-
sáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 2 nemzetközi pénzügyi beszámolási stan-
dard tekintetében történõ módosításáról1

* A Bizottság 1262/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az 1606/2002/EK európai parla-
menti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadá-
sáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bi-
zottság IFRIC 13 értelmezése tekintetében történõ módosításáról1

* A Bizottság 1263/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az 1606/2002/EK európai parla-
menti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadá-
sáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bi-
zottság IFRIC 14 értelmezése tekintetében történõ módosításáról1

* A Bizottság 1264/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a 2009-es számviteli évre vonat-
kozó, adatszolgáltatási ûrlaponkénti átalánydíjnak a mezõgazdasági számviteli informá-
ciós hálózat keretében való megállapításáról

* A Bizottság 1265/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a mezõgazdasági üzemek jövedel-
mének megállapításához adatokat szolgáltató üzemek kiválasztásáról szóló 1859/82/EGK
rendelet módosításáról

* A Bizottság 1266/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a közös agrárpolitika keretébe
tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõ-
gazdasági termelõk részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló
1782/2003/EK tanácsi rendelet által elõírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint
integrált igazgatási és ellenõrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló 796/2004/EK rendelet módosításáról

* A Bizottság 1267/2008/EK rendelete (2008. december 12.) az Európai Közösség és a Svájci
Államszövetség között létrejött, a mezõgazdasági termékek kereskedelmérõl szóló megálla-
podásban elõírt, Svájcból származó, 160 kilogrammnál nagyobb tömegû élõ szarvasmarha-
félékre meghatározott behozatali vámkontingens alkalmazására vonatkozó részletes sza-
bályok megállapításáról szóló 2172/2005/EK rendelet módosításáról

* A Bizottság 1268/2008/EK rendelete (2008. december 12.) a nyers gyémántok nemzet-
közi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló
2368/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

* A Bizottság 1269/2008/EK rendelete (2008. december 15.) a Spanyolország lobogója alatt
közlekedõ hajók által az ICES VI övezetben, az Vb övezet közösségi vizein, valamint a XII és
XIV övezet közösségi és nemzetközi vizein folytatott, fekete tõkehalra irányuló halászat ti-
lalmáról

* A Bizottság 1270/2008/EK rendelete (2008. december 15.) a Spanyolország lobogója alatt
közlekedõ hajók által az ICES I, V, VI, VII, VIII, XII és XIV övezet közösségi és nemzetközi
vizein folytatott tüskéscápa-halászat tilalmáról
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A Bizottság 1271/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a gabonaágazatban 2008. decem-
ber 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 1255/2008/EK rendelet módosí-
tásáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

AKCS–EK miniszterek

2008/951/EK:

* Az AKCS–EK Miniszterek Tanácsának 2/2008 határozata (2008. november 18.) a 10. Euró-
pai Fejlesztési Alapból Szomáliának nyújtandó források elkülönítésérõl

Bizottság

2008/952/EK:

* A Bizottság határozata (2008. november 19.) a 2004/8/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv II. mellékletének végrehajtására és alkalmazására vonatkozó részletes iránymuta-
tás létrehozásáról [az értesítés a C(2008) 7294. számú dokumentummal történt]1

2008/953/EK:

* A Bizottság határozata (2008. december 8.) az Aureobasidium pullulans és a dinátrium fosz-
fonát hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvé-
tele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dossziék hiánytalanságának elvi elismerésérõl
[az értesítés a C(2008) 7709. számú dokumentummal történt]1

2008/954/EK:

* A Bizottság határozata (2008. december 15.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et
Buhrer) Nickle et al. (a fenyõfa fonalférge) elterjedése elleni, Portugáliának az attól ismer-
ten mentes területein kívüli más területeire vonatkozó ideiglenes kiegészítõ intézkedések-
nek a tagállamok számára történõ elõírásáról szóló 2006/133/EK határozat módosításáról
[az értesítés a C(2008) 8298. számú dokumentummal történt]

2008/955/EK:

* A Bizottság határozata (2008. december 16.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet 10. cikkének
(2) bekezdése, 143d. és 143e. cikke, a 378/2007/EK tanácsi rendelet 4. cikkének (1) bekezdé-
se és a 479/2008/EK tanácsi rendelet 23. cikkének (2) bekezdése alapján az EMVA, illetve
az EMGA-kiadások számára rendelkezésre bocsátott összegek meghatározásáról szóló
2006/410/EK határozat módosításáról

AJÁNLÁSOK

Bizottság

2008/956/Euratom:

* A Bizottság ajánlása (2008. december 4.) a radioaktív hulladékok és a kiégett fûtõelemek
harmadik országokba való kivitelére alkalmazandó kritériumokról [az értesítés a C(2008)
7570. számú dokumentummal történt]
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NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGA-
DOTT JOGI AKTUSOK

2008/957/EK:

* Az EK/Dánia–Feröer-szigetek Vegyes Bizottság 2/2008 határozata (2008. november 20.) az
egyrészrõl az Európai Közösség, másrészrõl Dánia kormánya és a Feröer-szigetek helyi
kormánya között létrejött megállapodás 1. jegyzõkönyve mellékletében szereplõ I. és
II. táblázat módosításáról

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/958/KKBP együttes fellépése (2008. december 16.) az Európai Unió palesztin
területeken folytatott rendõri missziójáról szóló 2005/797/KKBP együttes fellépés módosí-
tásáról

* A Tanács 2008/959/KKBP közös álláspontja (2008. december 16.) a terrorizmus elleni küz-
delemre vonatkozó különleges intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös ál-
láspont naprakésszé tételérõl szóló 2008/586/KKBP közös álláspont módosításáról

Helyesbítések

* Helyesbítés a 66/401/EGK tanácsi irányelvnek a Galega orientalis Lam. fajjal történõ kiegé-
szítésérõl szóló, 2007. december 13-i 2007/72/EK bizottsági irányelvhez (HL L 329., 2007.
12. 14.)

* Helyesbítés az egyes fertõzõ szivacsos agyvelõbántalmak megelõzésére, az ellenük való vé-
dekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet I., III., VII. és IX. mellékletének módosításáról szóló,
2007. június 26-i 727/2007/EK bizottsági rendelethez (HL L 165., 2007. 6. 27.)
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A Közbeszerzési Értesítõ 147. számának (2008. december 17.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Ajánlati felhívás

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (integrált biztonság-
technikai rendszer/2008. – K. É. – 20375/2008)

Bajai Kórház [energetika (SG-408) – K. É. –
20395/2008]

Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormány-
zati Társulás (Gyõr és térsége hulladékgazdálkodási
rendszeréhez kapcsolódó eszközök beszerzése, 1. ütem
– K. É. – 20363/2008)

Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormány-
zati Társulás (Gyõr és térsége hulladékgazdálkodási
rendszeréhez kapcsolódó eszközök beszerzése, 2. ütem
– K. É. – 20372/2008)

Honvédelmi Minisztérium (szívsebészeti egészségügyi
anyagok beszerzése – K. É. – 20104/2008)

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás (megbízási szerzõdés a Közép-Duna
vidéke hulladékgazdálkodási rendszeren belüli rekulti-
váció gyakorlati megvalósításához szükséges mérnöki
és mûszaki ellenõri tevékenység ellátására – K. É. –
20141/2008)

MÁV Zrt. (hálózati szintû munka- és védõruházat
körébe tartozó felsõruházati termékek konfekcioná-
lása, raktározása és kiszállítása – K. É. – 19431/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [SK005-tervezési
szerzõdés; Csepel-szigeti gerincút M0 autóút és Lórév
közötti szakasz I. ütem (halásztelki ág nélkül kiviteli
terveinek elkészítése és kisajátítási tervek felülvizsgá-
lata – K. É. – 20456/2008]

Országos Onkológiai Intézet (központi klinikai vizs-
gálati koordináció létrehozása a klinikai vizsgála-
tok adminisztratív feladatainak teljes körû ellátására
– K. É. – 19447/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Pa-
rancsnoksága (karbantartási feladatok elvégzése
– K. É. – 19921/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Pa-
rancsnoksága (klímaberendezések beszerzése – K. É. –
19935/2008)

Részvételi felhívás

Agrármarketing Centrum (a borturizmus 2009. évi
kampányának tervezése és lebonyolítása – K. É. –
18776/2008)

Agrármarketing Centrum (vállalkozási szerzõdés a
fröccskultúra 2009. évi fogyasztói kampányának terve-
zése és lebonyolítása tárgyában – K. É. – 18795/2008)

Agrármarketing Centrum (vállalkozási szerzõdés a
Borszerda bor- és gasztronómiakampány tervezése és
lebonyolítása tárgyában – K. É. – 18808/2008)

Kaposi Mór Oktató Kórház (takarítás és mosatás
– K. É. – 20138/2008)

Önkormányzati Intézmények Gazdasági Hivatala (Ko-
márom, élelmezési nyersanyag beszerzése – K. É. –
20437/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (mérnökségi telephe-
lyek integrált biztonságtechnikai rendszerének kiépíté-
se/2008. – K. É. – 20502/2008)

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (gépjármûvek és utánfu-
tók karbantartása, javítása/2008. – K. É. – 20541/2008)

Állami Szívkórház (haemodinamikai, angiográfiai és
elektrofiziológiai anyagok beszerzése kihelyezett áru-
raktár biztosításával – K. É. – 16994/2008)

Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés Hivatala (irodasze-
rek, nyomtatványok, valamint irodai és számítástech-
nikai eszközök beszerzése – K. É. – 16417/2008)

Balmazújváros Város Önkormányzata (beruházási hi-
tel felvétele – K. É. – 19623/2008)

Békéscsaba Gyermekélelmezési Intézmény (élelmi-
szer-beszerzés – K. É. – 20527/2008)

CSEPP TV Kft. (Csepel Újság nyomdai elõkészítési
feladatainak ellátása, nyomdai elõállítása, hetenkénti
megjelentetése és terjesztése 2009–2010. – K. É. –
20625/2008)

DDRFÜ Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség Közhasznú Nonprofit Kft. (a Dél-dunántúli Regioná-
lis Fejlesztési Tanács és Ügynökségének marketingje és
kommunikációja – K. É. – 20331/2008)

Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (zárt, dobozos kisha-
szongépjármû beszerzése – K. É. – 19223/2008)

ERDÕHÁT Mezõgazdasági Termelõ, Szolgáltató és
Kereskedelmi Zrt. (az Erdõhát Zrt. trágyatechnológiá-
jának korszerûsítéséhez kapcsolódó rakodógép beszer-
zése – K. É. – 19941/2008)

ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító
Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (az ESZA Kht. kezelé-
sében lévõ hazai és uniós források felhasználását elõse-
gítõ kommunikációs tevékenységekhez kapcsolódó
médiatervezési és médiavásárlási feladatok ellátása
– K. É. – 20067/2008)

Felsõ-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igaz-
gatóság (beregi árvízvédelemi töltések komplex fejlesz-
tése Vásárosnamény és Lónya között, komplex elõké-
szítõ munkáinak elkészítése – K. É. – 20296/2008)
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Fõvárosi Központi Egészségügyi Beszerzõ és Szer-
vezõ Kft. (szemészeti mûlencsék – K. É. – 20000/2008)

Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény (élelmiszer-
beszerzés 2008. – K. É. – 20127/2008)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (üzlet-
rész megvétele – K. É. – 20311/2008)

Kecskemét és Térsége Társult Települések [a kecskemé-
ti agglomeráció szennyvíz-elvezetési és -tisztítási rend-
szerének fejlesztése – 3. számú építési szerzõdés: új kom-
posztáló telep (KA projekt 2003/HU/16/P/PE/019)
– K. É. – 20278/2008]

Magyar Közút Kht. (hídfelújítások tervezése II. 2008.
– K. É. – 19578/2008)

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (ható-
sági vetõmaghoz fémzárolási és kiegészítõ címke
– K. É. – 20114/2008)

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (2006/018-176.01.02
számú átmeneti támogatás projekt keretén belül hard-
ver-infrastruktúra fejlesztése a Mezõgazdasági Szak-
igazgatási Hivatal igazgatóságainál – K. É. –
20105/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (a 7. sz. fõút
47+376–49+225 km-szelvények között Velence–Gár-
dony közös gyalog- és kerékpárút építéséhez kapcsoló-
dó lebonyolító mérnöki tevékenység ellátására – K. É. –
19798/2008)

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (haemodinamikai
laboratóriumi anyagok beszerzése – K. É. –
20167/2008)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
[a HEMO (Szombathely, Akacs M. u. 7. hrsz.: 3505.)
átalakítása és kiviteli tervek készítése – K. É. –
19743/2008]

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgaz-
dálkodási Zrt. (üzemanyagkártyás és tartálykocsis
üzemanyag beszerzése a SZOVA Zrt. részére – K. É. –
18895/2008)

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (MFB
Sikeres Magyarországért önkormányzati fejlesztési hi-
telprogram keretében hitelfelvétel – K. É. –
20328/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Pa-
rancsnoksága (tolmácsolási, fordítási és lektorálási fel-
adatok végzése – K. É. – 20261/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágaza-
tokban

MÁV Zrt. (a MÁV Zrt. kis- és középfeszültségû csat-
lakozási pontjainak villamosenergia-ellátása, teljes el-
látás alapú szerzõdés keretében, részekre történõ aján-
lattételi lehetõséggel, 2009. január 1. és 2009. decem-
ber 31. közötti szállítással – K. É. – 20125/2008)

MÁV Zrt. (a MÁV Zrt. 120 kV feszültségszintû csat-
lakozási pontjainak villamosenergia-ellátása, teljes el-
látás alapú szerzõdés keretében mennyiségben, részek-
re történõ ajánlattételi lehetõséggel, 2009. január 1. és
2009. december 31. közötti szállítással – K. É. –
20158/2008)

MÁV Zrt. [a MÁV Zrt. kisfeszültségû (maximum
3×80 A értékû) csatlakozási pontjainak villamosener-
gia-ellátása, teljes ellátás alapú szerzõdés keretében
30 GWó mennyiségben, 2009. január 1. és 2009. decem-
ber 31. közötti szállítással – K. É. – 20161/2008)

Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményérõl

Budapest Fõváros Önkormányzata (Budapest Szíve –
Városháza Fórum – K. É. – 19313/2008)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (a
szombathelyi Weöres Sándor Színház új épülete, ötlet-
pályázat – K. É. – 20118/2008)

Módosítás

Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. (Budapest
Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. kezelésében mûködõ für-
dõk és strandok üzemeltetése tárgyú részvételi felhívás
módosítása – K. É. – 20624/2008)

Szociális és Munkaügyi Minisztérium (az Európai
Unió Hivatalos Lapjához 2008. november 13-án,
K. É. – 18508/2008 számmal feladott ajánlati felhívás
módosítása – K. É. – 19989/2008)

Visszavonás

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (az
Európai Unió Hivatalos Lapjához 2008. október 20-án,
K. É. – 16960/2008 számmal feladott ajánlati felhívás
visszavonása – K. É. – 20211/2008)

Helyesbítés

Kaposi Mór Oktató Kórház (élelmiszerek szállítása
2009. december 31-ig tárgyú, K. É. – 19128/2008 szá-
mon, 2008. november 27-én az Európai Unió Hivata-
los lapjához megküldött ajánlati felhívás helyesbítése
– K. É. – 20173/2008)

Az egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

Magyar Táncmûvészeti Fõiskola (MTF õrzés-vagyon-
védelem – K. É. – 20429/2008)
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Az egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

Bõcsi Idõsek Otthona (élelmiszer-beszerzés 2009.
– K. É. – 19970/2008)

Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
(a Dr. Mezõ Ferenc Általános Iskola sportudvarának
felújítása – K. É. – 20319/2008)

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság (A dél-dunántúli vízügyi információs rendszer ki-
építése c. pályázatban a részletes megvalósíthatósági
tanulmány és költség-haszon elemzés elkészítése
– K. É. – 20439/2008)

Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [forgalmi rend fe-
lülvizsgálata (K579) – K. É. – 20486/2008]

Gomba Község Önkormányzata (hulladékkezelés
Gomba község területén – K. É. – 20430/2008)

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta (CeRamICA INTERREG IVC projektmenedzsment
kiválasztása – K. É. – 19610/2008)

Nemzeti Színház Rt. (Racine: Athalie címû elõadás
díszleteinek kivitelezése – K. É. – 20539/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Vegyvizsgáló Intézete (auto-
mata desztillálók beszerzése folyékonyásványolaj-ter-
mékekhez – K. É. – 20003/2008)

Ajánlati felhívás

Abaúji Charolais Mezõgazdasági Zrt. (Homrogd–
Dicháza tanyai szarvasmarhatelep korszerûsítése
– K. É. – 19071/2008)

Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
(Budapest fõváros IV. ker., Újpest területén játszótéri
berendezések szabványossá tételével kapcsolatos javí-
tások – K. É. – 20519/2008)

Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata (2008. évre tervezett teljes szerkezetû út,
járda, valamint egyes utcákban szennyvízcsatorna épí-
tése – K. É. – 19916/2008)

Magyar Nemzeti Múzeum [meghatározott egyedi
Robert Capa-fényképek (vintázs kópiák) beszerzése
– K. É. – 20186/2008]

Törökbálint Város Önkormányzata (új, 6 csoportos
óvoda építése és a hozzá tartozó bútor beszerzése
– K. É. – 20315/2008)

Részvételi felhívás

Szentendre Város Önkormányzata (városi térfigyelõ
rendszer tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése
– K. É. – 20388/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(különféle építõipari, kivitelezõi munkák elvégzése
VI. ütem – K. É. – 18144/2008)

Szob Város Önkormányzata [EuroVelo 6, turisztikai
kerékpárút építése a 12. sz. fõút 22+087–24+400 km-sz.
(Szob–Zebegény) között – K. É. – 18139/2008]

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés Hivatala (tisztító- és
tisztálkodási szerek beszerzése – K. É. – 20340/2008)

Budapest Airport Zrt. [Airport Operation Database
(AODB), Resource Management System (RMS) és In-
tegration Broker (IB) rendszer együttes beszerzése –
IT-szoftver implementációs szoftver szerzõdés és 5 éves
IT-supportszerzõdés – K. É. – 20698/2008]

Csongrád Megyei Önkormányzat (egészségügyi mû-
szerek és eszközök beszerzése – K. É. – 17048/2008)

Hajdú Volán Zrt. (1+1 új távolsági szóló autóbusz be-
szerzése – K. É. – 18023/2008)

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (ajánlatte-
võ által kifejlesztett, az uniós támogatások informati-
kai hátterét biztosító IIER szoftverének továbbfejlesz-
tése 2009. december 31-ig – K. É. – 18078/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (VK012 – M7-es
autópálya 89+008–71. sz. fõút 2+500 km-szelvények
közötti 2×1 sávos út és autópálya-csomópont engedé-
lyezési tervének készítése és engedélyeztetése – K. É. –
20685/2008)

Országos Vérellátó Szolgálat (18/OVSZ/2008. haemo-
netics-szerelékek – K. É. – 20719/2008)

Paksi Atomerõmû Zrt. (a Paksi Atomerõmû Zrt. pri-
merköri fõberendezései roncsolásmentes anyagvizsgá-
latának elvégzése – K. É. – 20536/2008)

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécs 2010
Európa kulturális fõvárosa programhoz kapcsolódóan
lefolytatandó közbeszerzési eljárások teljes körû lebo-
nyolítása, közbeszerzés szakmai támogatása – K. É. –
20479/2008)

Regia Civitas Szálloda és Fürdõ Beruházó és Üzemel-
tetõ Kft. (magasépítési, mûemlék-rekonstrukciós, bel-
sõépítészeti tervezési és épület-karbantartási, -javítási,
-fejlesztési feladatok ellátása – K. É. – 20302/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Békés Megyei Földhivatal (takarítási szolgáltatások
– K. É. – 15763/2008)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (aján-
latkérõ földútjavítási munkálatainak elvégzése
– K. É. – 15377/2008)
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Budapest Fõváros Önkormányzata (vállalkozási szer-
zõdés: Budapest, 2007. évi híd-, mûtárgy-felújítási
munkák 1. csoport 5. részfeladat pótmunka – K. É. –
20103/2008)

Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (új
gyermekorvosi rendelõintézet tervezése és megvalósí-
tása – K. É. – 20294/2008)

Izsák Város Önkormányzata (izsáki regionális hulla-
dékgazdálkodási rendszer – K. É. – 17261/2008)

Kiskunmajsai Kistérségi Nonprofit Kft. (járóbeteg-
szakellátó intézet kiviteli tervdokumentációjának elké-
szítése – K. É. – 17013/2008)

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata [MoWin-
Park – Mosonmagyaróvári Innovációs és Kereskedel-
mi Park, 5241/2. hrsz. új útjának (II. és III. jelû utak
összekötõ útja) építése – K. É. – 16336/2008]

Nemzeti Táncszínház Kht. (a Szeget szeggel – Rene-
Dance c. darab mûvészeti produkció bemutatásának
beszerzése – K. É. – 20681/2008)

Nyergesújfalu Város Önkormányzata (Nyergesújfalu–
Bajót közötti kerékpárút és a Luka-patak feletti kerék-
párúthíd építésének kivitelezése – K. É. – 17531/2008)

Nyírbátor Város Önkormányzata (Hit és Egészség Má-
riapócs és Nyírbátor összefogása a vallási turizmus
fejlesztéséért c. projekt keretén belül: Nyírbátor,
Báthori-várkastény ebédlõpalotájának kiállítótermei-
ben megvalósuló, 45 figurát tartalmazó állandó kiállí-
tás létrehozása – K. É. – 18002/2008)

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága [a PMMI gödöl-
lõi régészeti raktárbázisának (2100 Gödöllõ, Kiss Jó-
zsef u. 2.) felújítási munkái – K. É. – 20545/2008]

Püspökladány Város Önkormányzata (csapadékháló-
zat-bõvítés II. ütem – K. É. – 20420/2008)

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jubi-
leum tér 5. – K. É. – 20359/2008)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módo-
sításáról

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság (az oldi öblözet projekt, a Dráva bal parti töltés fej-
lesztésével kapcsolatban felmerülõ kivitelezési munkák
elvégzése hirdetmény módosítása – K. É. – 20462/2008)

Nyíradony Város Önkormányzata (Nyíradony, Jókai
és Toldi út felújítása – K. É. – 20646/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

Borsod Volán Személyszállítási Zrt. (a személyi jöve-
delemadóról szóló nemzeti törvényben meghatározott

– adókedvezményre jogosító – juttatásokat megteste-
sítõ utalványok beszerzése – K. É. – 20690/2008)

Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgál-
tató Kft. (folyószámlahitel biztosítása – K. É. –
20358/2008)

Magyar Közút Kht. (61. sz. fõút 33+230 km-sz.-ben lé-
võ simontornyai Sió-híd felújítása – Polár-Húsz Kft.,
64 730 454 Ft – K. É. – 18682/2008)

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (szilárd
burkolatú út építése a Lõpor és Gát utcákban – K. É. –
16948/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (43. sz. fõút Sze-
ged–Szõreg körforgalmi csomópont engedélyezési és
kiviteli terveinek elkészítése – K. É. – 20362/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (a K240.01 Gyön-
gyös nyugati elkerülõ út II. ütem engedélyezési és kivi-
teli terveinek elkészítése – K. É. – 20467/2008)

PARK 95 Kft. (mezõgazdasági gépek beszerzése
– K. É. – 20753/2008)

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
(Kis-Balaton vízvédelmi rendszere II. ütem megvalósí-
tása – K. É. – 16946/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (hibaelhárítás Bu-
dapest közigazgatási területén 5 éves idõtartamban –
17 844 832 Ft – K. É. – 17881/2008)

Mezõcsát Város Önkormányzata (Mezõcsát város ut-
cáinak útburkolati felújítása – K. É. – 20560/2008)

Önkormányzati Minisztérium (az Önkormányzati Mi-
nisztérium részére étkezési, kizárólag fogyasztásra
kész étel vásárlására jogosító étkezési utalvány beszer-
zése – K. É. – 20686/2008)

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (DDRKTK,
PKK telkeit vizsgáló régészeti hatástanulmány, próba-
feltárás, a közterek és parkok újjáélesztése és a Zsolnay
kulturális negyed projekt ingatlanaira régészeti hatás-
tanulmány elkészítése – K. É. – 20684/2008)

Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
(a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kol-
légium számára mezõgazdasági gépek beszerzése
– K. É. – 20672/2008)

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jubi-
leum tér 5., ablakcsere – K. É. – 20357/2008)

Volánbusz Zrt. (vállalkozási szerzõdés Ikarus E94 tí-
pusú autóbuszok karosszéria felújítására, II. rész
– K. É. – 20682/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 148. számának (2008. december 19.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Ajánlati felhívás

Budapesti Mûszaki Fõiskola (informatikai eszközök
és hálózat beszerzése – K. É. – 20156/2008)

Kaposi Mór Oktató Kórház (gyógyszer, infúzió, táp-
szer és fertõtlenítõszer beszerzése 4 éves idõtartamra
– K. É. – 20480/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (a 65101sz. bala-
tonendrédi bekötõút 1+630–2+225 és a 3+155–3+800
km-szelvények közötti szakaszok burkolatmegerõsítési
terveinek elkészítése – K. É. – 19687/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [tervezési szerzõ-
dés a 6. sz. fõút 245+274 km-szelvényében lévõ So-
mogy–baranyai határárokhíd (törzsszám: 1290) felújí-
tási kiviteli tervének elkészítésére – K. É. – 19694/2008]

Oktatási és Kulturális Minisztérium [a budavári Nagy-
boldogasszony- (Mátyás-) templom mûemléki helyre-
állítása során az orgonával kapcsolatos feladatok el-
végzése – K. É. – 20148/2008]

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
[a hanyi–tiszasülyi árvízszintcsökkentõ tározó projekt-
ben árapasztó tározó és létesítményei FIDIC Piros
Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elké-
szítése a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendeletnek megfe-
lelõ tartalommal – K. É. – 20405/2008]

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban

Hajdú Volán Közlekedési Zrt. (pénztárgépek, utastá-
jékoztató eszközök, forgalomirányítási rendszerek és
kapcsolódó szolgáltatások beszerzése – K. É. –
20305/2008)

Részvételi felhívás

Honvédelmi Minisztérium (mûholdas telefon-távköz-
lési szolgáltatások, 2009–2012. – K. É. – 20645/2008)

Legfõbb Ügyészség (a Magyar Köztársaság Ügyész-
sége adatátviteli hálózatának kivitelezése és üzemelte-
tése – K. É. – 20543/2008)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (folyószám-
lahitel biztosítása összesen 6,3 Mrd Ft értékben hitel-
szerzõdés formájában – K. É. – 20555/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közala-
pítvány (TÁMOP 5.4.5 eszközbeszerzés – K. É. –
19760/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (6. sz. fõút Szent-
lõrincet elkerülõ út 0+000–4+500 km-szelvények
közötti szakasz engedélyezési tervének elkészítése
– K. É. – 18149/2008)

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a Pécs 2010
Európa kulturális fõvárosa program beruházásaihoz
kapcsolódó komplex mérnöki szolgáltatások – K. É. –
20365/2008)

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécs-Kelet
központi területei engedélyezési és tenderterveinek el-
készítése – K. É. – 20371/2008)

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécs, Indó-
ház tér és környéke engedélyezési és tenderterveinek
elkészítése – K. É. – 20373/2008)

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécs-EKF
városrész közterületei engedélyezési és tendertervei-
nek elkészítése – K. É. – 20392/2008)

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a Pécs 2010
Európa kulturális fõvárosa programhoz kapcsolódóan
lefolytatandó közbeszerzési eljárások teljes körû lebo-
nyolítása, közbeszerzés szakmai támogatása – K. É. –
20475/2008)

Regia Civitas Szálloda és Fürdõ Beruházó és Üzemelte-
tõ Kft. (magasépítési, mûemlék-rekonstrukciós, belsõ-
építészeti tervezési és épület-karbantartási, -javítási,
-fejlesztési feladatok ellátása – K. É. – 20308/2008)

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal (FM-szol-
gáltatások közalkalmazotti továbbfoglalkoztatással
– K. É. – 20586/2008)

Tótkomlós Város Önkormányzata (fejlesztési prog-
ramok megvalósítása, Tótkomlós 2008. – K. É. –
20434/2008)

Városi Oktatási Központ [különféle élelmiszerek be-
szerzése 2009. január 1.–december 31. közötti idõ-
szakra (EU) – K. É. – 20427/2008]

Vecsés Város Önkormányzata (hitel nyújtása az ön-
kormányzat fejlesztési feladatainak elvégzéséhez
– K. É. – 20014/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágazatokban

MÁV Zrt. (oktatási célú forgalmi szimulátorrendszer
– K. É. – 19979/2008)

MÁV Zrt. (a bajai Duna-híd felújítása – K. É. –
20015/2008)

Módosítás

Jászberény Város Önkormányzata (keretmegállapodás
– K. É. – 20799/2008)
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Visszavonás

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Gyõr me-
gyei jogú város közösségi autóbusz-közlekedésének át-
alakítása – K. É. – 20899/2008)

Az egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

Balatonboglár Város Önkormányzata (ajánlatkérõ
strandjai fenntartási munkáinak ellátása – K. É. –
20528/2008)

Budapest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat (Szilas
parki lakótelep hõellátása – K. É. – 20523/2008)

Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelõintézet (a Dr. Ke-
nessey Albert Kórház-Rendelõintézetben keletkezett
erõsen szennyezett textília mosása, tisztítása, vasalása
és javítása – K. É. – 20312/2008)

Egészségügyi Minisztérium (különféle egészségügyi
szolgáltatások, valamint ehhez kapcsolódó rendez-
vényszervezési, PR- és kreatív szolgáltatások – K. É. –
20745/2008)

Honvédelmi Minisztérium (alvásdiagnosztikai és te-
rápiás centrum, szolgáltatás beszerzése – K. É. –
20618/2008)

Magyar Posta Zrt. (munkaerõ-kölcsönzési feladatok
ellátása – K. É. – 19969/2008)

Miniszterelnöki Hivatal (az Európai Unió soros ma-
gyar elnökségében közvetlenül részt vevõ elnökségi
stáb tagjainak az elnökségi feladatok ellátásához szük-
séges angol és francia nyelvi képzésének elvégzése
– K. É. – 20310/2008)

Pest Megyei Földhivatal (munkavállalók munkaerõ-
kölcsönzés keretében történõ foglalkoztatása – K. É. –
20744/2008)

Az egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

500. Sz. Angster J. Szakképzõ Iskola (mérõeszközök és
számítógépek beszerzése – K. É. – 20451/2008)

Balatonalmádi Város Önkormányzata [Balatonalmádi,
Galagonya utca útburkolat-felújítási munkái a
0+000–0+350 km-szelvény között (Káptalan utcától a
Cserfa utcáig) – K. É. – 20092/2008]

Balkány Város Önkormányzata (Barackvirág Óvoda
külsõ felújítása – K. É. – 19919/2008)

Budapest Bábszínház (a Budapest Bábszínház egyes
helyiségeinek felújítása, belsõépítészeti átalakítása
– K. É. – 20671/2008)

Honvédelmi Minisztérium (az MH alakulatai részére
beszerzendõ mirelit termékek – K. É. – 20727/2008)

Jánossomorja Város Önkormányzata (a jánossomorjai
polgármesteri hivatal felújítása – K. É. – 20496/2008)

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (digitális
törzskönyv készítése – K. É. – 20826/2008)

Magyar Államkincstár (telefonalközpontok üzemelte-
tése és karbantartása – K. É. – 20696/2008)

Mezõkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás (közösségi
busz beszerzése – K. É. – 19168/2008)

Országos Vérellátó Szolgálat (31/OVSZ/2008. az
OVSZ salgótarjáni területi vérellátójának felújítási
munkái – K. É. – 20821/2008)

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a Pécs,
Nagykozári út mentén 379,6 fm hosszúságban építendõ
támfal kivitelezésére irányuló vállalkozási szerzõdés
megkötése – K. É. – 20621/2008)

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (grafikai és
nyomdai tevékenység ellátása – K. É. – 20687/2008)

Pollack Mihály Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium (anyagvizsgálati szoftver és hardver be-
szerzése – K. É. – 20449/2008)

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata (ötcsoportos
óvoda kialakítása projektmenedzsment-feladatai ellá-
tása – K. É. – 20570/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Vegyvizsgáló Intézete (ultra-
centrifuga beszerzése – K. É. – 20066/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Vegyvizsgáló Intézete (integ-
rált laboratóriumi információs rendszer – K. É. –
20157/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Vegyvizsgáló Intézete (mobil
raman készülékek beszerzése – K. É. – 20233/2008)

Ajánlati felhívás

Baktalórántháza Város Önkormányzata (önkormány-
zati intézmények konyhai élelmiszer-beszerzése 2009.
– K. É. – 20180/2008)

Budapest XVIII. Kerületi Gazdasági Ellátó Szolgálat
(az egyesített bölcsõdék intézményei részére élelmiszer
beszerzése – K. É. – 19132/2008)

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (három munka-
ügyi kirendeltség kialakítása – K. É. – 20662/2008)

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a Foglalkoztatási
és Szociális Hivatal, 1066 Budapest, Mozsár u. 14. szám
alatti épületének pinceszigetelése, portakialakítása,
valamint a Balatonboglári Képzõ- és Pihenõközpont
csapadékvíz-elvezetése tervdokumentáció alapján
– K. É. – 20699/2008)

HM Infrastrukturális Ügynökség (a Magyar Honvéd-
ség katonai szervezeteitõl bevont és leselejtezett bútor-
zatból visszamaradt vegyes hulladék megsemmisítése
– K. É. – 20520/2008)

Kelebia Község Önkormányzata (ajánlatkérõ szenny-
víz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházása meg-
valósításához szükséges elvi, vízjogi létesítési, építési
engedélyes és kiviteli tervekre vonatkozó tervezõi szol-
gáltatás megrendelése – K. É. – 20318/2008)
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Makó Város Önkormányzata (Makó város fürdõfej-
lesztéséhez kapcsolódóan mûszaki ellenõri feladatok
ellátása – K. É. – 20763/2008)

Makó Város Önkormányzata (a makói általános isko-
la, alapfokú mûvészetoktatási intézmény és logopédiai
intézet Kálvin téri épületkomplexuma infrastrukturá-
lis fejlesztése – K. É. – 20764/2008)

Pilisvörösvár Város Önkormányzata (Mûvészetek Há-
za és Zeneiskola rekonstrukciója, II. ütem – K. É. –
20755/2008)

Szent István Egyetem (étkezés, szállás biztosítása
– K. É. – 20289/2008)

Társasház Budaörs, Napsugár sétány 2–4. (az iparosí-
tott technológiával épült lakóépület energiamegtakarí-
tást eredményezõ felújítása – K. É. – 20842/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési Parancs-
noksága (a Vám- és Pénzügyõrség Dél-dunántúli Regio-
nális Nyomozó Hivatala Somogy megyei osztálya épü-
lete elektromos hálózatának felújításához építési mû-
szaki ellenõr kiválasztása – K. É. – 20733/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Nyugat-dunántúli Regionális
Parancsnoksága (Sopron, Elõkapu utcai vendégszoba,
valamint a gyõri regionális ellenõrzési központ felújí-
tása – K. É. – 20783/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Vegyvizsgáló Intézete (alko-
holtartalom meghatározására szolgáló mûszerek be-
szerzése – K. É. – 20085/2008)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban

Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (laboratóriumi vegy-
szerek és eszközök beszerzése – K. É. – 20824/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(a Fehérvári úti vásárcsarnok zsalus szellõzõrendsze-
rének javítása – K. É. – 16345/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Avi-Coop Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(mezõgazdasági gépbeszerzés – K. É. – 20675/2008)

BME Gazdasági és Mûszaki Fõigazgatóság [európai
(kivéve Magyarország) és Európán kívüli országokból
származó nyomtatott és elektronikus idõszaki kiadvá-
nyok beszerzése – K. É. – 20680/2008]

Budapest Airport Zrt. [repülõtéri terminálépület át-
építése, kibõvítése (Reconstruction and extension of
airport terminal building) – K. É. – 20924/2008]

Dávodi Augusztus 20. Mezõgazdasági Zrt. (trágyaki-
juttató és -szállító gépek beszerzése – K. É. –
20785/2008)

DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (ivóvíz-be-
kötõvezetékek vízépítési szerelvényeinek szállítása –
polietilén csõösszekötéseket biztosító elektrofittingek
1200 db – K. É. – 16055/2008)

DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (ivóvíz-be-
kötõvezetékek vízépítési szerelvényeinek szállítása –
öntöttvas vízépítési idomok 800 db – K. É. –
16058/2008)

DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (ivóvíz-be-
kötõvezetékek vízépítési szerelvényeinek szállítása –
csõjavítást, összekötést biztosító idomok 800 db
– K. É. – 16059/2008)

DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (ivóvíz-be-
kötõvezetékek vízépítési szerelvényeinek szállítása –
golyóscsapok, szelepek és összekötõ idomok 32 000 db
– K. É. – 16060/2008)

DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (ivóvíz-be-
kötõvezetékek vízépítési szerelvényeinek szállítása –
tolózár 450 db – K. É. – 16061/2008)

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (hosszú lejá-
ratú MFB-hitel felvétele – K. É. – 19864/2008)

Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (elektromos anyagok beszer-
zése – K. É. – 16337/2008)

Honvédelmi Minisztérium (ásványvíz, üdítõital be-
szerzése – K. É. – 20623/2008)

Honvédelmi Minisztérium (közúti anyagszállítás
– K. É. – 20734/2008)

Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) [iratke-
zelési szoftverek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatá-
sok nyújtása (ismételt tájékoztató az eljárás eredmé-
nyérõl) – K. É. – 20705/2008]

Magyar Közút Kht. (ROP burkolatfelújítás 2008. –
dél-dunántúli régió II. – K. É. – 20695/2008)

Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (az MNV Zrt. sa-
ját és rábízott vagyoni körébe tartozó ingatlanokkal,
valamint a székházzal kapcsolatos ingatlankezelési, õr-
zési szolgáltatások – K. É. – 15439/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (KP-004 – a Nyu-
gati és Keleti pályaudvar csatlakozó vonalszakaszai-
nak elõvárosi célú fejlesztése I/a ütem – K. É. –
20808/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (KP013 – tanul-
mánytervek, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése
– K. É. – 20814/2008)

Országgyûlés Hivatala [GSM-szolgáltatás biztosítása
és kedvezményes készülék vásárlása (334/2008.)
– K. É. – 20697/2008]

PARKING Szervezõ, Fejlesztõ és Tanácsadó Kft.
(össztömeg-korlátozott övezetek kiviteli szintû forga-
lomtechnikai tervének elkészítése – K. É. – 20767/2008)

Városi Szolgáltató Zrt. (a Városi Szolgáltató Zrt. tu-
lajdonában lévõ fûtõmû területén lévõ, az Energia-
Blokk Kft. tulajdonában álló gázmotor megvásárlása
– K. É. – 20264/2008)
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Vecsés Város Önkormányzata (hitel nyújtása az ön-
kormányzat fejlesztési feladatainak elvégzéséhez
– K. É. – 20534/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Ajka Város Önkormányzata (1 db ajkai közintézmény,
6 db lakóépülettömb, 1 db üzlet, valamint közterületi
parkok felújítási munkái engedélyezési, kiviteli tervei-
nek elkészítése – K. É. – 18022/2008)

Budapesti Közlekedési Zrt. (könyvvizsgálói szolgálta-
tás – K. É. – 17196/2008)

Dél-pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési
Társulása (Jászkarajenõ–Kõröstetétlen közötti kerék-
párút megépítése – K. É. – 16349/2008)

Jászfényszaru Város Önkormányzata (ajánlatkérõ út-
hálózatának fejlesztése – K. É. – 16368/2008)

Kunagro-21 Mezõgazdasági Termelõ, Szolgáltató és
Értékesítõ Kft. (mezõgazdasági gépbeszerzése – K. É. –
20674/2008)

Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (2. rész: adásvé-
teli szerzõdés az APEH Közép-magyarországi Regio-
nális Igazgatóságának egységes elhelyezését biztosító
irodaépület tulajdonjogának megszerzésére – K. É. –
20923/2008)

Magyar Posta Zrt. (Budapest 62. sz. posta tetõ-, hom-
lokzatfelújítása és kapcsolódó munkák – K. É. –
16371/2008)

Mántelki Parasztgazdaság Zrt. (mezõgazdasági gép be-
szerzése – K. É. – 20673/2008)

MNV Zrt. [mobil távközlési (GSM-) szolgáltatás
megrendelése és a szükséges készülékek beszerzése
– K. É. – 20526/2008]

MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutató Intézet (kül-
földi folyóiratok beszerzése – K. É. – 17204/2008)

Országos Rendõr-fõkapitányság (Budapest XIV., Me-
xikói út 21–23. sz. alatti ORFK-létesítmény kijelölt
épületeinek részleges felújítása – K. É. – 20349/2008)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módo-
sításáról

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormány-
zata (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. november 5-i,
129. számában K. É. – 17564/2008 számon megjelent
ajánlati felhívás módosítása – K. É. – 20750/2008)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (fedett
uszoda, tanuszoda mûködtetésére szolgáló ingatlan
bérbevétele tárgyában közzétett részvételi felhívás
visszavonása – K. É. – 20391/2008)

Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (ajánlattételi határ-
idõ módosítása – K. É. – 20912/2008)

Észak-zalai Víz- és Csatornamû Zrt. (a Zalavíz Zrt. el-
látási területén kútkarbantartási és kútvizsgálati mun-
kák végzése vállalkozási szerzõdés keretében – K. É. –
20872/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (Budapest V. ke-
rület, Sas u. 20–22. szám alatti épületre vonatkozó épí-
tési beruházási szerzõdés módosítása – K. É. –
19732/2008)

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Észak-magyaror-
szági Regionális Igazgatósága (az APEH Észak-magyar-
országi Regionális Igazgatósága telephelyeire beérkezõ
adóbevallások, adatszolgáltatási és egyéb bizonylatok
számítógépes feldolgozása – K. É. – 20339/2008)

Magyar Közút Kht. (ROP burkolatfelújítás 2008.,
észak-alföldi régió – K. É. – 20299/2008)

Magyar Közút Kht. (ROP burkolatfelújítás 2008.,
észak-alföldi régió 3. rész – K. É. – 20303/2008)

Magyar Közút Kht. (ROP burkolatfelújítás 2008.
észak-alföldi régió 5. rész – K. É. – 20307/2008)

MÁV Zrt. (a MÁV forgalmi vonatközlekedési infor-
mációs rendszeréhez kapcsolódó irányítói munkahe-
lyek kialakítása – K. É. – 20754/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (M7-es autópálya
231+316–232+410 km-szelvény közötti szakasz út, híd
és kapcsolódó létesítmények kivitelezésének mérnöki
felügyelete – K. É. – 20338/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (M86-os gyors-
forgalmi út Szeleste–Gyõr-Moson-Sopron megyehatár
98+300–119+770 km-szelvény közötti szakasz környe-
zeti, kulturális örökségvédelmi és megvalósíthatósági
hatástanulmány elkészítése – K. É. – 20641/2008)

Nyugat-magyarországi Egyetem [felsõoktatási tevé-
kenységek színvonalának emeléséhez szükséges infra-
strukturális és informatikai fejlesztések (TIOP-
1.3.1/07/1) – K. É. – 16969/2008]

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

Debreceni Vagyonkezelõ Zrt. (hitelszerzõdés ajánlat-
kérõ által megvalósítandó üzletrészvásárlás finanszíro-
zásához – K. É. – 20926/2008)

Kisújszállás Város Önkormányzata (Kisújszállás Vá-
ros II/a., II/b., III/a. szennyvízöblözeteiben a szennyvíz-
csatorna-hálózat megvalósítása és a szennyvíztisztító
telep rekonstrukciója tárgyú közbeszerzési eljárás
alapján kötött szerzõdés teljesítésérõl – K. É. –
20845/2008)

Kunszentmárton Város Önkormányzata (szélessávú in-
ternethálózat építése – K. É. – 20497/2008)
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Magyar Táncmûvészeti Fõiskola (kazánház-rekonst-
rukció – K. É. – 20858/2008)

MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. (szolgáltatási köz-
ponti irodák és raktárépület felújítása és korszerûsí-
tése – K. É. – 19872/2008)

MECSEK-ÖKO Zrt. (infrastruktúra 2007–2008.
– K. É. – 20811/2008)

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (kötelezõ jelentése-
ket készítõ szoftver szállítása, bevezetése, integrálása a
bank informatikai rendszerébe, valamint a bevezetést
követõen rendszertámogatás és törvényi követés bizto-
sítása – K. É. – 19712/2008)

Napos Dûlõ Mezõgazdasági, Beszerzõ és Értékesítõ
Szövetkezet (Kisharsány külterületén lévõ földterület
szõlõmûvelésére alkalmas termõterületté való alakítá-
sának meliorációs, valamint betonozott nyílt vízelveze-
tõ árok hálózatainak építési munkái – K. É. –
18273/2008)

Önkormányzati Minisztérium (az Önkormányzati
Minisztérium részére ajándékutalvány beszerzése
– K. É. – 20827/2008)

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (Szigetszent-
miklós Város Önkormányzatának közigazgatási terü-
letén parkfenntartási munkák végzése 2008. évben
– K. É. – 20839/2008)

Tolna Megyei Bíróság (Szekszárdi Városi Bíróság
irodaháza I–VI. emeletét határoló falakban lévõ nyílás-
zárók cseréje, 84 852 192 Ft – K. É. – 18187/2008)

Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános Rehabilitá-
ciós és Gyógyfürdõ Kórház [mûtõasztalok felsõrész és
szállítókocsi beszerzése (KÉ-17317/2008) – K. É. –
20779/2008]

Veszprém Megyei Önkormányzat (tájékoztató fejlesz-
tési hitelszerzõdés részteljesítésérõl – K. É. –
20864/2008)

Veszprém Megyei Önkormányzat (az önkormányzat
és intézményei vagyon- és felelõsségbiztosítása – K. É. –
20866/2008)

Veszprém Megyei Önkormányzat (kéményseprõ ipari
közszolgáltatás ellátása Veszprém megye – Veszprém
város kivételével – közigazgatási területén – K. É. –
20876/2008)

A Közbeszerzési Döntõbizottság határozatai

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (PANNON GSM Távközlési Zrt. kérelme
a Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága el-
len – ügyiratszám: D.430/12/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (REMONDIS Hulladékgazdálkodási
Kft. kérelme a Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdál-
kodási Önkormányzati Társulás ellen – ügyiratszám:
D.445/13/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (FullTec Computer Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. kérelme az Eötvös Loránd Mûszaki
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium ellen – ügy-
iratszám: D.450/15/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (KÉSZ Beruházásszervezõ és Fõvállalko-
zó Zrt. kérelme a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.
ellen – ügyiratszám: D.451/12/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (SAP Hungary Rendszerek, Alkalmazá-
sok és Termékek az Adatfeldolgozásban Informatikai
Kft. kérelme a Diákhitel Központ Zrt. ellen – ügyirat-
szám: D.456/14/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (UVEK Kft. kérelme a Kenézy Kór-
ház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. ellen
– ügyiratszám: D.462/15/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési
Döntõbizottság elnöke által kezdeményezett eljárás
Aba Nagyközség Önkormányzata ellen – ügyiratszám:
D.475/7/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Lucsik és Társa Tanácsadói, Oktatói
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelme a Buda-
pest Fõváros Önkormányzata ellen – ügyiratszám:
D.478/12/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Trend-Papír SIMON Kft. kérelme a
Jászberény városi kincstár ellen – ügyiratszám:
D.480/11/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Jánosik és Társai Ipari Szolgáltató és
Karbantartó Kft. kérelme az MTI Magyar Távirati
Iroda Zrt. ellen – ügyiratszám: D.482/12-I/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Morvayné dr. Vígh Katalin a Közbe-
szerzések Tanácsa tagja általkezdeményezett eljárás a
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság ellen – ügyirat-
szám: D.483/20/2008.)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (a Közbeszerzések Tanácsa Döntõbizott-
ság elnöke által hivatalból kezdeményezett eljárás a
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal ellen – ügy-
iratszám: D.486/5/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (a Merkbau Kft. kérelme Budaörs Város
Önkormányzata ellen – ügyiratszám: D.494/16/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Berényi Lajos, a Közbeszerzések Taná-
csa elnöke által kezdeményezett eljárás a Kaposvár
Megyei Jogú Város Önkormányzata ellen – ügyirat-
szám: D.499/9/2008)
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Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Állami Számvevõszék által kezdeménye-
zett eljárás Mohács Város Önkormányzata ellen – ügy-
iratszám: D.504/6/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (Állami Számvevõszék által kezdeménye-

zett eljárás Polgárdi Város Önkormányzata ellen –
ügyiratszám: D.513/5/2008)

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság határozata (SZCKM-2008 Konzorcium és a Vegyép-
szer Zrt. kérelme a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ
Zrt. ellen – ügyiratszám: D.518/8/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 149. számának (2008. december 22.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Ajánlati felhívás

Balatonfüred Város Önkormányzata (a balatonfüredi
köztemetõben ravatalozó építése és a járulékos mun-
kák elvégzése – K. É. – 20516/2008)

Budapesti Rendõr-fõkapitányság (fototechnikai
anyagok vásárlása és kapcsolódó javítási szolgáltatá-
sok – K. É. – 19426/2008)

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi
Centrum (EM-240, épülettakarítás – K. É. –
20223/2008)

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (tervezési
és egyéb feladatok ellátása – K. É. – 20492/2008)

Fõvárosi Központi Egészségügyi Beszerzõ és Szervezõ
Kft. (FEBESZ-72, mûtéti izoláció – K. É. – 19846/2008)

Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (Mercedes gyárt-
mányú haszongépjármûvek karbantartása – K. É. –
20321/2008)

Katona József Színház (a Katona József Színház szín-
padtechnikai rendszerének üzemeltetése – K. É. –
20736/2008)

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság (árvízvédelmi fõvédvonal fejlesztése a Hár-
mas-Körös folyó jobb parti Körös-zugi térségben, elõ-
készítési szakasz, komplett projekt-elõkészítési felada-
tok – K. É. – 20436/2008)

Magyar Közút Kht. (mobil távközlési szolgáltatások
és mobiltelefon-készülékek beszerzése – K. É. –
18666/2008)

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (diag-
nosztikumok beszerzése – K. É. – 20491/2008)

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igaz-
gatóság (a Rába árvízi elõrejelzõ magyarországi szaka-
szának megvalósítása – K. É. – 20111/2008)

Sarkad Város Önkormányzatának Közétkeztetési Intéz-
ménye (különféle élelmiszerek beszerzése – K. É. –
19512/2008)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban

Vértes Volán Zrt. (közforgalmú autóbuszjáratok al-
vállalkozásban történõ üzemeltetése – K. É. –
20691/2008)

Részvételi felhívás

MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zrt. (hitelszerzõdés
folyószámlahitel biztosítására – K. É. – 20654/2008)

Elõminõsítési rendszer – egyes ágazatokban

BKV Zrt. (építõipari szolgáltatások feladatainak el-
látása – K. É. – 20068/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány
(EM-257., 1 db új generációs szekvenáló rendszer
– K. É. – 20417/2008)

Budapest Fõváros Önkormányzata [megbízási szerzõ-
dés, amelynek tárgya: független hivatalos közbeszer-
zési tanácsadói feladatok ellátása (Szabadság-híd)
– K. É. – 20230/2008]

Budapest XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata (fo-
lyószámlahitel-keretszerzõdés megkötése – K. É. –
19843/2008)

Büki Gyógyfürdõ Zrt. [ajánlatkérõ fejlesztésével kap-
csolatosan a pihenõtéri épület építése (pavilonépület
építése) – K. É. – 19860/2008]

Debreceni Egyetem (EM-226, vezetékes távbeszélõ
szolgáltatás – K. É. – 20643/2008)

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi
Centrum (EM-258., ajánlatkérõ belsõ irodai kézbesítõi
iratirányítói, eljárói, valamint a központi külsõ és belsõ



iratkezelési-érkeztetési feladatok ellátása – K. É. –
20419/2008)

Duna Televízió Zrt. (digitális hangkeverõ rendszerek
beszerzése – K. É. – 20403/2008)

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (fõvárosi csatorna-
rekonstrukciók tervezõi és engedélyeztetési tevékeny-
ségének ellátása, IX. szakasz – K. É. – 20381/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona (3 éven ke-
resztül 3 különbözõ helyszínen a berendezési és felsze-
relési tárgyakra is kiterjedõ, teljes körû egészségügyi és
általános takarítási feladatok ellátása – K. É. –
19884/2008)

Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
(4388/KDRMK/08, mentor – K. É. – 19853/2008)

Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
[4390/KDRMK/08, mentor szolgáltatások nyújtása
(TÁMOP 1.1.2) (decentralizált programok a hátrányos
helyzetûek foglalkoztatásáért program) – K. É. –
19856/2008]

Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (irodabútorok
szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése
– K. É. – 19850/2008)

Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (fény-
másolóra keretmegállapodás megkötése – K. É. –
20752/2008)

Magyar Közút Kht. (burkolatfelújítás 2008 II., mel-
lékutak, EU – K. É. – 18912/2008)

Magyar Közút Kht. (ROP burkolatfelújítás 2008., kö-
zép-dunántúli régió – K. É. – 20268/2008)

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (2006/018-176.01.02
számú átmeneti támogatás projekt keretén belül
komplex képzési alprojekt – K. É. – 20326/2008)

Nemzeti Hírközlési Hatóság (piackutatás: keresletol-
dali piackutatás elvégzése – K. É. – 20168/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (hídtervezés a
NIF Zrt. szekszárdi régió Duna jobb parti területein
– K. É. – 19902/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (TA011 Kozár-
misleny, jobbra kanyarodó sáv kiépítése – K. É. –
20945/2008)

Nyíregyházi Fõiskola (gázmotoros blokkfûtõmû be-
szerzése – K. É. – 19527/2008)

Országgyûlés Hivatala [rendszeres takarítási munkák
végzése az Országház fõemeletének egyes helyiségeiben
(336/2008.) – K. É. – 20683/2008]

Pest Megyei Bíróság (ajándék- és iskolakezdési utal-
ványok – K. É. – 20688/2008)

Pest Megyei Bíróság (irodabútor beszerzése – K. É. –
20694/2008)

Termofok Kft. (siófoki kórház klimatizálása 2008.
– K. É. – 19160/2008)

Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános Rehabilitá-
ciós és Gyógyfürdõ Korház (kardiológiai-vaszkuláris-
nonvaszkuláris intervenciós anyagok egyéves idõtar-
tamra történõ beszerzése – K. É. – 18900/2008)

Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános Rehabilitá-
ciós és Gyógyfürdõ Kórház (kardiológiai-vaszkuláris-
nonvaszkuláris intervenciós anyagok beszerzése
– K. É. – 18990/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágaza-
tokban

BÁCSVÍZ Zrt. (villamos energia beszerzése 2009. év-
re – K. É. – 20441/2008)

Budapesti Közlekedési Zrt. (informatikai üzemeltetési
és fejlesztési szolgáltatások nyújtása – K. É. –
19196/2008)

Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. (ajánlatkérõ sze-
mélyszállítási feladatainak teljesítéséhez szükséges au-
tóbuszok javítása, karbantartása, illetõleg szervizmun-
káinak elvégzése – K. É. – 19540/2008)

Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. [motorikus gázolaj
szállítása (MSZ EN 590:2004 számú) – K. É. –
20176/2008]

MÁV Zrt. [25 db (+25 db opció) univerzális, két-
áramrendszerû villamos mozdony beszerzése – K. É. –
20330/2008]

Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményérõl

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi
Centrum (központi in vitro diagnosztikai tömb építésze-
ti tervpályázata – K. É. – 20102/2008)

Módosítás

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (KCS010 hidak
mérnökei, Medina, Fánipuszta – K. É. – 20851/2008)

Helyesbítés

ELMÛ Hálózati Kft. (az Európai Unió Hivatalos Lap-
jához 2008. december 2-án, K. É. – 19845/2008 szám-
mal feladott részvételi felhívás-egyes ágazatokban he-
lyesbítése – K. É. – 20406/2008)

Az egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

Budapest XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzata (porta-
szolgálati és biztonsági õrzési feladatok ellátása
– K. É. – 20596/2008)

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (mentori
szolgáltatás beszerzése – K. É. – 20741/2008)
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Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (rehabi-
litációs járadékban részesülõ személyek részére mento-
ri szolgáltatás biztosítása – K. É. – 20184/2008)

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (rendezvények
szervezése és lebonyolítása – K. É. – 20443/2008)

Honvédelmi Minisztérium (mérték után készített tár-
sasági- és köznapiruha-készítési szolgáltatás – K. É. –
20614/2008)

Nemzeti Hírközlési Hatóság (egészségügyi szûrõvizs-
gálat – K. É. – 20819/2008)

Pécsi Tudományegyetem (egész napos betegélelme-
zési feladatok ellátása készételszállítással – K. É. –
20940/2008)

Tisza Menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
(Eötvös Loránd Napközi Otthonos Óvoda, Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Laki-
telek nagyközség közigazgatási területén lévõ tagintéz-
ményei közétkeztetése – K. É. – 20571/2008)

Az egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M0 eljutási idõket ki-
jelzõ rendszer/2008. – K. É. – 20877/2008)

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M0 üzemi hírközlõ
rendszer építése/2008. – K. É. – 20880/2008)

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igaz-
gatóság (különféle szolgáltatások beszerzése – K. É. –
20765/2008)

Aszód Városi Önkormányzat (különféle óvodai eszkö-
zök beszerzése – K. É. – 20952/2008)

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (Kaskantyú, aka-
dálymentesítés – K. É. – 21025/2008)

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata (Balaton-
szentgyörgy Község Önkormányzata számára projekt-
menedzsment feladatok ellátása – K. É. – 20948/2008)

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (Szege-
di Fegyház és Börtön parancsnoki épület pinceszintjén
szociális blokk kialakítása – K. É. – 20894/2008)

Honvédelmi Minisztérium (az MH részére beszerzen-
dõ fogászati fogyóanyagok – K. É. – 20063/2008)

Honvédelmi Minisztérium (ZTZ szállítmánykísérõ
vasúti kocsi felújítása – K. É. – 20769/2008)

Honvédelmi Minisztérium (kézi mosogatószer, egyéb
tisztálkodószer beszerzése – K. É. – 20773/2008)

Kardos László Általános Iskola (élelmiszer-alapanyag
beszerzése – K. É. – 20093/2008)

Kõbányai Vagyonkezelõ Rt. (10 lakásos szociális bér-
ház felépítése – K. É. – 20920/2008)

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (észak-
magyarországi három nagy iparvállalat tevékenysége
következtében kialakult tartós környezeti kár meg-
szüntetését célzó intézkedések – K. É. – 20927/2008)

Kõszegi Városüzemeltetõ és Kommunális Szolgál-
tató Kht. (Kõszeg város települési szilárdhulladék-lera-

kójának mûszaki és biológiai rekultivációja vállalkozá-
si szerzõdés keretében – K. É. – 21030/2008)

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal (mikrobusz
beszerzése – K. É. – 20910/2008)

Somogyjád Község Önkormányzata (Somogyjádi in-
tegrált mikrotérségi oktatási hálózat fejlesztése címû
projekttel kapcsolatos projektmenedzsmenti feladatok
ellátása – K. É. – 20949/2008)

Somogyjád Község Önkormányzata (Somogyjádi in-
tegrált mikrotérségi oktatási hálózat fejlesztése címû
projekttel kapcsolatos mûszaki ellenõri feladatok ellá-
tása – K. É. – 20953/2008)

Üllõ Városi Önkormányzat (árubeszerzés – K. É. –
21028/2008)

Vám- és Pénzügyõrség (a Vám- és Pénzügyõrség
részére kötött egyenruházati termékek beszerzése
– K. É. – 20911/2008)

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbaniszti-
kai Kht. (ablakok cseréje – K. É. – 20944/2008)

Ajánlati felhívás

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (VJT-k kihelyezése az
M0 autóúton/2008. – K. É. – 20879/2008)

Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest XVI. kerületi önerõs útépítések VIII. – K. É. –
20869/2008)

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (vállalko-
zási szerzõdés a Budai Vár védett területén megvalósí-
tott automatikus rendszámfelismerésen alapuló, több
övezetre tagolt gépjármû-beléptetõ és parkolási rend-
szer funkcionális továbbfejlesztése és bõvítése – K. É. –
20831/2008)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata [Buda-
pest XXI. kerület, Csepel, II. Rákóczi Ferenc út
94–104. elõtti (hrsz.: 208633/1.) felszíni, murvás felüle-
tû parkoló helyén kétszintes parkoló kialakítása, kivi-
teli tervek elkészítése – K. É. – 20800/2008]

Honvédelmi Minisztérium (I–XII. részajánlati kör:
egyszer használatos mûtéti textília az ajánlatkérõ igé-
nye szerint, az ajánlati dokumentáció alapján – K. É. –
20616/2008)

Miskolc Városi Közlekedési Zrt. (független könyvvizs-
gálói feladatok ellátása – Miskolc városi villamosvasút
fejlesztése projekt – K. É. – 21008/2008)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Nyíregyháza, Fazekas János tér városrészközpont ki-
alakítása – K. É. – 20300/2008)

Pannon Egyetem (biztosítási szolgáltatás nyújtása a
Pannon Egyetem részére hároméves határozott idõtar-
tamra – K. É. – 20544/2008)

Savaria Lakásszövetkezet (a Savaria Lakásszövetke-
zet 3 db iparosított technológiával épült lakóépületének
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energiamegtakarítást eredményezõ felújítása – K. É. –
20886/2008)

Somogy Megyei Bíróság (Siófoki Városi Bíróság épü-
letének felújítási és korszerûsítési munkái, I ütem, vál-
lalkozási szerzõdés keretében – K. É. – 20950/2008)

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (gyalog- és
kerékpárút építése Szigetszentmiklóson és Szigetszent-
miklós–Lakihegy között – K. É. – 20884/2008)

Városgondozás Eger Kft. (1 db új, min. 20 m3-es kom-
munális hulladékgyûjtõ jármû beszerzése – K. É. –
20868/2008)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban

Komárom-Ács Vízmû Kft. (Vízák Kft. kezelésében
lévõ ivóvízhálózat felújítása – K. É. – 20961/2008)

Részvételi felhívás

Budaörs Város Önkormányzata (ajánlatkérõ 24 tan-
termes általános iskola kivitelezése tárgyú építési beru-
házáshoz kapcsolódó beruházás lebonyolító és építési
mûszaki ellenõri feladatok ellátása – K. É. –
20094/2008)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE Füvészkert
felújítása a KMOP-2007-3.2.1./B kódszámú pályázat
keretében – K. É. – 20919/2008)

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban

Miskolc Városi Közlekedési Zrt. (kenõanyagok és üze-
meltetési segédanyagok beszállítása és konszignációs
raktározása – K. É. – 20833/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

Gyõr–Sopron–Ebenfurti Vasúti Zrt. (GySEV személy-
szállító kocsik 2009. évi fõvizsgája – K. É. –
19297/2008)

Kerepes Nagyközség Önkormányzata (Kerepes nagy-
község út-, járdahálózatának közterületi térburkola-
tainak kiépítése, karbantartása, javítása, fejlesztése
– K. É. – 17268/2008)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (hardver-
eszközök beszerzése 2008. – K. É. – 20639/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (lokális burkolatjavítás,
2/2008. – K. É. – 20904/2008)

Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Kft. (szénhidro-
gén ipari céllal létesített mélyfúrások mûszaki állapotá-
nak értékelése – K. É. – 21001/2008)

Baranya Megyei Önkormányzat (az Európa kulturális
fõvárosa – 2010. program Nagy kiállítótér–Múzeum
utca projektje részeként a Pécs, Papnövelde u. 5. sz.
alatti mûemlék épület bõvítése, rekonstrukciója bontá-
si, építési engedélyezési és tenderteveinek elkészítése
– K. É. – 14969/2008)

BKV Zrt. (elektromos motorok szigetelõanyagainak
szállítása – K. É. – 20964/2008)

Budapest Fõváros Önkormányzata [megbízási szerzõ-
dés, amelynek tárgya: független hivatalos közbeszer-
zési tanácsadói feladatok ellátása (Szabadság-híd)
– K. É. – 20227/2008]

Budapest Fõváros Önkormányzata [a Gundel Károly
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola
(Budapest IX., Gyáli út 25.) korszerûsítése és bõvítése
építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése
– K. É. – 20333/2008]

Diósd Község Önkormányzata (Diósd község közigaz-
gatási területén keletkezett folyékony kommunális hul-
ladék összegyûjtése, elszállítása – K. É. – 18672/2008)

Fõvárosi Közterület-felügyelet (étkezési utalvány be-
szerzése – K. É. – 20907/2008)

Honvédelmi Minisztérium (megerõsített kivitelû lap-
top beszerzése – K. É. – 20089/2008)

Jászapáti 2000 Mezõgazdasági Rt. (EMVA gépbeszer-
zés – K. É. – 17616/2008)

Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgál-
tató Kft. (UH- és rtg-vezérelt ESWL kõzúzó kezelések
ellátása – K. É. – 20756/2008)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent
Borbála Kórháza (négy dunántúli kórház gyógyszerbe-
szerzése – K. É. – 19573/2008)

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság (eredménytájékoztató a dunakeszi bõrgyá-
ri hulladéklerakó kármentesítése gyorsított meghívá-
sos eljárásról – K. É. – 20862/2008)

Magyar Közút Állami Közútkezelõ Fejlesztõ Mûszaki
és Információs Közhasznú Társaság (az országos közutak
burkolatfelújításának tervezése a NUP – I. ütem 2009.
évi beruházásaihoz kapcsolódóan – K. É. – 20540/2008)

Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (MNV Zrt.)
(könyvvizsgálói szolgáltatás beszerzése – K. É. –
16344/2008)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (marketing-
kampányok szakmai elõkészítése és kivitelezése
– K. É. – 20790/2008)

MeH Kormányzati Személyügyi és Közszolgálati Szak-
államtitkárság [a közigazgatási és EU-s feladatok jelle-
géhez igazított Fejlesztési Központ (Development Cen-
ter) és Értékelõ Központ (Assessment Center) lebo-
nyolítása. 850 fõ + 15% kiválasztásra kerülõ személy
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esetében, vállalkozási szerzõdés keretében – K. É. –
20749/2008]

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (tüze-
lõolaj beszerzése – K. É. – 16855/2008)

MNV Zrt. (mûszaki ellenõri feladatok ellátása a kun-
madarasi volt szovjet használatú katonai repülõtér
térképen jelölt szennyezett területeire – K. É. –
19888/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (KP 012 – út-
pénztár, illetve KÖZOP keretében megvalósuló csomó-
pontok építéséhez kapcsolódó mérnöki tevékenység
– K. É. – 20291/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató
eredményrõl a Makó, Széchenyi téri körforgalmi cso-
mópont építéséhez kapcsolódó szakági egyesített és ten-
dertervek elkészítése tárgyában – K. É. – 20501/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [TA004 Bp.-Ke-
lenföld (kiz.)–Székesfehérvár (kiz.) vonalszakasz mû-
szaki ellenõri feladatok ellátása – K. É. – 20766/2008]

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (TA001 10. sz. fõ-
út Üröm–Pilisvörösvár közötti szakasza engedélyezési
és kiviteli tervek elkészítése – K. É. – 20860/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [TA009 Püspök-
ladány keleti elkerülõ út (4. és 42. sz. fõutak között) ter-
vezése – K. É. – 20861/2008]

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (KCS009 a medi-
nai Sárvíz-híd építése – K. É. – 21202/2008)

Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
(4380.1/NYDRMK/08, mentor – K. É. – 18024/2008)

Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet (OITI –
étkeztetés 2008. – K. É. – 20713/2008)

Semmelweis Egyetem (24 havi ortopédiai implantá-
tumok beszerzése – K. É. – 20356/2008)

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hõszolgáltató Zrt.
(takarítási szolgáltatási szerzõdés – K. É. – 21004/2008)

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgaz-
dálkodási Zrt. (üzemanyagkártyás és tartálykocsis
üzemanyag beszerzése a SZOVA Zrt. részére – K. É. –
18165/2008)

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgaz-
dálkodási Zrt. (megvalósíthatósági tanulmánytervek
készítése a SZOVA Zrt. részére – K. É. – 21192/2008)

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
[az árvízi kockázati információs rendszer (ÁKIR) ter-
vezése és kidolgozása I. ütem – K. É. – 20875/2008]

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Ál-
lomás (élelmiszer-alapanyagok beszerzése – K. É. –
16923/2008)

Bezenye Község Önkormányzata (Bezenye, Zrínyi és
Duna utcák burkolatának felújítása – K. É. –
16361/2008)

Budapest Fõváros XVII. Kerület Rákosmente Önkor-
mányzata (mûfüves sportpályák – K. É. – 19652/2008)

Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata (2008. évre tervezett teljes szerkezetû út-, jár-
da- és szennyvízcsatorna-építés engedélyezési tervezése
– K. É. – 18083/2008)

Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(különféle építõipari, kivitelezõi munkák elvégzése
– K. É. – 16346/2008)

Gyõr–Sopron–Ebenfurti Vasúti Zrt. (GySEV személy-
szállító kocsik 2009. évi fõvizsgája – K. É. –
20677/2008)

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Rákó-
czi út–Vasútkert revitalizációja kiemelt projekt enge-
délyezési tervdokumentációjának elkészítése – K. É. –
20274/2008)

Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedõen Közhasz-
nú Kft. (HEFOP-3.2.2-P-2004-10-0031/1.0 projekt ke-
retében tananyagfejlesztés – K. É. – 20966/2008)

Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás (közétkeztetési
szolgáltatások – K. É. – 20538/2008)

Magyar Közút Kht. (WIM-berendezések burkolatba
történõ beépítése – K. É. – 16122/2008)

MNV Zrt. (a kunmadaras volt szovjet használatú ka-
tonai repülõtér térképen jelölt szennyezett területeire
tényfeltárás és tényfeltárási záródokumentáció elkészí-
tése – K. É. – 19885/2008)

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (dohányvizsgáló
laboratórium kialakítása és dohányvizsgáló berende-
zés beszerzése – K. É. – 21063/2008)

Ostffyasszonyfai Petõfi Mezõgazdasági Szövetkezet
(állattartó telep korszerûsítése: trágyakezelés megol-
dása és egyben mezofil technológián alapuló biogáz-
üzem létesítése – K. É. – 20978/2008)

Pannon Egyetem [Veszprém, 5045. hrsz.-ú ingatlan
(volt gyermekkórház) rendeltetés megváltoztatására
irányuló építési engedélyezési tercdokumentáció elké-
szítése – K. É. – 15925/2008]

Pannon Egyetem (Georgikon Lovasiskola megneve-
zésû épületre vonatkozó építési engedélyezési tervdo-
kumentáció elkészítése – K. É. – 15926/2008)

Pest Megyei Bíróság (takarítás, Hungária krt.
128–130. III. em. – K. É. – 21024/2008)

Pesterzsébet Önkormányzatának Egészségügyi Intéz-
ménye (4381/Pesterzsébet/08 élelmiszerek – K. É. –
15914/2008)

Regionális Fejlesztési Holding Zrt. (a Regionális Fej-
lesztési Holding Zrt. részére min. 1100 m2 irodaterület
bérlete – K. É. – 20829/2008)

Somogy Megyei Önkormányzat (a Somogy Megyei
Önkormányzat vagyon- és felelõsségbiztosítása
– K. É. – 20996/2008)

Tiszaújváros Város Önkormányzata (Tiszaújváros bel-
terület 1239/3. hrsz. alatt nyilvántartott 2914 m2 tér-
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mértékû, Tiszaújváros, Szederkényi út 8. sz. alatti iro-
daház megvásárlása – K. É. – 17203/2008)

Vám- és Pénzügyõrség Dél-dunántúli Regionális Pa-
rancsnoksága (a Vám- és Pénzügyõrség Dél-dunántúli
Regionális Parancsnokság kezelésében lévõ ingatlanok
felújítása, karbantartása – K. É. – 20772/2008)

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. (a Weöres Sán-
dor Színház fénytechnikai rendszerek és alumínium
tartószerkezetek adásvétele – K. É. – 21023/2008)

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. (a Weöres Sán-
dor Színház hang- és videotechnikai rendszerek adás-
vétele – K. É. – 21027/2008)

Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. (T/6 jelû
szállodaépület felújítása és átalakítása – K. É. –
21129/2008)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módo-
sításáról

Fõnix Rendezvényszervezõ Kht. (Fõnix Rendezvény-
szervezõ Kht. részére nyomdai szolgáltatás beszerzése
– K. É. – 21036/2008)

Országos Onkológiai Intézet (a Közbeszerzési Érte-
sítõ 142. számában, 2008. december 5-én K. É. –
19375/2008 számon megjelent ajánlati felhívás vissza-
vonása – K. É. – 20789/2008)

Tura Város Önkormányzata (útépítés hirdetmény mó-
dosítása – K. É. – 20954/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

Magyar Közút Kht. (burkolatfelújítás 2008. I.
– K. É. – 19397/2008)

Magyar Közút Kht. (burkolatfelújítás 2008. I.
– K. É. – 19750/2008)

Magyar Közút Kht. (2008. évi lakott területen kívüli,
kis költségû forgalomtechnikai beruházások – K. É. –
19752/2008)

Magyar Közút Kht. (burkolatfelújítás az M2-es autó-
úton – K. É. – 19754/2008)

Magyar Közút Kht. (mart aszfalt újrahasznosítása I.
– K. É. – 19998/2008)

Magyar Közút Kht. (burkolatfelújítás 2008. II., mel-
lékutak – K. É. – 20199/2008)

Magyar Közút Kht. (hídfelújítások II. 2008. 2. rész
szerzõdésmódosítása – K. É. – 20374/2008)

Magyar Közút Kht. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Területi Igazgatósága (37. sz. fõút 74+385–78+490 km-
szelvény közötti szakasz burkolatfelújítása – K. É. –
21047/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (31. sz. fõút
Jász-Nagykun-Szolnok megyei szakaszainak burkolat-

megerõsítésének engedélyezési és kiviteli tervdoku-
mentációjának elkészítése – K. É. – 19996/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (4. sz. fõút Mo-
nor–Pilis elkerülõ szakaszának kiviteli tervdokumen-
tációjának elkészítése – K. É. – 20344/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [a 8119. j. út és
Tatabánya ipari park csomópont (Bridgestone) kivite-
lezési munkáinak elvégzése – K. É. – 20369/2008]

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (a 62. sz. fõút
26+400–36+960 km-szelvények közötti Seregélyest el-
kerülõ szakaszának engedélyezési tervének korszerûsí-
tése, valamint kiviteli terv készítése – K. É. –
20510/2008)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (K570.02 Vil-
lányt elkerülõ utak tervezési és engedélyezési munkái
– K. É. – 20997/2008)

Szentes Város Önkormányzata (településrendezési
terv, tájékoztató a szerzõdés 3. számú módosításáról
– K. É. – 20647/2008)

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai
Kht. (Az INTERREG és a VÁTI kezelésében lévõ egyéb
programok eredménykommunikációjához kapcsolódó
rendezvényszervezési és kapcsolódó feladatok ellátása
a VÁTI Kht. számára – módosítás – K. É. –
21217/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

Budapest I. Ker. Budavári Önkormányzat (lakások
karbahelyezése – K. É. – 21200/2008)

Budapest I. Ker. Budavári Önkormányzat (épületek te-
tõszerkezeteinek karbantartása – 2008. év – K. É. –
21205/2008)

Budapest I. Ker. Budavári Önkormányzat (víz-, gáz- és
csatorna-alapvezeték karbantartása – K. É. –
21208/2008)

Budapest I. Ker. Budavári Önkormányzat (szabványon
kívüli és/vagy sérült kémények üzemszerû használa-
tához nélkülözhetetlen állapotba hozatala – 2008 év
– K. É. – 21209/2008)

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (képzés
2009. kiadványkészítési szerzõdés teljesítése – K. É. –
20352/2008)

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (5 db 5 sze-
mélyes benzines mikro egyterû személygépkocsi
– K. É. – 20513/2008)

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [X. ker., Halom u.
(Ászok u.–Martinovics tér között) fõvárosi csatornák
rekonstrukciója (106 223 788 Ft) – K. É. – 18182/2008]

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XVI. ker., Pilóta u.
(Hunyadvár u.–Szilágyi M. u. között) fõvárosi csator-
nák rekonstrukciója (34 200 000 Ft) – K. É. –
18183/2008]
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HRC 56 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (szer-
zõdés teljesítése – CNC megmunkálóközpont beszer-
zése – K. É. – 20958/2008)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (nyílás-
zárók cseréje, Honvéd Utcai Általános Iskola – K. É. –
20757/2008)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (nyílás-
zárók cseréje – K. É. – 21187/2008)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (nyílás-
zárók cseréje – K. É. – 21188/2008)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (nyílás-
zárók cseréje – K. É. – 21190/2008)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (nyílás-
zárók cseréje – K. É. – 21191/2008)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (nyílás-
zárók cseréje – K. É. – 21194/2008)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (nyílás-
zárók cseréje – K. É. – 21195/2008)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (nyílás-
zárók cseréje – K. É. – 21197/2008)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (nyílás-
zárók cseréje – K. É. – 21198/2008)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (nyílás-
zárók cseréje – K. É. – 21199/2008)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (hul-
ladéklerakó bõvítése – K. É. – 21203/2008)

Központi Gyermekkonyha (tej, tejtermék beszerzése,
Sopron Tej – K. É. – 19277/2008)

Központi Gyermekkonyha (hús és húskészítmények,
Taravis Kft. – II. rész – K. É. – 19278/2008)

Központi Gyermekkonyha (hús és húskészítmények,
Carneria Kft. – I. rész – K. É. – 19279/2008)

Központi Gyermekkonyha (hús és húskészítmények,
Funkció Kft. – III. rész – K. É. – 19280/2008)

KURUCZ FARM Kft. (mezõgazdasági gép beszerzése
– K. É. – 20848/2008)

Magyar Államkincstár (meglévõ UPS-berendezés bõ-
vítési és áttelepítési munkái – K. É. – 20871/2008)

Magyar Országos Levéltár [levéltári dokumentumok
(minisztertanácsi jegyzõkönyvek és mellékleteik) digi-
talizálása – K. É. – 20959/2008]

Magyar Országos Levéltár [levéltári dokumentumok
(középkori oklevelek) digitalizálása – K. É. –
20960/2008]

MÁV Zrt. (többfunkciós fénymásoló berendezések
bérlete, Mûszertechnika-Rendszerház Kft. – K. É. –
18176/2008)

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata (mûfüves lab-
darúgópálya megvalósítása – K. É. – 20366/2008)

Országos Atomenergia Hivatal (a CERTA VITA elne-
vezésû szoftverrendszer fejlesztése – K. É. –
20668/2008)

Országos Vérellátó Szolgálat (11/OVSZ/2006. vérellá-
tásban alkalmazott készülékek karbantartása, tájékoz-
tató a szerzõdés részteljesítésérõl – K. É. – 20987/2008)

Országos Vérellátó Szolgálat (22/OVSZ/2007. sterilen
hegesztõ készülékek, tájékoztató a szerzõdés résztelje-
sítésérõl – K. É. – 21052/2008)

Országos Vérellátó Szolgálat (4/OVSZ/2007. DiaMed
diagnosztikai tartozékok, tájékoztató a szerzõdés rész-
teljesítésérõl – K. É. – 21137/2008)

Pápa Város Önkormányzata (Pápa, Ady sétány II.
ütem és Gróf út I. ütem kerékpárút, gyalogút építése
– K. É. – 19890/2008)

Pesterzsébet Önkormányzata (közétkeztetés – K. É. –
20972/2008)

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (informa-
tikai eszköz beszerzése – K. É. – 20906/2008)

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (anyag-
vizsgáló eszközök beszerzése – K. É. – 20913/2008)

Tiszavíz Vízerõmû Kft. (3 db 3,8 MW teljesítményû,
függõleges tengelyû kaplan vízturbina és hidrogenerá-
tor felújítása és egyes részeinek nagyjavítása, blokkon-
ként mindenbõl 1-1 egység – K. É. – 21005/2008)

Volánbusz Közlekedési Zrt. (menetrendszerû közfor-
galmú autóbuszvonalak alvállalkozásban történõ üze-
meltetése – K. É. – 21149/2008)

Volánbusz Zrt. (autóbuszmotor-alkatrészek az aján-
lattételi dokumentációban részletezve – K. É. –
20947/2008)

Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról

Debreceni Egyetem (számítástechnikai termékek be-
szerzése – K. É. – 17907/2008)
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A Cégközlöny 51. számában (2008. december 18.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-08-003420/8. 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) Palmyra-Generál Ipari-Kereske-
delmi Szolgáltató Betéti Társaság (1115 Budapest, So-
mogyi út 28–30. B lház. 3. em. 11.; cégjegyzékszáma:
01 06 015603; adószáma: 28121772-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1121 Budapest, Irhás árok 67. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Audit Könyv-

szakértõ Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla út 131/A.
Lev. cím: 1087 Bp., Kerepesi út 29/B VII. épület II. em

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-005222/5. 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) SZALAY & Társa Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt
(1085 Budapest, József krt. 48.; cégjegyzékszáma:
01 06 110138; adószáma: 28172613-2-42) 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
19.Fpk.01-08-006265/5. 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) FOODWORK Élelmiszerfel-
dolgozó és szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás
alatt (1119 Budapest, Galambóc u. 12–14.; cégjegyzék-
száma: 01 06 211642; adószáma: 28333430-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MERK Lakatosipari Betéti Társaság

FOODWORK Élelmiszerfeldolgozó és szolgáltató Be-
téti Társaság

Nem bejegyzett elnevezése(i):
FOODWORK Élelmiszerfeldolgozó és Szolgáltato Be-

téti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-002357/11. 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) CASTORY Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1121 Budapest, Hóvirág
u. 14.; cégjegyzékszáma: 01 06 216096) adós felszámolá-
sát fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev. cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-004897/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 6. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GOLD HAND Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság (1134 Budapest, Csángó
u. 4/A; cégjegyzékszáma: 01 06 414103; adószáma:
28581066-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
GOLD HAND Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Tár-

saság
Nem bejegyzett székhelye(i):
1078 Budapest, István út 20. fszt. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.
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A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-002194/9. 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) T-B Kereskedelmi Betéti Társaság
(1224 Budapest, Baross G.-telep, XIV. u. 77.; cégjegyzék-
száma: 01 06 419128; adószáma: 21709144-2-43) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6600 Szentes Köztársaság u. 14.
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 46. fszt. 28.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO

Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1132 Budapest, Alig
u. 14.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-05-005240/24. 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) URBÁN és Társa Számítástech-
nikai Betéti Társaság (1181 Budapest, Havanna u. 10.
3. em. 8.; cégjegyzékszáma: 01 06 517966; adószáma:
29076785-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1113 Budapest, Karolina út 34/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-001074/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) IN-CHARGE Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (1204 Budapest, Nagysán-
dor József u. 76.; cégjegyzékszáma: 01 06 518969; adó-
száma: 29080276-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
IN-CHARGE Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1117 Budapest, Váli u. 8. fszt. 2.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Deloitte Üzletviteli
és Vezetési Tanácsadó Zrt., 1068 Budapest, Dózsa Gy.
út 84/C. Levélcím: 1438 Bp., Pf. 471, cégjegyzékszáma:
01 10 044100.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-08-005703/8. 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) Bro-Mo Team Kereskedel-
mi, Vendéglátóipari és Szolgáltató Betéti Társaság vég-
elszámolás alatt (1078 Budapest, Murányi u. 42.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 612152; adószáma: 29087046-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Bro-Mo Team Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Szol-

gáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1222 Budapest Pannónia u. 54.
Jogelõd(ök):
Bro-Mo Team Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Szol-

gáltató Közkereseti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ETALON-SOL-

VENT Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest,
Pozsonyi út 25. III. em. 3.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-006263/6. 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) KÖBI Mûszaki Üzlet Betéti Tár-
saság végelszámolás alatt (1102 Budapest, Kõrösi Csoma
sétány 15.; cégjegyzékszáma: 01 06 615201; adószáma:
28910833-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-08-002548/8. 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) Radics Péter Szolgáltató Betéti
Társaság (1074 Budapest, Baross tér 14. 1. em. 2.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 618802; adószáma: 28706427-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
Elsõ Magyar Televíziós Tudósító és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1056 Budapest, Belgrád rakpart 2. III/3.
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
24.Fpk.01-08-007187/7. 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) MA-TRADE Építõipari, In-
gatlanhasznosító és Szolgáltató Betéti Társaság végel-
számolás alatt (1065 Budapest, Weiner Leó u. 13.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 721001; adószáma: 20249300-2-42)
adós felszámolását 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.01-08-006874/6. 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) POWER CAR Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt
(1133 Budapest, Pannónia u. 116. 8. em. 49., telephelye:
1119 Budapest, Nagykõrösi u. 162.; cégjegyzékszáma:
01 06 721996; adószáma: 20277491-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
POWER CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-000252/13. 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) TRIMIX-94 Kereskedelmi Betéti
Társaság (1067 Budapest, Eötvös utca 44. fszt. 6.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 726010; adószáma: 22842882-2-42)
adós felszámolását 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
4.Fpk.01-08-004176/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) P+N FEDOR Kereskedelmi Bt.
(1123 Budapest, Gyõri út 12.; cégjegyzékszáma:
01 06 726228; adószáma: 24507855-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
P+N FEDOR Kereskedelmi Bt.
Elõzõ székhelye(i):
2013 Pomáz, Széchenyi u. 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-002636/7. 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) Szerszám Világ 2000 Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1203 Buda-
pest, Bíró Mihály u. 8. 9. em. 36.; cégjegyzékszáma:
01 06 730048; adószáma: 20608167-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.
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A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-08-007042/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) RAJTA-CSIKI Építõipari, Ke-
reskedelmi Betéti Társaság végelszámolás alatt (1107
Budapest, Bihari u. 8/C fszt. 11.; cégjegyzékszáma:
01 06 732941; adószáma: 20685922-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
RAJTA-CSIKI Épitõipari, Kereskedelmi 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
28.Fpk.01-08-004687/5. 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) T & J PLUS Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1153
Budapest, Dugonics utca 43. fszt. 6.; cégjegyzékszáma:
01 06 733650; adószáma: 20705460-2-42) adós felszámo-
lását 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
4.Fpk.01-08-003750/6. 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) PHU THO 2000 Kereskedelmi Betéti
Társaság (1043 Budapest, Kassai u. 16. 5. em. 29.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 735758; adószáma: 20761989-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PHU THO 2000 Kereskedelmi Betéti Társaság
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
2.Fpk.01-07-003421/17. 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) BÚTOR-PED Asztalosipari Gyártó
és Szolgáltató Betéti Társaság (1174 Budapest, Magvetõ
utca 13.; cégjegyzékszáma: 01 06 739595; adószáma:
20951324-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1173 Budapest, Akácvirág u. 30.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding

Elsõ Hazai Vagyonkezelõ Zrt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-006575/7. 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) EUREX BAU Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszá-
molás alatt (rövidített elnevezése: EUREX BAU Bt. v. a.)
(1173 Budapest, Naplás út 138532/2. hrsz.; cégjegyzék-
száma: 01 06 741615; adószáma: 20387662-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-08-002801/7. 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) S. I. K. Vagyonvédelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1123 Budapest, Ráth
György u. 3. 3. em. 3.; cégjegyzékszáma: 01 06 741966;
adószáma: 21013722-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-
moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A I. em. 3.
Lev. cím: 3501 Miskolc, Pf. 540.
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A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-000104/13. 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) BELUBA Kereskedelmi Betéti
Társaság (1188 Budapest, Határ út 6/l.; cégjegyzék-
száma: 01 06 741976; adószáma: 21014228-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Fióktelepe(i):
8313 Balatongyörök, Kossuth utca 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUNYADI Válság-

menedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-004686/6. 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) BENTA-CANYON Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás
alatt (1214 Budapest, Rév u. 4.; cégjegyzékszáma:
01 06 742543; adószáma: 20352103-2-43) adós felszámo-
lását 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
28.Fpk.01-08-001449/8. 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) POL-AUTÓ Alkatrész-kereske-
delmi Betéti Társaság (1157 Budapest, Nyírpalota u. 55.
1. em. 8.; cégjegyzékszáma: 01 06 744027; adószáma:
21071377-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ETALON-SOL-
VENT Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest,
Pozsonyi út 25. III. em. 3.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-003447/11. 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) VIOVÁR - BAU Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (1094 Budapest, Viola u. 29.
fszt. 31.; cégjegyzékszáma: 01 06 746311; adószáma:
21133404-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INSOLVENT Pénz-
ügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., posta-
címe: 1519 Bp., Pf. 353, cégjegyzékszáma: 01 09 163235.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-002525/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Pike-Car Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (1205 Budapest, Határ
u. 60.; cégjegyzékszáma: 01 06 749522; adószáma:
20308245-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-005200/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ERENÓ Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt. (1089 Budapest, Diószeghy S. utca 18.
1. em. 22.; cégjegyzékszáma: 01 06 751263; adószáma:
21411096-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
ERENÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.
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A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-005103/5. 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) Horváth Mélyépítõ Építõipa-
ri Szolgáltató Betéti Társaság (1239 Budapest, Grassal-
kovich út 294.; cégjegyzékszáma: 01 06 751680; adó-
száma: 21105038-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Horváth Mélyépítõ Építõipari Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
6098 Tass, Szentgyörgypuszta utca 4.
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
29.Fpk.01-08-003154/10. 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) ÖVÉ Vagyonvédelmi Betéti Tár-
saság (1196 Budapest, Templom tér 12–15. 2. em. 86.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 752447; adószáma: 21444773-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-002425/8. 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) BGM Komplex Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1039 Budapest,
Jós u. 5. 1. em. 5.; cégjegyzékszáma: 01 06 752878; adó-
száma: 21457191-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Telephelye(i): 1039 Budapest, Szentendrei út 255.
Fióktelepe(i):
3033 Rózsaszentmárton, Deák Ferenc u. 17.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev. cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-005120/6. 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) LIGHTWARE-COMP Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás
alatt (1162 Budapest, Rendelõ u. 32.; cégjegyzékszáma:
01 06 756614; adószáma: 21557174-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
LIGHTWARE-COMP 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
24.Fpk.01-08-006317/9. 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) ABRAXBAU Építõipari Be-
téti Társaság végelszámolás alatt (rövidített elneve-
zése: ABRAXBAU Bt. v. a.) (1106 Budapest, Gyakorló
u. 7.; cégjegyzékszáma: 01 06 759090; adószáma:
20346658-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp., Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-002638/10. 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) VISK-BAU Építõipari Szol-
gáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (rövidített el-
nevezése: VISK-BAU Bt.) (1221 Budapest, Péter-Pál
utca 106.; cégjegyzékszáma: 01 06 759949; adószáma:
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21826249-1-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-08-002862/6. 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) FARKAS-BAU-GROUP
Építõ és Szolgáltató Betéti Társaság (1212 Budapest,
Tanácsház u. 73. fszt. 8.; cégjegyzékszáma: 01 06 760155;
adószáma: 21832189-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-08-002518/8. 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) Focusmkg Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság (1085 Budapest, Horánszky
u. 10.; cégjegyzékszáma: 01 06 762202; adószáma:
21885338-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Chaps Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1126 Budapest, Nárcisz u. 24. 2. em. 7.
1051 Budapest, Sas utca 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ

Szolgáltató Kft., 1016 Budapest, Naphegy u. 29. II. em. 3.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-005004/5. 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) I & M Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (1024 Budapest, Lövõház u. 3.; cégjegy-

zékszáma: 01 06 763951; adószáma: 22052153-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
I & M Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Palotai u. 75.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Real-Holding Felszá-

moló és Vagyonkezelõ Kft., 1132 Victor Hugo u. 11–15.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-004893/5. 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) WEBCOMP 2005. Számítástech-
nikai Betéti Társaság végelszámolás alatt (1113 Buda-
pest, Vincellér utca 47. 2. em. 13.; cégjegyzékszáma:
01 06 769198; adószáma: 22163277-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
WEBCOMP 2005 Számítástechnikai Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-004327/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PADLÓ-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt. (1015 Budapest, Batthyány u. 2.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 770145; adószáma: 20656744-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ROYAL DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
PADLÓ-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Elõzõ székhelye(i):
3580 Tiszaújváros, Rákóczi u. 19/A
3508 Miskolc, Csaba vezér u. 98.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
Lev. cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.
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A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-002557/9. 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) GOLDA Gépészeti Betéti
Társaság (1092 Budapest, Ráday utca 27. II. em. 29.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 779618; adószáma: 28259736-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1039 Budapest Juhász Gy. u. 18.
2094 Nagykovácsi, Nagyszénás utca 41.
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
18.Fpk.01-08-004067/8. 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) ARTMETAL Iparmûvészeti
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1023 Budapest, Üröm
u. 43.; cégjegyzékszáma: 01 09 074079; adószáma:
10499621-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-
tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-003221/6. 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) B & B Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1221 Budapest,
Jobbágy u. 14.; cégjegyzékszáma: 01 09 162089; adó-
száma: 10695700-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
B & B Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
B & B Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp., Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-003113/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Euroservice Tanácsadó és Ingatlan-
hasznosítási Kft. végelszámolás alatt (1122 Budapest,
Városmajor u. 12–14.; cégjegyzékszáma: 01 09 265816;
adószáma: 10867596-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GAMESOFT Számítástechnikai Kft.Euroservice Ta-

nácsadó és Ingatlanhasznosítási Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1136 Budapest, Hegedûs Gy. u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev. cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-004717/6. 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) Tian Long Kereskedelmi Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1139 Bu-
dapest, Üteg u. 29. VII. em. 44.; cégjegyzékszáma:
01 09 269696; adószáma: 10905607-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Tian Long Kereskedelmi Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1212 Budapest, Temesvári u. 31.
1119 Budapest, Allende-park 17. fszt. 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
4.Fpk.01-08-005099/5. 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) JATROPA Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1093 Budapest,
Lónyai u. 16.; cégjegyzékszáma: 01 09 360723; adó-
száma: 10927140-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
JATROPA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1222 Budapest, Bérkocsi u. 7/B III/6.
1225 Budapest, Petõfi S. u. 32.
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
4.Fpk.01-08-005000/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) XIU FENG Nemzetközi
Kereskedelmi Kft. (1073 Budapest, Erzsébet krt. 41.
fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 366845; adószáma:
12004094-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
XIU FENG Nemzetközi Kereskedelmi Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1162 Budapest, Csömöri út 294.
1149 Budapest, Egressy út 23–25.
1154 Budapest, Aulich u. 75.
1061 Budapest, Szinyei Merse u. 14. II/16.
1118 Budapest, Rétköz utca 20. 3. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-006890/12. 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) Umschau Breidenstein Lap-
kiadó és Lapterjesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1118 Budapest, Sasadi út 72.; cégjegyzékszáma:
01 09 367660; adószáma: 12021635-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-005056/5. 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) NKP Biztositási Alkusz Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (1061 Budapest, Andrássy
u. 6.; cégjegyzékszáma: 01 09 369123; adószáma:
12027064-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
NKP Pénzügyi, Biztosítási Tanácsadó és Bróker Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
NKP Biztosítási Tanácsadó és Bróker Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
NKP Biztositási Alkusz Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1053 Budapest, Pesti Barnabás u. 6.
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
1.Fpk.01-07-005993/11. 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) REFRAKTO Mechanikai Labor
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1021 Budaepst, Hûvös-
völgyi út 74. 2. em. 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 562555;
adószáma: 12181454-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1026 Budapest, Radna u. 14.
1024 Budapest, Petrezselyem u. 11. 2. em. 2.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1021 Budapest, Hûvösvölgyi út 74. 2. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-003596/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. június 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BÖ-NI Ipari, Kereskedelmi, Szállít-
mányozási és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1183 Budapest, Vajda János u. 11.; cégjegyzék-
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száma: 01 09 564484; adószáma: 12201844-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1183 Budapest, Csaba u. 60.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazin-
czy u. 24–26. Lev. cím: 1388 Bp., Pf. 51.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-002662/9. 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) GYUVAL Kereskedõ Szol-
gáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1071 Budapest, Damjanich u. 46. I/6.; cégjegyzékszáma:
01 09 569181; adószáma: 12253164-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1012 Budapest, Logodi u. 74. II. 41.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-003448/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Twi Hare Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1181 Budapest, Ha-
vanna utca 18. 7. em. 20.; cégjegyzékszáma: 01 09 569921;
adószáma: 12260452-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1181 Budapest, Havanna u. 8. VIII/24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-

zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., 1276 Bu-
dapest, Pf. 77.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-005095/6. 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) HER-VITA Gyógynövény és Vi-
tamin Szolgáltató, Tanácsadó és Vitamin Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1163 Budapest,
Cziráki utca 26–32.; cégjegyzékszáma: 01 09 661349;
adószáma: 12273416-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HER-VITA HERBÁRIA ÉS VITAMIN Szolgáltató Ta-

nácsadó és Kereskedelmi Kft.
HER-VITA Gyógynövény és Vitamin Szolgáltató, Ta-

nácsadó és Vitamin Kereskedelmi Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1161 Budapest, Gusztáv u. 65/A
1161 Budapest, Gusztáv u. 13.
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
4.Fpk.01-08-006188/6. 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) Budapest Productions Film-
gyártó és Filmforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1021 Budapest, Budakeszi út 51.; cégjegyzék-
száma: 01 09 663138; adószáma: 12291931-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Budapest Productions Filmgyártó és Filmforgalmazó

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1089 Budapest, Golgota u. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp., Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-003423/6. 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) PÁLKY Számítástechnikai, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1131 Budapest, Borbély utca 5–7.; cégjegyzék-
száma: 01 09 667460; adószáma: 12340310-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
PÁLKY Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1237 Budapest, Szilágyi Dezsõ u. 125.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp., Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-08-002952/7. 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) SZÁM-ÜGY 98 Számviteli,
Ügyviteli és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1215 Budapest, Ady Endre út 19. 6. em. 26.; cégjegyzék-
száma: 01 09 668683; adószáma: 12354571-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1116 Budapest, Hengermalom u. 15. fszt. 3.
1204 Budapest, Ábrahám u. 107. 1. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-003217/6. 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) SCI-MED Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1116 Buda-
pest, Sáfrány u. 46. 10. em. 108.; cégjegyzékszáma:
01 09 674433; adószáma: 12404009-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SCI-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp., Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-08-005594/5. 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) DENTAL SHOP Fogászati, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Kft. (rövidídett elnevezése:
DENTAL SHOP Kft.) (1118 Budapest, Törökugrató
utca 10.; cégjegyzékszáma: 01 09 679413; adószáma:
11845173-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1118 Budapest, Törökugrató u. 10. 11. em. 41.
1094 Budapest, Tûzoltó u. 11.
Telephelye(i):
1024 Budapest, Pasaréti út 20.
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
8.Fpk.01-08-005463/7. 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) PARADISE Textilkereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
(1039 Budapest, Jós u. 2. 3. em. 10.; cégjegyzékszáma:
01 09 682869; adószáma: 11912527-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PARADISE Textilkereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság
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
13.Fpk.01-07-004724/18. 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) TAKÁCS-TECH 2000 Épí-
tési és Számítástechnikai Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1135 Budapest, Diós utca 2. 2. em. 25.; cégjegyzék-
száma: 01 09 684199; adószáma: 11937623-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
1135 Budapest, Petneházy u. 75/B 1. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-004407/20. 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) MAGYAR LIAN JIE Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1091 Buda-
pest, Ferde utca 13.; cégjegyzékszáma: 01 09 684359; adó-
száma: 11940704-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1101 Budapest, Hungária krt. 5–7. fszt. 4.
1101 Budapest, Hungária krt. 5–7. X. ép. fszt. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ

Szolgáltató Kft., 1016 Budapest, Naphegy u. 29. II. em. 3.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-004731/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BADR 2000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1083 Buda-
pest, Práter utca 60. 4. em. 44.; cégjegyzékszáma:
01 09 685229; adószáma: 11958653-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BADR 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1083 Budapest, Práter u. 60. 4. em. 45.
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
24.Fpk.01-08-007332/7. 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) CHENG YUAN Kereskedel-
mi és Szolgáltató Kft. végelszámolás alatt (rövidített el-
nevezése: CHENG YUAN Kft. v. a.) (1102 Budapest, Ál-
lomás u. 27.; cégjegyzékszáma: 01 09 685241; adószáma:
11958938-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyon-
kezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-003222/5. 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) COMPANY CONSULTING
BUDAPEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (1044 Budapest, Fóti út 4.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 690783; adószáma: 12525005-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
METANYI Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
METANYI Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
COMPANY CONSULTING BUDAPEST Kereske-

delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 28. 2. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10.
I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp., Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-06-007003/23. 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) Hungary Bei Si Te Nemzet-
közi Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1149 Budapest, Egressy út 23–25.; cégjegyzékszáma:
01 09 694445; adószáma: 12602331-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-
értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51.
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A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-006944/7. 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) FK PROFIL Fõvállalkozói
Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (rö-
vidített elnevezése: FK PROFIL Kft. v. a.) (1037 Buda-
pest, Farkastorki u. 15.; cégjegyzékszáma: 01 09 697766;
adószáma: 12671144-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-003460/16. 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) BabosClean Takarítási és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1138 Buda-
pest, Népfürdõ u. 15/D; cégjegyzékszáma: 01 09 702607;
adószáma: 12770652-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1087 Budapest, Kerepesi út 27/A
1051 Budapest, Nádor utca 5. 1. em. 7.
1136 Budapest, Hegedûs Gyula u. 44/A 1. em. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-

rec-L Könyvszakértõi, Auditálási Könyvelési és Adószak-
tanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, levele-
zési cím: 1537 Budapest 114, Pf. 453/449.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-003855/9. 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) M+ZS Bau Építõipari Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(rövidített elnevezése: M+ZS Bau Kft.) (1029 Budapest,
Kisfaludy u. 18.; cégjegyzékszáma: 01 09 702687; adó-
száma: 12771880-2-41) adós felszámolását 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
4.Fpk.01-08-002299/11. 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) Pierre Griffin Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1035 Buda-
pest, Vihar u. 18. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 708373;
adószáma: 12887947-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1035 Budapest, Vihar u. 18–28.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Real-Holding Felszá-

moló és Vagyonkezelõ Kft., 1132 Victor Hugo u. 11–15.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-004715/5. 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) FFP BP Vendéglátó-ipari és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1037 Budapest,
Kunigunda útja 66–68.; cégjegyzékszáma: 01 09 709324;
adószáma: 12906271-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FFP BP Vendéglátóipari és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
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
9.Fpk.01-08-006632/6. 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) TT2 Ingatlanforgalmazó, Beru-
házó és Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság végel-
számolás alatt (1139 Budapest, Üteg utca 31.; cégjegy-
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zékszáma: 01 09 715748; adószáma: 13038768-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-002796/8. 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) HAÉP Építõipari és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1118 Buda-
pest, Törökugrató u. 10. 9. em. 35.; cégjegyzékszáma:
01 09 716113; adószáma: 12990812-1-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Vadász & Partners
Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft., 1112
Budapest, Neszmélyi u. 44.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-002236/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 2. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VECTRA-PARTS Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1095
Budapest, Soroksári út 110–112.; cégjegyzékszáma:
01 09 716312; adószáma: 13050593-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-003686/8. 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) IRON-SEC. Vagyonvédelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1182 Buda-
pest, Batthyány u. 177.; cégjegyzékszáma: 01 09 719501;
adószáma: 13116772-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-08-006635/6. 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) SZATMÁR-BEREGI Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
végelszámolás alatt (1036 Budapest, Kiskorona u. 2.
6. em. 36.; cégjegyzékszáma: 01 09 725138; adószáma:
12797918-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZATMÁR-BEREGI Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2220 Vecsés, Fõ utca 167.
2234 Maglód, Petõfi u. 43.
1181 Budapest, Baross u. 40–42. I. em. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-001212/13. 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) Studio Fabula Animációs,
Film- és Videogyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1039 Budapest, Juhász Gyula utca 11. 3. em. 24.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 726248; adószáma: 13259170-2-41)
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
28.Fpk.01-08-005046/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 5. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) Educational Software Solutions
Számítástechnikai Korlátolt Felelõsségû Társaság
végelszámolás alatt (1055 Budapest, Szalay u. 5/A
VI. em. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 727045; adószáma:
13277121-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazda-
sági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. út 4–6.
Levelezési cím: 1507 Bp., Pf. 139.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-08-002453/8. 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) Port Archidea Építõ és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1044 Budapest,
Zsilip u. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 727746; adószáma:
13291305-2-41) 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
19.Fpk.01-08-002051/8. 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) PIKK ÁSZ Futárszolgálat
Szállítmányozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (1053 Budapest, Veres Pálné
utca 10.; cégjegyzékszáma: 01 09 728252; adószáma:
13301181-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1113 Budapest, Daróczi út 1–3.
1036 Budapest, Tímár utca 9/C 4. em. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-001924/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 27. napján jogerõre

emelkedett végzésével a(z) DADABAU Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1138 Buda-
pest, Népfürdõ u. 15/F 11. em.; cégjegyzékszáma:
01 09 730189; adószáma: 13338965-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-
lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-08-002954/9. 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) MOUNTING 2003 Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1223
Budapest, Erzsébet királynõ u. 22.; cégjegyzékszáma:
01 09 730368; adószáma: 13115991-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-004142/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 1. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BERTAKU Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1146 Budapest,
Thököly út 62.; cégjegyzékszáma: 01 09 732489; adószá-
ma: 13384416-2-42) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BERTAKU Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû 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
9.Fpk.01-08-001964/10. 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) MOTÉP 2002. Mély- és Ma-
gasépítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (1044 Buda-
pest, Reviczky utca 15.; cégjegyzékszáma: 01 09 735428;
adószáma: 13443052-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Vadász & Partners
Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft., 1112
Budapest, Neszmélyi u. 44.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-08-005365/5. 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) Érdi Projekt Ingatlanhasz-
nosító Korlátolt Felelõsségû Társaság (1016 Budapest,
Hegyalja út 7–13.; cégjegyzékszáma: 01 09 739248; adó-
száma: 13514981-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Érdi Projekt Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû

Társaság
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
2.Fpk.01-08-005595/5. 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) TLG 2003 Építõipari Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1214 Budapest,
Nap u. 16.; cégjegyzékszáma: 01 09 860108; adószáma:
12835524-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Egyesült Kövek XXI. Építõipari Korlátolt Felelõsségû

Társaság
TLG 2003 Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3264 Kisnána, Kõbánya külterület 0189/4. hrsz.
2200 Monor, Balassi Bálint út 19. 1. em. 6.
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
19.Fpk.01-07-006701/12. 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) Hurka-Gyurka Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1193 Buda-
pest, Villany utca 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 874503; adó-
száma: 13303781-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2030 Érd, János u. 1.
Jogelõd(ök):
Hurka-Gyurka Kereskedelmi és Szolgáltató Közkere-

seti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev. cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-004581/8. 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) ART-KOR Bécsi Catering
Rendezvényszervezõ és Vendéglátó Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (1135 Budapest, Lehel út 61.; cégjegyzék-
száma: 01 09 885749; adószáma: 11999045-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ART-KOR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
ART-KOR Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
ART-KOR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1123 Budapest, Nagyenyed utca 10.
1032 Budapest, Kiscelli u. 66.
1194 Budapest, Csíky u. 24.
2151 Fót, Szent Benedek-park 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-

rec-L Könyvszakértõi, Auditálási Könyvelési és Adószak-
tanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, levele-
zési cím: 1537 Budapest 114, Pf. 453/449.
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A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-006653/5. 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) Big Extrém Számítástechni-
kai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság végelszámolás alatt (1132 Budapest, Visegrádi
utca 10. fszt.; cégjegyzékszáma: 01 09 896465; adószáma:
12717394-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Big Extrém Számítástechnikai Kereskedelmi és Szol-

gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2083 Solymár, Rozmaring utca 40.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VA-

GYONKEZELÕ Felszámoló Tanácsadói Kft., 1025 Buda-
pest, Szépvölgyi út 52.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-002348/7. 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) Csendes Békés Otthon Ideiglenes
Elhelyezésû Szociális Gondozó Szolgáltató Közhasznú
Társaság (1201 Budapest, Elõd u. 35–37.; cégjegyzék-
száma: 01 14 000578; adószáma: 22125792-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. Hetényi Géza és
Tsa Felszámoló Kft., 1387 Pf. 46, 1137 Budapest, Szent
István krt. 4.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000767/8. 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) SEBESTYÉNNÉ és Tár-
sai Faipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-
saság végelszámolás alatt (7900 Szigetvár, Alkotmány
tér 19.; cégjegyzékszáma: 02 06 061912; adószáma:
20058445-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
SEBESTYÉNNÉ és Társai Faipari, Kereskedelmi és

Szolgáltató Betéti Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Baranya Megyei Bíróság
6.Fpk.02-08-000567/11. 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) Márvány Center Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7854 Matty,
Kossuth u. 68.; cégjegyzékszáma: 02 06 062831; adó-
száma: 20069256-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7854 Old, Kossuth u. 57.
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 Baranya Megyei Bíróság
6.Fpk.02-08-000702/8. 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) SZIGET-AGRO-MÉDIA Mezõ-
gazdasági Lapkiadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Be-
téti Társaság (7623 Pécs, Közraktár u. 2.; cégjegyzék-
száma: 02 06 067448; adószáma: 20120090-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7624 Pécs, Ifjúság u. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000369/13. 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) B & N Irodatechnikai Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7621 Pécs, Fel-
sõmalom u. 27. I. em. 5.; cégjegyzékszáma: 02 06 067562;
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adószáma: 23211713-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3300 Eger, Olasz u. 27. fszt.. 2.
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
6.Fpk.02-08-000708/8. 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) Arts Factor Kortárs Mûvészeti
Betéti Társaság (7913 Szentdénes, Rákóczi utca 8.; cég-
jegyzékszáma: 02 06 067808; adószáma: 20210328-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Nyíri és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Farkas és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
7634 Pécs, Állomás u. 32.
7631 Pécs, Mátyás Flórián tér 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Baranya Megyei Bíróság
6.Fpk.02-08-000709/12. 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) DAMIX-TRADE Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás
alatt (7824 Old, Tótokföldje 13.; cégjegyzékszáma:
02 06 068607; adószáma: 20543446-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DAMIX-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
1032 Budapest, Lajos u. 53–63.
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.02-08-000606/10. 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) B. B. HOLZ Asztalosipari
Betéti Társaság (7622 Pécs, Siklósi u. 6.; cégjegyzék-
száma: 02 06 068916; adószáma: 20624635-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):

B. B. HOLZ Betéti Társaság

Nem bejegyzett székhelye(i):

7095 Iregszemcse, Rákóczi út 101.

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
7.Fpk.02-08-000470/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VillCompSec Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma:
02 06 070364) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1146 Budapest,
Thököly u. 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Baranya Megyei Bíróság
6.Fpk.02-08-000671/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Galopper Építõ, Mélyépítõ Betéti
Társaság (7823 Siklósnagyfalu, Rákóczi u. 25/A; cégjegy-
zékszáma: 02 06 070959; adószáma: 21449709-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CLIENS Gazdasági
Tanácsadói, Ügyvitelszervezõi és Könyvszakértõi Kft,
7623 Pécs, Rét u. 15., cégjegyzékszáma: 02 09 000169.
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A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000616/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MONGÚZ-BAU-SYSTEM Építõ-
ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7633
Pécs, Kõrösi Csoma S. utca 16. B ép. 2. em. 3.; cégjegyzék-
száma: 02 06 071700; adószáma: 21839791-2-02) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7720 Martonfa, Petõfi S. u. 26.
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 Baranya Megyei Bíróság
6.Fpk.02-08-000524/10. 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) ER-X Szolgáltató Kereske-
delmi Betéti Társaság (7630 Pécs, Mohácsi út 35.; cég-
jegyzékszáma: 02 06 072002; adószáma: 21927577-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési
és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág utca 21., cég-
jegyzékszáma: 14 09 000928.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000613/11. 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) KÖTÕERÕ Építõipari és Szolgál-
tató Betéti Társaság (7985 Nagydobsza, Fõ utca 8.; cég-
jegyzékszáma: 02 06 073371; adószáma: 22363350-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000733/7. 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) ARGO Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszá-
molás alatt (7671 Zók, Arany J. u. 71.; cégjegyzékszáma:
02 09 061041; adószáma: 10708761-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ARGO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7621 Pécs, József u. 17/2.
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 Baranya Megyei Bíróság
6.Fpk.02-08-000698/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TIMBERLINE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszá-
molás alatt (7621 Pécs, Jókai u. 4.; cégjegyzékszáma:
02 09 065537; adószáma: 11549781-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TIMBERLINE Fafeldolgozó, Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
TIMBERLINE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7300 Komló, Altáró u. 10.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 80/C
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000424/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 16. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) REISER-TRANS Nemzetközi
Szállítmányozási, Fuvarozási és Kereskedelmi Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (7720 Martonfa, Köztársaság
u. 19.; cégjegyzékszáma: 02 09 067622; adószáma:
12677456-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
7630 Pécs, Barázda u. 56.
7741 Nagykozár, Nyírfa u. 5.
Jogelõd(ök):
REISER-TRANS Nemzetközi Szállítmányozási, Fuva-

rozási Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000390/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MECSEK-BUSZ Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7624 Pécs, Õz utca 1.; cégjegyzékszáma: 02 09 068090;
adószáma: 12846593-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DOBOS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1092 Budapest, Ferenc krt. 40. II./16., cég-
jegyzékszáma: 01 10 045659.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000452/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BAU BIKERS Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7624
Pécs, Szigeti út 4. B lház. 5. em. 4.; cégjegyzékszáma:
02 09 068371; adószáma: 12928893-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BAU BIKERS Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7630 Pécs, Koksz utca 109/1.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000433/11. 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) GYÖNGYÚT Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (7632 Pécs, Dr. Boross István utca 4. fszt. 2.; cég-
jegyzékszáma: 02 09 070618; adószáma: 13678319-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000462/12. 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) VI-KO Trans 2006 Nem-
zetközi Szállítmányozási, Fuvarozási és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (7720 Martonfa, Köztár-
saság u. 19.; cégjegyzékszáma: 02 09 071004; adószáma:
13807845-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
7800 Siklós, Rákóczi u. 84.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-

adó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzék-
száma: 01 09 886496.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
13.Fpk.03-08-000693/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) RIVA-KLIN Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (6500 Baja, Parti u. 28–30.
2. em. 4.; cégjegyzékszáma: 03 06 111565; adószáma:
21383018-1-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

2008/52. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 9483



Elõzõ székhelye(i):
6500 Baja, Epreskert utca 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING

Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft.,
1132 Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma:
01 09 738760.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000879/6. 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) AGROBAR Kereskedelmi
Szolgáltató Betéti Társaság (6412 Balotaszállás, külterü-
let 0107/16.; cégjegyzékszáma: 03 06 115038; adószáma:
20852081-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5800 Mezõkovácsháza, Dózsa Gy. u. 140.
5746 Kunágota, Rákóczi utca 60.
Nem bejegyzett székhelye(i):
6900 Makó, Deák F. u. 33. B ép.
5746 Kunágota, Rákóczi u. 15.
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.03-08-000266/16. 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) HEMIX-TAKKER Fuvaro-
zási Korlátolt Felelõsségû Társaság (6400 Kiskunhalas,
Alsótelep 33.; cégjegyzékszáma: 03 09 106678; adó-
száma: 11576967-2-03) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HEMIX-TAKKER Takarmánygyártó és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
HEMIX-TAKKER Takarmánygyártó és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság felszámolás alatt
HEMIX-TAKKER Takarmánygyártó és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING

Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft.,
1132 Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma:
01 09 738760.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000732/13. 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) -MÉHES- Kereskedelmi Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (6333 Dunaszentbenedek,
059/2. hrsz.; cégjegyzékszáma: 03 09 116493; adószáma:
10459948-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
7052 Kölesd-Borjád, Petõfi u. 36.
7100 Szekszárd, Decsi-hegy 20.
6500 Baja, Martinovics u. 6.
1163 Budapest, Batsányi J. u. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. III. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
042636.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000358/5. 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) Csetnekiné és Társa Keres-
kedelmi é Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás
alatt (5600 Békéscsaba, Kiss Ernõ u. 4.; cégjegyzék-
száma: 04 06 007455; adószáma: 21567867-2-04) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-
moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A I/3., cég-
jegyzékszáma: 05 09 005543.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000254/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 4. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KOVÁCS GYULÁNÉ Ke-
reskedelmi Betéti Társaság (5520 Szeghalom, József
A. u. 4.; cégjegyzékszáma: 04 06 007918; adószáma:
21981458-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PRE-ACTIVE Szol-
gáltató Kft., 1051 Budapest, Dorottya u. 3. III/4., cégjegy-
zékszáma: 01 09 074651.
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A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000305/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KONDACS Épületgépészeti, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (5540 Szarvas, Dimitrov u. 18/1.; cégjegyzékszáma:
04 09 004818; adószáma: 11956015-2-04) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PRE-ACTIVE Szol-
gáltató Kft., 1051 Budapest, Dorottya u. 3. III/4., cégjegy-
zékszáma: 01 09 074651.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000373/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 2. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Svábföld Állattenyésztõ és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (5931 Nagyszénás, Svábföld-tanya 0203/5. hrsz.; cég-
jegyzékszáma: 04 09 005200; adószáma: 12618446-2-04)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-
gáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/1., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Békés Megyei Bíróság
5.Fpk.04-08-000300/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) LOGOS TRANS Szállító és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5925 Ge-
rendás, Arany J. u. 21.; cégjegyzékszáma: 04 09 005971;
adószáma: 13075352-2-04) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Zrt., 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzék-
száma: 01 10 043926.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000712/4. 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) TAXI 99. Betéti Társaság
végelszámolás alatt (3525 Miskolc, Fábián u. 2.; cégjegy-
zékszáma: 05 06 009970; adószáma: 20357641-1-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TAXI 99. Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3530 Miskolc, Arany János út 21. fszt. 2.
3529 Miskolc, Klapka György u. 30.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I/8., cégjegyzékszáma: 01 09 709122.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-08-000431/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 2. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BURKUS - KING Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (3529 Miskolc, Geszte-
nyés u. 11.; cégjegyzékszáma: 05 06 010204; adószáma:
20540072-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043611.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000757/4. 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) NÁN-KRISZ Kereskedelmi,
Ipari és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás
alatt (3905 Monok, József A. u. 25.; cégjegyzékszáma:
05 06 010396; adószáma: 20583174-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NÁN-KRISZ Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Betéti

Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
3909 Mád, Kossuth u. 65.
3900 Szerencs, Molnár István u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I/8., cégjegyzékszáma: 01 09 709122.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000339/5. 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) DOMSZOLG Épületgépészeti,
Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (3533
Miskolc, Szeder u. 20. 1. em. 4.; cégjegyzékszáma:
05 06 011804; adószáma: 21000751-1-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Rényvénytársa-
ság, 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzék-
száma: 01 10 044074.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000713/4. 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) Premier-Bau Építõipari és
Kereskedelmi Betéti Társaság végelszámolás alatt
(3924 Taktakenéz, Dobó István út 54.; cégjegyzékszáma:
05 06 015071; adószáma: 22135942-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Premier-Bau Építõipari és Kereskedelmi Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD

Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000701/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MESTER+PLUSZ Kereske-

delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3886 Korlát, Széchenyi út 14.; cégjegyzékszáma:
05 09 007228; adószáma: 11588580-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
MESTER+PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság felszámolás alatt
Elõzõ székhelye(i):
3950 Sárospatak, Bláthy O. u. 7.
3950 Sárospatak, Wesselényi u. 20/C
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCAT Szol-

gáltató és Kereskedelmi Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I/7., cégjegyzékszáma: 01 09 883587.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000409/5. 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) Steel Tech Cs. 2000 Ipari
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (3700 Kazincbarcika,
Rózsa út 6.; cégjegyzékszáma: 05 09 008677; adószáma:
12585535-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I/8.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000584/5. 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) Primo Plus Építõipari és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3529 Mis-
kolc, Soltész Nagy Kálmán u. 114.; cégjegyzékszáma:
05 09 008860; adószáma: 12635386-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3527 Miskolc, Vágóhíd u. 9.
3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 103.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD

Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-08-000715/4. 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) FIRMAKER-2001. Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszá-
molás alatt (3525 Miskolc, Vologda u. 8. 1. em. 2.; cég-
jegyzékszáma: 05 09 009235; adószáma: 12733099-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FIRMAKER-2001. Szolgáltató és Kereskedelmi Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3527 Miskolc, Vitéz u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I/8., cégjegyzékszáma: 01 09 709122.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000592/5. 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) GLASS INVEST Vagyonkezelõ
Szolgáltató Kft. (3900 Szerencs, Rákóczi u. 102.; cégjegy-
zékszáma: 05 09 009389; adószáma: 11264226-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Kalász u. 1.
1028 Budapest, Vízesés u. 2/A
Jogelõd(ök):
V. B. N. GLASS Tanácsadó Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi

Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000669/6. 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) TRANS KWE Vasszerkezet
Gyártó, Szerelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (3527 Miskolc, József A. u. 55.; cégjegyzék-
száma: 05 09 009593; adószáma: 12831025-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzék-
száma: 01 10 042854.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-08-000632/5. 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) Gulyás és Társa Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3884 Boldogkõújfalu, Szabadság u. 112.; cégjegyzék-
száma: 05 09 010697; adószáma: 13116411-2-05) adós
felszámolását 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
7.Fpk.05-08-000419/9. 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) REX ROAD-BAU Útépítõ,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (3600 Ózd, Géza utca 9. 2. em. 4.; cégjegyzék-
száma: 05 09 011552; adószáma: 13330967-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3780 Balajt, Fõ u. 21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRO ALKUSZ Gaz-

dasági Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 3535 Miskolc,
Havas u. 24., cégjegyzékszáma: 05 09 002399.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000566/5. 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) EVO-TRANS Fuvarozó és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3754 Me-
szes, Fõ u. 21.; cégjegyzékszáma: 05 09 012094; adó-

2008/52. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 9487



száma: 13470771-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytár-
saság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzék-
száma: 01 10 043926.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000370/7. 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) KIVAVENTURA Autóke-
reskedelmi és Flottakezelõ Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (3900 Szerencs, Kilián tér 10.; cégjegyzékszáma:
05 09 012890; adószáma: 13352936-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BONAVENTURA 2004 Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1211 Budapest, Gyepsor u. 1.
3462 Borsodivánka, Kossuth u. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRO ALKUSZ Gaz-

dasági Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 3535 Miskolc,
Havas u. 24., cégjegyzékszáma: 05 09 002399.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000590/5. 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) MÜLLER-BAU Építõipari
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3597
Hejõkeresztúr, Rákóczi út 15.; cégjegyzékszáma:
05 09 012977; adószáma: 13687609-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER
Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán út 3. II. em. 9., cégjegyzékszáma: 01 09 671068.

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000660/5. 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) Jerke 2000 Juhtenyésztõ
Betéti Társaság végelszámolás alatt (6600 Szentes,
Dónát 60/D; cégjegyzékszáma: 06 06 011075; adószáma:
20549064-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Jerke 2000 Juhtenyésztõ Betéti társaság
Elõzõ székhelye(i):
6600 Szentes, Dónát 60/A
6600 Szentes, Honvéd u. 38.
A bíróság által kijelölt felszámoló: COOP Szeged Ke-

reskedelmi Regionális Zrt., 6721 Szeged, Szent István
tér 16., cégjegyzékszáma: 06 10 000275.

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000497/11. 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) V. T. Travel Személyszállító,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (6721 Szeged, Madách u. 15.; cégjegyzékszáma:
06 09 010821; adószáma: 13797791-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest,
Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi ki-
rendeltség címe: 6722 Szeged, Mérey u. 6/B)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000549/9. 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) IN4COM Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6783
Ásotthalom, VII. körzet, tanya 1016.; cégjegyzékszáma:
06 09 011291; adószáma: 13404521-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Csabi-Vill Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2039 Pusztazámor, Gárdonyi G. u. 13.
2038 Sóskút, Petõfi S. utca 27.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1113 Bu-
dapest, Bartók Béla út 72. fszt. 2., cégjegyzékszáma: 01 09
690835. (A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey
u. 13.)

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000548/7. 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) TILIA 96 Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár, Cserepes
köz 1. 9. em. 55.; cégjegyzékszáma: 07 06 006221; adó-
száma: 22074452-2-07) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Mancz J. u. 12. II/99.
8042 Moha, Ifjúság utca, 80/7. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000413/11. 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) ATANORG Vendéglátó és Szol-
gáltató Betéti Társaság (2400 Dunaújváros, Dózsa
György út 21. 2. em. 3.; cégjegyzékszáma: 07 06 011123;
adószáma: 21349805-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

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 Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000307/11. 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) 2 B. 2002. Vendéglátó, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8142 Úrhida,

Kossuth u. 76.; cégjegyzékszáma: 07 06 011424; adószá-
ma: 21413074-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8142 Úrhida, Szegfû utca 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000216/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KLIMA-M Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (2400 Dunaújváros, Barsi Dénes
utca 32.; cégjegyzékszáma: 07 06 012097; adószáma:
21578764-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár A.
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000372/7. 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) Barinvest 2004 Kereskedelmi,
Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (8000 Székesfehérvár, Sarló utca 27. 5. em. 18.; cég-
jegyzékszáma: 07 09 010084; adószáma: 13199368-2-07)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest,
Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000381/10. 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) TemMol Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székes-
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fehérvár, Rigó utca 55. 2. em. 3.; cégjegyzékszáma:
07 09 012825; adószáma: 12920527-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TemMol Biztonságtechnikai és Vagyonvédelmi Szol-

gáltató Kft.
Elõzõ székhelye(i):
2132 Göd, Ságvári köz 7.
1041 Budapest, Rózsa u. 59. VII. em. 21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazin-
czy u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000537/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 2. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HADAD Kereskedelmi Betéti
Társaság (9143 Enese, Ady E. u. 2.; cégjegyzékszáma:
08 06 005131; adószáma: 22476043-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9024 Gyõr, Lajta u. 23. VII/3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000334/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MZF Építõipari Betéti Társaság
(9200 Mosonmagyaróvár, Hársfa út 3.; cégjegyzékszáma:
08 06 011514; adószáma: 21807462-1-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO-ALBA Szol-
gáltató Zrt., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. IV/2.,
cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000525/7. 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) Silver-Clean Szolgáltató Betéti
Társaság (9028 Gyõr, Fehérvári út 80.; cégjegyzékszáma:
08 06 012851; adószáma: 22238117-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT
CONTROLL Vagyonkezelõ Kft., 4625 Záhony, Szebecse
út 4., cégjegyzékszáma: 15 09 070938.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000611/5. 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) DIVMIX-R Vendéglátó, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (9023 Gyõr, Zombor út 3.; cégjegyzékszáma:
08 09 010117; adószáma: 12782392-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Hunyadi Válságme-
nedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki u. 48.
I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000426/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SZAPI 2003 Építõipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság (9023 Gyõr, Kodály Zoltán utca 47.
8. em. 3.; cégjegyzékszáma: 08 09 011805; adószáma:
13182441-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegy-
zékszáma: 17 09 001262.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000456/15. 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) B és B KREATÍV Reklám- Szóra-
koztató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (9028 Gyõr, Török Ignác utca 66.; cégjegyzék-
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száma: 08 09 012284; adószáma: 13305848-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
B-KREATÍV Reklám- Szórakoztató és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3. Postacím: 1398
Budapest, Pf. 593, cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000610/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) B & G 2004 Építõipari és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (9181 Kimle,
Csalogány utca 29.; cégjegyzékszáma: 08 09 012425; adó-
száma: 13340526-2-08) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. (1581 Budapest, Pf. 108), cégjegyzék-
száma: 01 10 041640.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000398/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 2. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KWON Vagyonvédelmi, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9028 Gyõr, Varga Katalin u. 11. A ép.; cégjegyzékszáma:
08 09 014175; adószáma: 13765187-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9023 Gyõr, Tihanyi Á. u. 43. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. emelet 16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000617/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 27. napján jogerõre emel-

kedett végzésével a(z) CSEKA-SECURITY Vagyonvé-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9024 Gyõr, Mónus Illés utca 47–49. B ép. fszt. 3.; cégjegy-
zékszáma: 08 09 015002; adószáma: 13972187-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: City Invest Üzleti
Tanácsadó Kft., 1066 Budapest, Teréz körút 6., cégjegy-
zékszáma: 13 09 083631.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000414/7. 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) DOC-LÉZER TRANS Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (9400 Sopron, Baross u. 24/A; cégjegyzékszáma:
08 09 015044; adószáma: 13512628-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5600 Békéscsaba, Munkácsy utca 2. B lház. I. em. 1.
5600 Békéscsaba, Jókai u. 34.
Nem bejegyzett székhelye(i):
5600 Békéscsaba, Jókai utca 34.
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.09-08-000626/12. 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) CENTER 98 Vendéglátó,
Fogadó- és Kereskedelmi Szolgáltató Betéti Társaság
(4033 Debrecen, Szabó Pál utca 54.; cégjegyzékszáma:
09 06 008752; adószáma: 20376033-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, Szabó Pál utca 54.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. Juris-Invest

Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyó-
újfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000646/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PREMIX-2002 Kereskedelmi és
Vendéglátó Betéti Társaság (4200 Hajdúszoboszló,
Hajdú utca 29.; cégjegyzékszáma: 09 06 011667; adó-
száma: 21420441-2-09) 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
2.Fpk.09-08-000765/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) T-LALA Építõipari Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4033 Debrecen,
Éva utca 24.; cégjegyzékszáma: 09 06 014075; adószáma:
22219244-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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.09-08-000733/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 2. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) JÓMUNKÁS Építõ és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4172 Biharnagybajom, Báthory
utca 47.; cégjegyzékszáma: 09 06 014663; adószáma:
22335252-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
4.Fpk.09-08-000675/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ELITT SYSTEM Külkereskedel-
mi és Ipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (4031 Deb-
recen, Pesti u. 5.; cégjegyzékszáma: 09 09 002003; adó-
száma: 11144843-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000726/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) RIMAT 2000 Építõ és Épületkar-
bantartó Korlátolt Felelõsségû Társaság (4100 Berettyó-
újfalu, Vadász u. 15.; cégjegyzékszáma: 09 09 006098; adó-
száma: 11621555-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. Juris-Invest
Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyó-
újfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000899/4. 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) Sõrés és Társa Építõipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4029
Debrecen, Rakovszky Dániel utca 6.; cégjegyzékszáma:
09 09 008161; adószáma: 12692662-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Sõrés és Társa Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.
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A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000474/5. 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) HETA-BAU 2006 Útépítõ
Betéti Társaság (3373 Besenyõtelek, Honvéd út 40.
B ép.; cégjegyzékszáma: 10 06 026348; adószáma:
22274834-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000396/6. 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) BALLADA SZÉPMÍVES
Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (3015 Csány,
Petõfi Sándor út 36.; cégjegyzékszáma: 10 09 028130;
adószáma: 13517489-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
H. I. B. Pénzügyi Tanácsadó Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1095 Budapest, Boráros tér 7. 3. lház. 6. em. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1075 Budapest, Kazinczy
út 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070595/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) S. Andi és Társa Könyvelõ
Szolgáltató Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Gál-ltp.
708. 6. em. 19.; cégjegyzékszáma: 11 06 007279; adószá-
ma: 20985057-2-11) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Telephelye(i):
2800 Tatabánya, Köztársaság út 1/A
2800 Tatabánya, Dózsa György u. 53/1.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ETALON SOLVENT
Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozso-
nyi út 25. III. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 09 895051.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070645/13. 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) Bellanett Kereskedelmi,
Szolgáltató és Vendéglátó Betéti Társaság (2500 Eszter-
gom, Babits M. utca 4.; cégjegyzékszáma: 11 06 009898;
adószáma: 22322580-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Nem bejegyzett székhelye(i):
2518 Leányvár, Erzsébet utca 66.
Fióktelepe(i):
2517 Kesztölc, Esztergomi utca 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,

Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr utca 8. I. em. 5., cégjegyzékszáma:
01 09 268312.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
5.Fpk.11-08-070730/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GYÖNGYHÁZ Csomagoló
és Kereskedelmi Betéti Társaság (2890 Tata, Szõgyéni
utca 4.; cégjegyzékszáma: 11 06 010146; adószáma:
28203371-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1124 Budapest, Dobsinai u. 14.
1086 Budapest, Magdolna u. 6/A II. lház. I. emelet 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Rt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/l., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070372/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 16. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) MED-EXPRESZ Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800
Tatabánya, Gyõri út 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 007515;
adószáma: 12088124-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GV POZITÍV Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
MED-X Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
A felszámolás alatt álló idegen nyelvû elnevezései:
Németül:
MED-EXPRESZ Handelsgesellschaft m. b. H.
Elõzõ székhelye(i):
1193 Budapest, Könyvkötõ u. 33.
1138 Budapest, Madarász V. u. 19. III. 13.
2800 Tatabánya, Dózsakert út 49 II. lh. fszt. 1.
Fióktelepe(i):
1011 Budapest, Hunyadi utca 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Rt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/l., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070715/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GYÖNGYBETÛ Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890 Tata,
Kossuth tér 7.; cégjegyzékszáma: 11 09 008799; adószáma:
12868531-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070625/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SONÁJ Építõipari és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2067 Szárliget,
Dózsa György út 18.; cégjegyzékszáma: 11 09 009203;
adószáma: 12167799-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1085 Budapest, József krt. 77–79.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070721/9. 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) Cég és Korinek Környezet-
védelmi és Építõipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2890 Tata, Kocsi utca 2.; cégjegyzékszáma:
11 09 009284; adószáma: 13030533-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Telephelye(i):
2890 Tata, külterület, 0153/16. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Fel-

számoló és Csõdmenedzselõ Rt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 03 10 100225.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070588/10. 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) B. B GOLD Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2851 Kör-
nye, Kossuth L. u. 33.; cégjegyzékszáma: 11 09 009523;
adószáma: 13106182-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Mártírok út 94. 6. em. 3.
Fióktelepe(i):
2800 Tatabánya, Sárberki-ltp. 507.
2890 Tata, Május 1. út, hrsz.: 1472/35.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazda-

sági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. út 4–6.
II. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 717900.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070673/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Onix Építõipari Gyártó és Keres-
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kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2536 Nyerges-
újfalu, 015/4. hrsz.; cégjegyzékszáma: 11 09 010195; adó-
száma: 13311410-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2541 Lábatlan, Rákóczi F. u. 77/6. hrsz.
Fióktelepe(i):
8000 Székesfehérvár, Várkörút 52.
8000 Székesfehérvár, Budai út, 20258/1. hrsz.
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
1.Fpk.11-08-070639/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SPEED-ÉP Építõ és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2840 Oroszlány,
Népek barátsága út 16. 1. em. 5.; cégjegyzékszáma:
11 09 010337; adószáma: 13350800-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-
tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6., cégjegyzékszáma:
01 09 068182.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070740/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MM CENTER 2004 Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2800 Tatabánya, Gyõri út 16/B; cégjegyzékszáma:
11 09 010479; adószáma: 13390710-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Felszámoló és Szakértõ Iroda Kft., 1021 Budapest II.,
Hárshegyi u. 5–7. B ép. II/21., cégjegyzékszáma: 03 09
109743.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070706/20. 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) DOK-TRADE Dózsa Udvar Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 28.; cégjegyzék-
száma: 11 09 011191; adószáma: 13600624-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Fióktelepe(i):
2544 Neszmély, Mátyás király út 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-

rec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanács-
adó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzék-
száma: 01 09 077793.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
5.Fpk.11-08-070804/9. 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) DÖRNBACH-MOGYO-
RÓSSY IMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Elõd vezér
út 17/A; cégjegyzékszáma: 11 09 011338; adószáma:
13649708-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A felszámolás alatt álló idegen nyelvû elnevezései:
Németül:
DÖRNBACH-MOGYORÓSI IMPEX Handels und

Dienstleistungs Gesellschaft mit bescharankter Haftung
DÖRNBACH-MOGYORÓSSY IMPEX GmbH
Fióktelepe(i):
2890 Tata, Újhegy-dûlõk IV–X. hrsz. 15196/4. fszt. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS

Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
5.Fpk.11-08-070841/8. 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) NO KOMMENT EGYES
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komá-
romi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 013789; adó-
száma: 13143587-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VISNU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1037 Budapest, Harang u. 12.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-08-000182/7. 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) BÓKFA Kereskedelmi Be-
téti Társaság (2660 Balassagyarmat, Áchim A. u. 6–8.
fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 12 06 005358; adószáma:
22362847-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Fióktelepe(i):
1107 Budapest, Ceglédi út 30.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalko-

zásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-08-000098/8. 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) SIMÓKER Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3170 Szé-
csény, Rákóczi út 66.; cégjegyzékszáma: 12 09 003579;
adószáma: 12556285-2-12) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Jogelõd(ök):
SIMÓKER Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalko-

zásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-08-000233/4. 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) FRÉZER CNC Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszá-
molás alatt (3170 Szécsény, Gábor Áron út 4. A lház.
3. em. 2.; cégjegyzékszáma: 12 09 003799; adószáma:

12756430-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
FRÉZER CNC Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
FRÉZER CNC Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
FRÉZER CNC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
FRÉZER CNC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3170 Szécsény, Madách út 29.
Nem bejegyzett székhelye(i):
3170 Szécsény, Gábor Áron út 4. 3. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági

Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegy-
zékszáma: 12 09 001547.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-08-000248/4. 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) RA-RA 2003. Építõipari és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (3170 Szécsény, Rákóczi út 127.; cégjegyzékszáma:
12 09 004108; adószáma: 13009322-2-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Ramy Fortuna Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
OBÉO Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság
RA-RA 2003. Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3132 Nógrádmegyer, Malom utca 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gaz-

dasági, Mûszaki Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság, 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., cégjegyzékszáma:
01 09 160583.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-08-000153/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 13. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) T & L Hungary Vagyonvé-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3100 Salgótarján, Füleki út 44–48.; cégjegyzékszáma:
12 09 004584; adószáma: 13434188-2-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3129 Nagykeresztúr, Salgótarjáni út 3–5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági

Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegy-
zékszáma: 12 09 001547.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-08-000256/4. 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) MEGAKER Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszá-
molás alatt (2647 Hont, Ipoly út 59.; cégjegyzékszáma:
12 09 004938; adószáma: 13719306-2-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MEGAKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalko-

zásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A Pest Megyei Bíróság
1.Fpk.13-08-001973/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BAUFARBEN Ipari és Kereske-
delmi Betéti Társaság (2360 Gyál, Erdõsor u. 124.; cég-
jegyzékszáma: 13 06 042700; adószáma: 29075942-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26., cég-
jegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
1.Fpk.13-08-001979/6. 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) Rácz 2004 Építõipari Betéti
Társaság (2337 Délegyháza, Gizella utca 4.; cégjegyzék-
száma: 13 06 050862; adószáma: 21910007-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-
számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzék-
száma: 01 09 562281.

A Pest Megyei Bíróság
1.Fpk.13-08-001407/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Zs + M Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2251 Tápiószecsõ, Kátai út 68/B; cégjegyzékszáma:
13 09 086421; adószáma: 12550564-2-13) 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
4.Fpk.13-07-001382/18. 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) DÓCZI RONORMA Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2045 Törökbálint, Baross G. u. 26.; cégjegyzékszáma:
13 09 090899; adószáma: 12824823-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
VI. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-08-001314/10. 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) Murányi Csemege- és Gyarmat-
áru Kereskedõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (2083
Solymár, Anna u. 38.; cégjegyzékszáma: 13 09 098372;
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adószáma: 13244200-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2083 Solymár, Rét u. 26.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vállal-

kozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest,
Jeszenák János u. 59., cégjegyzékszáma: 01 09 067624.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-001492/11. 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) 24 HOURS SERVICE
Kamionmentõ Kft. (2314 Halásztelek, Gárdonyi Géza
utca 67.; cégjegyzékszáma: 13 09 101701; adószáma:
13414331-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-
értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzék-
száma: 01 10 041596.

A Pest Megyei Bíróság
1.Fpk.13-08-002127/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Attila és Ernõ Építõipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2194
Tura, Báthory utca 3.; cégjegyzékszáma: 13 09 102455;
adószáma: 13450405-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként 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
1.Fpk.13-08-001315/6. 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) VENDA BELT Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2030
Érd, Tömösi utca 33.; cégjegyzékszáma: 13 09 109771;

adószáma: 13808750-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VENDA BELTS 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 Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-005484/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) EXM Hungary Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámo-
lás alatt (2100 Gödöllõ, Szõlõ u. 36–38. 3. em. 10.; cég-
jegyzékszáma: 13 09 110192; adószáma: 13643568-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VA-
GYONKEZELÕ Felszámoló Tanácsadói Kft., 1025 Buda-
pest, Szépvölgyi út 52.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000323/12. 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) SI-TO Kétezerhárom Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2330 Dunaha-
raszti, Móricz Zs. u. 14.; cégjegyzékszáma: 13 09 122016;
adószáma: 13201957-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SI-TO 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
SI-TO Kétezerhárom Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3516 Miskolc, Esztergályos út 29.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytár-
saság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzék-
száma: 01 10 043926.
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A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000507/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Erdélyi Kerámia Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2072 Zsámbék, Jóvilág utca 18.; cégjegyzékszáma:
13 09 123008; adószáma: 13152437-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
IRÁNYTÛ 888 Szervezõ és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Új Csóri út 10.
Nem bejegyzett székhelye(i):
2072 Zsámbék, Jóvilág utca 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-

SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonér-
tékelõ Zrt, 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzék-
száma: 01 10 042573.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000496/6. 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) Salekovics László és Társa
Épitõipari és Kereskedelmi Betéti Társaság, f. a.
(7515 Somogyudvarhely, Ady u. 9.; cégjegyzékszáma:
14 06 302383; adószáma: 25247798-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Salekovics és Társa Épitõipari és Kereskedelmi Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt, 1075 Budapest, Kazin-
czy u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789. (A helyi
kirendeltség címe: 7621 Pécs, Mátyás király u. 8.)

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000563/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) WEST MOBIL ’96 Szerviz Betéti
Társaság végelszámolás alatt (8840 Csurgó, Kossuth L.
u. 45; cégjegyzékszáma: 14 06 303001; adószáma:

25253456-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
WEST MOBIL ’96 Szerviz Betéti Társaság
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
4.Fpk.14-08-000368/13. 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) TROPICAL 2003 Kereskedelmi
és Vendéglátó Betéti Társaság (7400 Kaposvár, Béke
u. 53. 1. em. 4.; cégjegyzékszáma: 14 06 306859; adó-
száma: 21794078-2-14) 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 helyi ki-
rendeltség címe: 7400 Kaposvár, Fõ u. 7.)

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000300/17. 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) BEAUTY & BEAST Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, f. a. (7400 Ka-
posvár, Kinizsi-lakótelep 1/B 4. em. 14.; cégjegyzék-
száma: 14 06 307377; adószáma: 22102739-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cég-
jegyzékszáma: 01 09 681843. (A helyi kirendeltség címe:
7400 Kaposvár, Fõ u. 7.)

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000066/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ANGYALSZÍN Építõipari és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400 Ka-
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posvár, Béke utca 29. 7. em. 1.; cégjegyzékszáma:
14 09 304669; adószáma: 12689615-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 70. 1. em. 3.
7451 Kaposvár-Kaposfüred, Kaposfüredi u. 126.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és

Társaik Gazdasági Tanácsadó Zrt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000290/17. 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) FOBIOIL Környezetvé-
delmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7400 Kaposvár, Arany János utca 8.; cégjegyzékszáma:
14 09 307278; adószáma: 13213594-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7631 Pécs, Mátyás Flórián tér 5. IV. em. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt, 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001567/5. 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) MOLDOVÁN ÉS TÁRSAI
Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társaság
(4326 Máriapócs, Ady Endre u. 25.; cégjegyzékszáma:
15 03 010400; adószáma: 22285700-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
HARGHITA Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség
címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001596/4. 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) VINKA KÁROLY ÉS
TÁRSAI Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Tár-
saság (4326 Máriapócs, Ady E. u. 25.; cégjegyzékszáma:
15 03 010401; adószáma: 22287915-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001546/5. 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) NYÍR-FLOREX Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4244 Újfehértó, Széchenyi
u. 5/B; cégjegyzékszáma: 15 06 081305; adószáma:
25645385-2-15) 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
10.Fpk.15-08-000660/6. 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) Tornádó-Kiss Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Alpár
Ignác u. 1.; cégjegyzékszáma: 15 06 084036; adószáma:
25674745-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Család u. 51. III/10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Árpád út 57–59. I/8.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955. (A helyi kirendeltség
címe: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-001197/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KIPP-KOPP 96 Bútorgyártó és
Kereskedelmi Betéti Társaság (4700 Mátészalka, Alkot-
mány út 10. 3. em. 12.; cégjegyzékszáma: 15 06 084070;
adószáma: 25675131-2-15) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4700 Mátészalka, Zöldfa u. 91.
4823 Nagydobos, Ipartelep
4700 Mátészalka, Zöldfa u. 91.
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.15-08-001300/5. 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) GAZDA-HIR Lapkiadó Betéti
Társaság (4400 Nyíregyháza, Törzs utca 80. 4. em. 9.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 088505; adószáma: 21024351-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 5. 5. em. 40.
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.15-08-001571/5. 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) Sárkány-Mix Szolgáltató Be-
téti Társaság (4400 Nyíregyháza, Kalevala sétány 22.
fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 15 06 089261; adószáma:
21151596-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TRAKTOR-CENTER Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
Sárkány-Mix Vagyonvédelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Jósa A. u. 16. 4. em. 16.
4400 Nyíregyháza, Ferenc krt. 18. 1. em. 4.
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
23.Fpk.15-08-001607/4. 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) VA-LÉ Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4320 Nagykálló, Fürst S.
u. 9.; cégjegyzékszáma: 15 06 089331; adószáma:
21162675-1-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1054 Buda-
pest, Honvéd u. 8. I. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 10
044406. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza,
Kórház u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001437/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 20. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HAJDÚ és FIA Építõipari és Szolgál-
tató Betéti Társaság végelszámolás alatt (4400 Nyíregy-
háza, Család u. 39.; cégjegyzékszáma: 15 06 089657; adó-
száma: 21352986-2-15) adós fizetésképtelenségét megálla-
pította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HAJDÚ és FIA Építõipari és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
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.15-08-001572/5. 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) APEJRON-NET Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090113; adószáma:
21433694-2-15) 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 helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-001245/5. 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) ONA AND VIS Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gaga-
rin utca 14.; cégjegyzékszáma: 15 06 090140; adószáma:
21437409-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Litki út 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi

Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest,
Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001552/5. 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) PEARL-SS NETWORK Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090386; adószáma:
21455515-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
PEARL-SS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság

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
23.Fpk.15-08-001603/4. 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) MITRA NETWORK-NN
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszá-
molás alatt (4600 Kisvárda, Litki út 18.; cégjegyzék-
száma: 15 06 090626; adószáma: 21489688-2-15) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MITRA NETWORK-NN Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
MITRA-NN Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
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.15-08-001562/6. 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) VIX-PLUSZ Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Csipke
u. 12.; cégjegyzékszáma: 15 06 090666; adószáma:
21494369-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekte-
tési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001526/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 29. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) SZADI EDEMA Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090949; adószáma:
21508008-2-15) 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.15-08-001534/5. 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) TEOKRATIJA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Erzsébet
u. 20.; cégjegyzékszáma: 15 06 091366; adószáma:
21569474-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ 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
6.Fpk.15-08-001246/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KHADR-TRADE Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Közép u. 12/A; cégjegyzékszáma: 15 06 091431; adószá-
ma: 21570924-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest,
Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001549/5. 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) TAKULJA-TRADE Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Szegfû u. 20. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma: 15 06 091874;
adószáma: 21805415-2-15) 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
17.Fpk.15-08-001590/4. 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) LINAR-VIKTÓRIA Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás
alatt (4625 Záhony, Szebecse u. 4.; cégjegyzékszáma:
15 06 091934; adószáma: 21811434-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
LINAR-VIKTÓRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-

zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001684/4. 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) VJATICS Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (4495
Döge, Szõlõskert út 57.; cégjegyzékszáma: 15 06 091976;
adószáma: 21815397-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VJATICS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-

zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001551/5. 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) AS-LJUDMILA-21 Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, So-
mogyi R. u. 1/B; cégjegyzékszáma: 15 06 091996; adó-
száma: 21816927-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította 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
17.Fpk.15-08-001548/5. 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) NOTTA-28 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
út 14.; cégjegyzékszáma: 15 06 092082; adószáma:
21828052-2-15) 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.15-08-001247/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KUASHER-TRADE Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregy-
háza, Északi krt. 12. 4. em. 16.; cégjegyzékszáma:
15 06 092229; adószáma: 21854770-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest,
Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001535/5. 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) SZIRIK-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Északi
krt. 12. IV. em. 16.; cégjegyzékszáma: 15 06 092248; adó-
száma: 21857704-2-15) adós fizetésképtelenségét megálla-
pította 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
13.Fpk.15-08-001209/6. 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) Gerák Építõipari és Szolgál-
tató Betéti Társaság (4501 Kemecse, Zrínyi I. u. 13.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 092569; adószáma: 21918490-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001550/5. 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) GEONA-TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõlõskert
u. 55.; cégjegyzékszáma: 15 06 092811; adószáma:
21954571-2-15) 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.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001748/5. 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) MIR-SZLAV-TRADE Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4320 Nagy-
kálló, Debreceni u. 59.; cégjegyzékszáma: 15 06 092866;
adószáma: 21963971-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest VI.,
Paulay Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001599/4. 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) REMIRA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (4625
Záhony, Ady E. út 13.; cégjegyzékszáma: 15 06 092959;
adószáma: 21971260-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
REMIRA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
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.15-08-001685/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VODOLEJ 21 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (4495
Döge, Szõlõskert u. 19.; cégjegyzékszáma: 15 06 093112;
adószáma: 21990425-2-15) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VODOLEJ 21 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.15-08-001589/4. 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) AS&A International Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt
(4495 Döge, Szõlõskert u. 19.; cégjegyzékszáma:
15 06 093207; adószáma: 22109097-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AS&A International Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-

zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001360/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ROBINIA Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza,
Szarvas út 54/A 1. em. 3.; cégjegyzékszáma: 15 09 066486;
adószáma: 12517826-2-15) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KONDI ÉS TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza-Rozsrétszõlõ, Ösvény u. 13.
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.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-001406/5. 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) KÁSA-ÉP-TECH Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyír-
egyháza, Ferenc krt. 19. 3. em. 10.; cégjegyzékszáma:
15 09 066491; adószáma: 12519938-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZATMÁRSZESZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4320 Nagykálló, Városkert u. 5.
4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 43.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-000651/6. 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) DOLGOS GÖRÖMBEI Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4484 Ibrány, Béke u. 15.; cégjegyzékszáma: 15 09 066911;
adószáma: 12649705-2-15) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Central Manager’s Office Ipari, Kereskedelmi, Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Korányi köz 7. 4. em. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi

Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest,
Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001683/5. 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) Jégpék-Trade Sütõipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszá-

molás alatt (4450 Tiszalök, Bocskai út 17.; cégjegyzék-
száma: 15 09 066946; adószáma: 12539510-2-15) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
V-Fon Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Freemont Építési és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Jégpék-Trade Sütõipari és Kereskedelmi Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2100 Gödöllõ, Blaháné út 77.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-

SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonér-
tékelõ Rt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzék-
száma: 01 10 042573. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-001692/4. 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) SKO-BRET Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4432 Nyír-
szõlõs, Csõsz u. 7.; cégjegyzékszáma: 15 09 069820; adó-
száma: 13467810-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította 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
13.Fpk.15-08-001198/6. 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) ARANY-HULLÁM
Kereskedelmi, Építõpipari és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Honfoglalás u.
2.; cégjegyzékszáma: 15 09 069878; adószáma:
13487818-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség
címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000755/18. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SZABOLCS-CENTRÁL Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4600 Kisvárda,
Temesvári u. 29.; cégjegyzékszáma: 15 09 071100; adószá-
ma: 11975744-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
WEBTENDER Számítástechnikai és Üzleti Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
CENTRALMED Nemzetközi Egészségügyi Személy-

zeti Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3530 Miskolc, Széchenyi u. 54.
1063 Budapest, Szinyei Merse Pál u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-

rec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanács-
adó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzék-
száma: 01 09 077793.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-08-000353/8. 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) BLA-DOM Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4484 Ibrány,
Jókai út 13.; cégjegyzékszáma: 15 09 071580; adószáma:
13974880-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekte-
tési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-001207/7. 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) TALPI ÉS TÁRSA Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4341 Nyírvasvári, Pilisi u. 45.; cégjegyzékszáma:
15 09 071664; adószáma: 13998648-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Petõfi tér 1. 2. em. 313.
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.15-08-000633/5. 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) VARÁZSEGÉR Ingatlanforgal-
mazó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
[4405 Nyíregyháza (Borbánya), Vincellér út 1.; cégjegy-
zékszáma: 15 09 072543; adószáma: 12595321-2-15] adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VARÁZSEGÉR Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
1118 Budapest, Radvány u. 4. fszt. 3.
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
6.Fpk.15-08-001131/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Kastély Hotel Királyrét Szállodai
Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Arany János utca 22.
3. em. 7.; cégjegyzékszáma: 15 09 072977; adószáma:
12681143-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2624 Szokolya, Királyrét, hrsz.: 0439.
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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 Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-006543/14. 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) ANOLI-TOP Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4974
Zajta, Vasút u. 12.; elõzõ székhelyei: 1213 Budapest,
II. Rákóczi F. u. 250.; 2120 Dunakeszi, Tisza u. 31.; cég-
jegyzékszáma: 15 09 073442; adószáma: 13231514) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CITY INVEST Üz-
leti Tanácsadó Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000605/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 5. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MODELL Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság, végelszámolás alatt
(5000 Szolnok, Kossuth tér 10/C II/2.; cégjegyzékszáma:
16 06 002119; adószáma: 26015671-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BODEX-MODELL Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti

Társaság
MODELL Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000608/4. 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) VERES és Társa Kereske-
delmi és Vendéglátó Betéti Társaság végelszámolás
alatt (5430 Tiszaföldvár, Híd u. 3.; cégjegyzékszáma:

16 06 003323; adószáma: 26046301-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

VERES és Társa Kereskedelmi és Vendéglátó Betéti
Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-
moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000590/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GIOVANNA Kereskedelmi, Szál-
lítmányozási és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámo-
lás alatt (5000 Szolnok, Csokonai u. 23. 3. em. 1.; cégjegy-
zékszáma: 16 06 006721; adószáma: 20577588-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

GIOVANNA Kereskedelmi, Szállítmányozási és Szol-
gáltató Betéti Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedel-
mi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1143 Budapest,
Besnyõi u. 13. 1. em., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000626/4. 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) B-BOY’21. Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (5000
Szolnok, Ferenczy Károly út 11. 3. em. 11.; cégjegyzék-
száma: 16 06 008592; adószáma: 21551745-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

B-BOY’21. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-
saság

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
1. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000535/5. 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) KA-LI Mezõgazdasági Szolgál-
tató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5200 Törökszentmiklós, Kölcsey u. 26/2.; cégjegyzék-
száma: 16 09 003350; adószáma: 11272340-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5200 Törökszentmiklós, Táncsics-ltp. IV. ép. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
1. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000533/5. 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) Sú Cipõgyártó, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5430 Tisza-
földvár, Kossuth u. 63.; cégjegyzékszáma: 16 09 003720;
adószáma: 11275477-2-16) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Sú Cipõ Cipõgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5435 Martfû, Szolnoki u. 16.
5430 Tiszaföldvár, Kossuth út 83.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS

Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000455/5. 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) LANDROY Ipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5310 Kisújszállás, Kása J. utca 4.; cégjegyzékszáma:
16 09 009112; adószáma: 13859347-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-08-000093/13. 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) BAUNET 5 Ingatlanforgalmazó
Betéti Társaság (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 134.; cég-
jegyzékszáma: 17 06 003821; adószáma: 26478638-2-17)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 134.
7100 Szekszárd, Kõrösi Csoma S. u. 39. fszt. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazin-
czy u. 24–25., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Tolna Megyei Bíróság
11.Fpk.17-08-000298/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ELEGANT 7025 Ruhakészítõ Be-
téti Társaság (7025 Bölcske, Dunaföldvári út 48.; cégjegy-
zékszáma: 17 06 004745; adószáma: 20755654-2-17) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Tolna Megyei Bíróság
11.Fpk.17-08-000308/6. 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) Kalmár Kereskedelmi Betéti
Társaság (7052 Kölesd, Öreg utca 17.; cégjegyzékszáma:
17 06 005941; adószáma: 21912975-2-17) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
7052 Kölesd, Dózsa György u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT

Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Buda-
pest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Tolna Megyei Bíróság
11.Fpk.17-08-000315/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZEGO-TRANS 2002 Szol-
gáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (7174 Kéty, Rákóczi utca 163.; cégjegyzékszáma:
17 09 004464; adószáma: 12839535-2-17) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ROVI 2002 Szállítmányozó, Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7100 Szekszárd, Dr. Nagy István u. 8.
7100 Szekszárd, Kerámia u. 105.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Tolna Megyei Bíróság
11.Fpk.17-08-000241/8. 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) Völgység-Invest Ingatlanbe-
fektetõ és Hasznosító Korlátolt Felelõsségû Társaság
(cégjegyzékszáma: 17 09 005397) adós fizetésképtelensé-
gét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Tolna Megyei Bíróság
11.Fpk.17-08-000216/9. 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) RÉV-BUILDING Építõ-

ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (7145 Sárpilis, József Attila utca 5.; cég-
jegyzékszáma: 17 09 005692; adószáma: 13778787-2-17)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000073/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VASI DRAZSÉ Hírügynökségi
Szolgáltató Betéti Társaság (9700 Szombathely, Bem J.
u. 2. B ép.; cégjegyzékszáma: 18 06 102584; adószáma:
26863498-1-18) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
VASI DRAZSÉ Hírügynökségi Szolgáltató Betéti Tár-

saság
VASI DRAZSÉ Hírügynökségi Szolgáltató Betéti Tár-

saság végelszámolás alatt álló cég
Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Széll K. u. 35. I/3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PECUNIAAGORA

Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 8900 Zalaeger-
szeg, Békeliget u. 1., cégjegyzékszáma: 20 10 040179.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000070/9. 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) MD-PANTERA Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (9700 Szombathely,
Rohonci u. 52.; cégjegyzékszáma: 18 06 102869; adó-
száma: 26866611-2-18) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCO Vagyon-
kezelõ és Tanácsadó Kft., 9022 Gyõr, Liszt F. u. 37.
fszt. 2., cégjegyzékszáma: 08 09 003091.
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A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000092/13. 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) PADRONE 99 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (9700 Szombathely, Avar
u. 3.; cégjegyzékszáma: 18 06 103433; adószáma:
20246709-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly u. 59/A I/3., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000046/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. október 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) AN-TI 2003 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (9600 Sárvár, Batthyány
utca 6. 3. em. 25.; cégjegyzékszáma: 18 06 105046; adó-
száma: 21565157-2-18) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HELP Kereskedel-
mi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 9700 Szombathely,
Kiskar u. 1., cégjegyzékszáma: 18 09 000505.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000104/10. 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) MOSER Tejtermelõ Betéti Tár-
saság (9547 Karakó, 042/20. hrsz.; cégjegyzékszáma:
18 06 105715; adószáma: 21965959-2-18) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8315 Gyenesdiás, Zsák u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCO Vagyon-

kezelõ és Tanácsadó Kft., 9022 Gyõr, Liszt F. u. 37.
fszt. 2., cégjegyzékszáma: 08 09 003091.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000136/9. 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) PEAGY Passzív Elektroni-
kai Alkatrész Gyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9700 Szombathely, Farkas u. 13.; cégjegyzékszáma:
18 09 104061; adószáma: 10365616-2-18) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TRIÁSZ-COOP Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3360 Heves, Fõ u. 33.
3350 Kál, Kápolnai út 2.
9700 Szombathely, Farkas u. 13.
Jogelõd(ök):
Ráth & Schrõd Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Vas Megyei Bíróság
3.Fpk.18-08-000221/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. szeptember 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Studio ELLER Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
(9700 Szombathely, Hefele M. út l. B ép.; cégjegyzék-
száma: 18 09 105067; adószáma: 12846517-2-18) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Studio ELLER Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS

Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000217/5. 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) PRO HYDRO Nagykereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (9724 Lukácsháza, Kis-
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csömötei u. 19.; cégjegyzékszáma: 18 09 105242; adó-
száma: 12928642-2-18) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Kõszegi út 28. 2. em. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1146 Budapest, Thököly u. 59/A I/3., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000234/4. 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) KLEIN UNLIMITED Ke-
reskedelmi és Szállítmányozó Korlátolt Felelõsségû
Társaság (9730 Kõszeg, Rákóczi Ferenc utca 19.; cég-
jegyzékszáma: 18 09 105865; adószáma: 13241472-2-18)
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 Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000226/6. 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) Középhegyi Beruházó és Lakás-
építõ Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (9700 Szombathely, Hajdú u. 24.; cégjegyzékszáma:
18 09 106117; adószáma: 13370475-2-18) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Középhegyi Beruházó és Lakásépítõ Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Kõszegi utca 26.
A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyonér-

tékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft., 9700 Szom-
bathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09 000366.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000096/9. 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) RUSZTIKÁL Kereskedelmi Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (9766 Rum, Temetõ u. 1.; cég-
jegyzékszáma: 18 09 106201; adószáma: 13413309-2-18)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-
gáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A, cégjegy-
zékszáma: 01 10 043170.

A Vas Megyei Bíróság
3.Fpk.18-08-000151/10. 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) BLUE STAR TRADE UNION
Vagyonvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (9556 Duka, Petõfi u. 2.; cégjegyzékszáma:
18 09 106714; adószáma: 13013222-2-18) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BLUE STAR SECURITY Vagyonvédelmi Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2209 Péteri, Táncsics M. utca 47.
1104 Budapest, Maglódi út 16.
1105 Budapest, Elõd u. 1.
9821 Gyõrvár, Új élet utca 54.
A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyonér-

tékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft., 9700 Szom-
bathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09 000366.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000451/8. 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) SÁRPO Burgonya Nemesítõ Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (8420 Zirc, Árpád u. 26.; cég-
jegyzékszáma: 19 09 503145; adószáma: 11523110-2-19)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-
ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.
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A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000465/8. 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) Balázs & Mocskonyi Építõ-
ipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (8500 Pápa, Gyõri
utca 4.; cégjegyzékszáma: 19 09 503150; adószáma:
11523103-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
8500 Pápa, Liliom u. 2/6.
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
4.Fpk.19-08-000148/12. 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) N&P KEGYELET 2006 Temetke-
zési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (8230 Balatonszõlõs, Árok u. 2.; cégjegyzék-
száma: 19 09 508533; adószáma: 13612144-2-19) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/l6., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020427/7. 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) FATA MORGANA Textil-
ipari és Szolgáltató Betéti Társaság (8999 Zalalövõ,
József A. u. 2.; cégjegyzékszáma: 20 06 032037; adó-
száma: 27663992-2-20) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FATA MORGANA Szálláshely Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
8777 Fûzvölgy, Kossuth u. 12.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020450/4. 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) HABATI Építõipari és Szolgáltató
Betéti Társaság (8800 Nagykanizsa, Balaton u. 17/1.; cég-
jegyzékszáma: 20 06 037286; adószáma: 21378234-2-20)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyv-
szakértõ és Szaktanácsadó Kft., 1196 Budapest, Petõfi
u. 138., cégjegyzékszáma: 01 09 906722.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020447/7. 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) EU West-Bau Építõipari
és Kereskedelmi Betéti Társaság (8900 Zalaegerszeg,
Batthyányi utca 9.; cégjegyzékszáma: 20 06 038955; adó-
száma: 22332981-2-20) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 1016 Budapest, Naphegy u. 29. II/3., cég-
jegyzékszáma: 01 09 895908.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020439/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 2. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) RK-KANIZSA Biztonságtechni-
ka Korlátolt Felelõsségû Társaság (8800 Nagykanizsa,
Sugár út 16/A; cégjegyzékszáma: 20 09 066498; adószá-
ma: 13352967-2-20) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.
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A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020443/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. november 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Bel Design Hungary Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900 Zalaegerszeg, Olaj-
munkás u. 5/B; cégjegyzékszáma: 20 09 066538; adó-
száma: 13372532-2-20) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Jogelõd(ök):
Bel Design Hungary Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020442/7. 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) FE-SAND Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900 Zala-
egerszeg, Hegyalja út 5. A ép. I. em. 5.; cégjegyzékszáma:
20 09 067240; adószáma: 13710558-2-20) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Pálóczi Horváth Ádám utca 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020187/13. 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) Black Eagle Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (8800 Nagykanizsa, Csengery
u. 15. III. em. 3.; cégjegyzékszáma: 20 09 067889; adó-
száma: 13693147-2-20) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Black Eagle Göd Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
2132 Göd (Felsõgöd), Ilona u. 1.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020372/6. 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) Gábor Áron Munka- és Formaru-
házat-gyártó és Kereskedõ Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság (8756 Nagyrécse, Haladás utca 42.; cégjegy-
zékszáma: 20 10 040245; adószáma: 10820146-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Gábor Áron Gépgyár Rt.
Gábor Áron Vállalkozásfejlesztési és Befektetési Rt.
Elõzõ székhelye(i):
1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 9.
1077 Budapest, Dohány u. 30/A fszt. 5.
1118 Budapest, Kelenhegyi út 48.
1125 Budapest, Kútvölgyi u. 62/B
2800 Tatabánya, Füzes u. 5.
Jogelõd(ök):
Gábor Áron Gépgyár Vállalat
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

A Pannon Felszámoló Kft. (Cg.: [01 09 063050]; 1025
Budapest, Szépvölgyi út 52.; felszámolóbiztos: Kallai Pál

egyfordulós nyilvános pályázatot

hirdet az Ipari Szövetkezet Kiskõrös „f. a.” (Cg.:
[03 02 000096]; 6200 Kiskõrös, Izsáki út 32.) tulajdonát
képezõ, Kiskõrösön található 1751/15. hrsz.-ú kivett telep-
hely megnevezésû ingatlanra (az ingatlanon jelentõs
mennyiségû környezeti teher található):

50 000 000 Ft irányáron.
A felszámoló beszámítást nem fogad el.
Fenti árak az áfát nem tartalmazzák.
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A pályázat benyújtásának módja, helye:
A pályázatot zárt borítékban, 1 eredeti és 1 másolati pél-

dányban, „Ipari Szövetkezet Kiskõrös f. a. pályázat” meg-
jelöléssel kell benyújtani a Pannon-Felszámoló Kft. szék-
helyén (1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.)

2009. január 12-én 12 óráig,

átvételi elismervény ellenében.

A pályázati kiírásban szereplõ ingatlant elõzetes idõ-
pont-egyeztetést követõen lehet megtekinteni, 2009. ja-
nuár 7-éig. Idõpont-egyeztetés a 06 (1) 266-0749-es tele-
fonszámon lehetséges.

A pályázati eljárás részletes feltételeirõl a felszámoló
Pannon-Felszámoló Kft. székhelyén (1025 Budapest, Szép-
völgyi út 52.), vagy a 266-0749-es számú telefonon lehet tá-
jékoztatást kapni, elõzetes egyeztetés után – 2009. ja-
nuár 7-éig munkanapokon 9–15 óra között.

Az ajánlat érvényességének feltétele 8 000 000 Ft
(nyolcmillió forint) bánatpénz elõzetes megfizetése és en-
nek igazolása.

A bánatpénzt a Pannon-Felszámoló Kft. Kereskedel-
mi és Hitelbank Rt.-nél vezetett 10201006-50236356-
00000000 számú bankszámlájára, „Ipari Szövetkezet Kis-
kõrös bánatpénz” megjelöléssel kell befizetni, vagy a fel-
számolóbiztosnál letétbe helyezni.

A felszámoló a bánatpénz után a visszafizetéséig terjedõ
idõre kamatot nem fizet. A bánatpénz összegének legké-
sõbb 2009. január 7-én 12 óráig a felszámoló bankszámlá-
ján vagy házipénztárában jóváírásra kell, hogy kerüljön.

A pályázati ajánlatok bontására, a benyújtási határidõ
leteltét követõen kerül sor, közjegyzõ jelenlétében.

A bontást követõen haladéktalanul megtörténik a pályá-
zatok elbírálása.

A bírálat eredményérõl tértivevényes levélben a felszá-
moló valamennyi pályázót harminc napon belül értesíti.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és a pályázati fel-
hívás nem jelent értékesítési kötelezettséget. A megfelelõ
ajánlat hiánya miatti pályázat eredménytelenné nyilvánítá-
sa a felszámoló és az Ipari Szövetkezet Kiskõrös „f. a.” ré-
szére kártérítési kötelezettséget nem keletkeztet.

A pályázati kiírásban szereplõ vagyonelemek a
266-0749-es számú telefonon történõ elõzetes egyeztetés
alapján megtekinthetõk, és a pályázatról további informá-
ció kérhetõ, munkanapokon 9 és 15 óra között a felszá-
moló 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52. szám alatt talál-
ható irodájában.

A TÍZEK Felszámoló, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(Cg.: [01 09 729062]; 1211 Budapest, Gyepsor u. 1.) mint
a „TÁRNA PLUSZ” Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
„f. a.” (Cg.: [15 06 080297]; 4400 Nyíregyháza, Szarvas

u. 1–3. I. em.; levelezési cím: 3963 Karcsa, Táncsics M.
út 1.) felszámolója, Megay Róbert Péter felszámolóbiztos

nyilvános pályázat

útján értékesítésre meghirdeti az alábbi vagyonelemeket:
1. Irodai gépek, berendezések 10 tételben, nettó

390 000 Ft vételi árért.
2. Lapjogok (alapítói és kiadói jogok, lapok sokszoro-

sításának és terjesztésének kizárólagos idõben és térben
korlátlan joga), mint vagyoni értékû jogok 9 tételben nettó
316 000 000 Ft vételi árért.

Az ajánlati feltételeket tartalmazó tájékoztató doku-
mentáció és jelentkezési lap a felszámolónál megtekint-
hetõ és 20 000 Ft + áfa/csomag áron megvásárolható.

Elõnyben részesül az a pályázó, aki az összes tételre egy
csomagban tesz ajánlatot.

A pályázaton való részvétel feltételei:
– az írásban benyújtott ajánlat, melynek tartalmaznia

kell a megvásárolni szándékozott tétel/ek ajánlott vétel-
árat, a fizetés módját, a fizetési feltételekre vonatkozó nyi-
latkozatokat, fedezetigazolást;

– a pályázó fõbb adatait (személyi igazolvány vagy
30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány);

– a megvásárolni kívánt tétel/ek irányára 10%-ának
megfelelõ ajánlati biztosíték befizetése a „TÁRNA
PLUSZ” Bt. „f. a.” nevére a felszámolónál pénztári befize-
téssel, vagy a társaság Erste Bank Nyrt.-nél vezetett
11600006-00000000-30921782 számú bankszámlájára
történhet legkésõbb az ajánlatok benyújtása idõpontjáig;

– a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy ajánlatát a le-
adási határidõtõl számított 20 napig fenntartja.

A vételi ajánlatot zárt borítékban, „PÁLYÁZAT” meg-
jelöléssel írásban, legkésõbb a Cégközlönyben való megje-
lenéstõl (2008. december 18.) számított 15. nap 10 óráig
kell benyújtania a kijelölt felszámoló székhelyén, átvételi
elismervény ellenében, vagy bizonyított postai feladással.

Az ajánlatok bontása és értékelése a megjelenéstõl szá-
mított 20 napon belül közjegyzõ elõtt történik. Az értéke-
sítésre meghirdetett vagyon bemutatását elõzetes értesítés
esetén biztosítjuk, arról készült tájékoztató anyag a felszá-
molónál megtekinthetõ. További információt dr. Megay
Oktávtól lehet kérni a 06 (30) 943-4216-os telefonszámon.

Az ajánlati biztosítékot (bánatpénzt, nem kamatozik)
eredményes pályázat esetén a vételárba beszámítjuk, si-
kertelen pályázók részére a befizetett összeget visszautal-
juk. Az eredményes, de szerzõdést nem kötõ pályázó a bá-
natpénzt elveszti.

A felszámoló felhívja a törvényen és szerzõdésen ala-
puló elõvásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pá-
lyázati feltételekben meghatározott idõpontig jelentsék be,
megjelölve a pontos igényüket. Érvényes pályázat esetén a
szerzõdési feltételek elfogadásával a nyertes pályázó he-
lyébe lép, ezzel egyidejûleg köteles a bánatpénzt megfi-
zetni.

2008/52. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 9515



Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló fenntartja
magának a jogot, hogy a postai úton sérülten érkezett borí-
ték esetén érvénytelen, valamint megfelelõ ajánlat hiányá-
ban az értékesítést részben vagy egészben eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

A Delta Nova Kft. (Cg.: [11 09 002635]; 2890 Tata,
Ady E. u. 67.) mint az ELDORÁDÓ TOURS Idegen-
forgalmi és Kereskedelmi Bt. „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[11 06 009556]; 2921 Komárom, Kiss u. 6.) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós tulajdonát képezõ alábbi gépjármû-
veket:

1. DAF SB 3000 típusú autóbusz
– frsz.: GIU-457
– gyártási év: 1993
– hengertérfogat: 11 630 cm3 (dízelmotor)
Irányár áfával együtt: 1 200 000 Ft.
2. Volvo B12 típusú autóbusz
– frsz.: GVA-753
– gyártási év: 1993
– hengertérfogat: 11 983 cm3 (dízelmotor)
Irányár áfával együtt: 1 200 000 Ft.
A pályázatokat tértivevényes levélben a felszámoló

székhelyére (Delta Nova Kft., 2891 Tata, Pf. 74) kérjük
beküldeni.

A borítékra kérjük ráírni: „ELDORÁDÓ TOURS Bt.
f. a. pályázat”.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2009. január 5.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

Megfelelõ, azonos értékû (a legjobb ajánlati ártól
10%-on belüli sávban) árat ajánlók között nyilvános ártár-
gyalásra kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalást meg-
elõzõen az érintettekkel a felszámoló ismerteti.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell a pályá-

zó nevét, címét, a bruttó ajánlati ár egyértelmû meghatáro-
zását, a fizetés módját, feltételeit és a fizetési határidõt.

– A pályázó köteles az ajánlott vételár 10%-át a Delta
Nova Kft. 10300002-46529499-00003285 számú számlá-
jára átutalni, illetve készpénzben bánatpénzként befizetni
és a befizetés igazolását a pályázathoz mellékelni. Az
eredménytelenül pályázó részére, illetve érvénytelen pá-
lyázat esetén a felszámoló a bánatpénzt a pályázatok érté-
kelését követõen 8 napon belül visszautalja.

Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános értéke-
sítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a kiala-
kult vételár ismeretében vételi szándékukról nyilatkozatot
tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a felszá-
moló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az elõvá-
sárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok
benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy megfelelõ ajánlat
hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázatról további felvilágosítás Rónavölgyi Bélától
a felszámoló megbízottjától kérhetõ telefonon: 06 (34)
487-724, 06 (34) 380-935, 06 (30) 226-8310.

A Patik, Varga és Társaik Gazdasági Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [14 10 300109]; 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.) mint
a Kapos Express Építõipari, Kereskedelmi és Vendég-
látó Kft. „f. a.” (Cg.: [14 09 300855]; 7400 Kaposvár,
Viola u. 9.) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a gazdálkodószervezet alábbi vagyon-
tárgyait:

– A kaposvári 925. hrsz. alatt felvett „lakóház, udvar”
tkv.-i megnevezésû, összesen 352 m2 tkv.-i térmértékû in-
gatlana, a rajta lévõ felépítményekkel és megkezdett beru-
házással. Az ingatlan Kaposváron a Damjanich u. 16. sz.
alatt található.

Pályázati irányár: 25 000 000 Ft + áfa, vagyis mind-
összesen 30 000 000 Ft (fordított áfa).

– A kaposvári 5894/55. hrsz. alatt felvett „ipartelep”
tkv.-i megnevezésû, összesen 1705 m2 tkv.-i térmértékû
ingatlan, a rajta lévõ felépítményekkel együtt. Az ingatlan
Kaposváron a Jutai úton található.

Pályázati irányár: 10 000 000 Ft + áfa, vagyis mind-
összesen 12 000 000 Ft (fordított áfa).

Az értékesítés feltételeirõl részletes információ a felszá-
molótól kérhetõ [8840 Csurgó, Széchenyi tér 15., tel. és fax:
06 (82) 471-412, 471-426, 471-829], az ingatlanok megte-
kintésére pedig idõpont egyeztethetõ Horváth László volt
ügyvezetõvel [06 (70) 317-1640].

A benyújtandó pályázatoknak tartalmazniuk kell:
1. A pályázó adatait (név, cím, cégkivonat, adószám).
2. Az ajánlott áfa nélküli vételár pontos megjelölését.
3. Fizetési feltételek meghatározása és a fizetõképes-

ség igazolása.
A bánatpénz:
A pályázónak bánatpénzként a megvásárolni kívánt va-

gyontárgy pályázati irányárának 10%-át kell a pályázat-
bontás helyszínén letétbe helyeznie, vagy átutalnia a fel-
számolónak az ERSTE BANK Hungary Nyrt. csurgói fi-
ókjánál vezetett 11637000-08171700-37000000 sz. bank-
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számlájára, úgy, hogy az a pályázat bontását megelõzõ na-
pig beérkezzen.

Átutalás esetén a banki igazolást a pályázathoz csatolni
kell. A felszámoló a bánatpénz után kamatot nem fizet, ke-
zelési költséget sem számít fel.

A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:
A pályázatokat két példányban, zárt borítékban, „Kapos

Express” jeligével kérjük személyesen benyújtani vagy
tértivevénnyel feladni az alábbi címre: Patik, Varga és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Zrt. (8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15.)

A pályázat beérkezési határideje:

2009. január 12-én 11 óra.

A pályázatok közjegyzõ jelenlétében történõ nyilvános
bontására a felszámoló székhelyén kerül sor 2009. ja-
nuár 12-én 11 órakor.

A bontást követõen kerül sor a megjelent pályázók sze-
mélyes meghallgatására és – amennyiben a Cstv. 49/A. §
(4) bekezdésében írt feltételek fennállnak – az esetleges ár-
tárgyalásra. A bontáson meg nem jelent pályázókat a fel-
számoló a bontást követõ 8 napon belül írásban értesíti a
pályázat eredményérõl.

A felszámoló felhívja a jogosultakat, hogy az elõvásár-
lási jogukat a legjobb ajánlat ismeretében azonos feltételek
mellett a nyilvános pályázat keretében gyakorolhatják.

A Patik, Varga és Társaik Gazdasági Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [14 10 300109]; 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.)
mint a RIVER-TRADE Kft. „f. a.” (Cg.: [08 09 002564];
9028 Gyõr, Fehérvári u. 75.) felszámolója (dr. Varga János
felszámolóbiztos)

nyilvános pályázat

útján értékesíti a gazdálkodószervezet alábbi vagyon-
tárgyait:

I. Ingatlan
– Az adós tulajdonát képezõ, gyõri 83/103. hrsz. alatti

„telephely” tkv.-i megnevezésû, összesen 2173 m2 tkv.-i
térmértékû ingatlan, mely Gyõr, Fehérvári u. 75. sz. alatti
ipartelepen található bekerített önálló ingatlanegység, a
rajta levõ raktárakkal, irodával és szociális helyiségekkel.

Pályázati irányár: 80 000 000 Ft + áfa, azaz bruttó
96 000 000 Ft (fordított áfa).

II. Ingóságok
Az adós tulajdonát képezõ, mintegy 4 000 000 Ft nyil-

vántartási értékû, erõsen használt állapotú irodaberende-
zési tárgyak, megmaradt készletek és egyéb eszközök (ki-
zárólag egy tételben történõ értékesítéssel).

Pályázati irányár: 1 000 000 Ft + áfa, azaz bruttó
1 200 000 Ft.

Az értékesítés feltételeirõl részletes információ a felszá-
molótól kérhetõ [Máté János, 8840 Csurgó, Széchenyi
tér 15.; tel. és fax: 06 (82) 471-412, 471-426, 471-829], va-
lamint egyeztethetõ idõpont az ingatlan és az ingóságok
megtekintésére.

A benyújtandó pályázatoknak tartalmazniuk kell:
1. A pályázó adatait (név, cím, cégkivonat, adószám).
2. Az ajánlott áfa nélküli vételár pontos megjelölését.
3. Fizetési feltételek meghatározása és a fizetõképes-

ség igazolása.
A bánatpénz:
A pályázónak bánatpénzként a megvásárolni kívánt va-

gyontárgy pályázati irányárának 10%-át kell a pályázat-
bontás helyszínén letétbe helyeznie, vagy átutalnia a fel-
számolónak az ERSTE BANK Hungary Nyrt. csurgói fi-
ókjánál vezetett 11637000-08171700-37000000 sz. bank-
számlájára úgy, hogy az a pályázat bontását megelõzõ na-
pig beérkezzen.

Átutalás esetén a banki igazolást a pályázathoz csatolni
kell. A felszámoló a bánatpénz után kamatot nem fizet, ke-
zelési költséget sem számít fel.

A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:
A pályázatokat két példányban, zárt borítékban,

„RIVER-TRADE” jeligével kérjük személyesen benyúj-
tani, vagy tértivevénnyel feladni az alábbi címre: Patik,
Varga és Társaik Gazdasági Tanácsadó Zrt. (8840 Csurgó,
Széchenyi tér 15.).

A pályázat beérkezési határideje:

2009. január 12-én 11 óra 15 perc.

A pályázat bontása:
A pályázatok közjegyzõ jelenlétében történõ nyilvános

bontására a felszámoló székhelyén kerül sor, 2009. ja-
nuár 12-én 11 óra 15 perckor.

A bontást követõen kerül sor a megjelent pályázók sze-
mélyes meghallgatására és a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése
szerinti esetleges ártárgyalásra, így kérjük, hogy lehetõleg
minden pályázó vegyen részt a nyilvános bontáson. A bon-
táson meg nem jelent pályázókat a felszámoló a bontást
követõ 8 napon belül írásban értesíti a pályázat eredmé-
nyérõl.

A felszámoló felhívja a jogosultakat, hogy az elõvásár-
lási jogukat a legjobb ajánlat ismeretében, azonos feltéte-
lek mellett a nyilvános pályázat keretében gyakorolhatják.

A Patik, Varga és Társaik Gazdasági Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [14 10 300109]; 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15.)
mint a GARDA HUNGÁRIA 2001. Kft. „f. a.” (Cg.:
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[08 09 009794]; 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 20.)
felszámolója (dr. Varga János felszámolóbiztos)

nyilvános pályázat

útján értékesíti a gazdálkodószervezet alábbi vagyontár-
gyait:

I. Ingatlanok
– Az adós tulajdonát képezõ, mosonmagyaróvári

5216/1. hrsz. alatti „üzem, raktár és iroda” tkv.-i megneve-
zésû, összesen 2686 m2 tkv.-i térmértékû ingatlan, mely
Mosonmagyaróvár, Barátság u. 20. sz. alatt található beke-
rített önálló ingatlanegység, a rajta lévõ volt édességüzem-
mel, raktárakkal, irodákkal és szociális helyiségekkel.

Pályázati irányár: 150 000 000 Ft + áfa, azaz bruttó
180 000 000 Ft (fordított áfa).

II. Ingóságok
Az adós tulajdonát képezõ és az üzemingatlanban talál-

ható irodaberendezési tárgyak, megmaradt tartozékok és
egyéb eszközök (kizárólag egy tételben történõ értékesí-
téssel).

A pályázati irányár: 1 000 000 Ft + áfa, azaz bruttó
1 200 000 Ft.

Az értékesítés feltételeirõl részletes információ a felszá-
molótól kérhetõ [Máté János, 8840 Csurgó, Széchenyi
tér 15.; tel. és fax: 06 (82) 471-412, 471-426, 471-829], va-
lamint egyeztethetõ idõpont az ingatlan és az ingóságok
megtekintésére.

A benyújtandó pályázatoknak tartalmazniuk kell:
1. A pályázó adatait (név, cím, cégkivonat, adószám).
2. Az ajánlott áfa nélküli vételár pontos megjelölését.
3. Fizetési feltételek meghatározása és a fizetõképes-

ség igazolása.
A bánatpénz:
A pályázónak bánatpénzként a megvásárolni kívánt va-

gyontárgy pályázati irányárának 10%-át kell a pályázat-
bontás helyszínén letétbe helyeznie, vagy átutalnia a fel-
számolónak az ERSTE BANK Hungary Nyrt. csurgói
fiókjánál vezetett 11637000-08171700-37000000 sz.
bankszámlájára úgy, hogy az a pályázat bontását megelõzõ
napig beérkezzen.

Átutalás esetén a banki igazolást a pályázathoz csatolni
kell. A felszámoló a bánatpénz után kamatot nem fizet, ke-
zelési költséget sem számít fel.

A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:
A pályázatokat két példányban, zárt borítékban,

„GARDA” jeligével kérjük személyesen benyújtani, vagy
tértivevénnyel feladni az alábbi címre: Patik, Varga és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Zrt. (8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15.).

A pályázat beérkezési határideje:

2009. január 12-én 10 óra 45 perc.

A pályázat bontása:
A pályázatok közjegyzõ jelenlétében történõ nyilvános

bontására a felszámoló székhelyén kerül sor, 2009. ja-
nuár 12-én 10 óra 45 perckor.

A bontást követõen kerül sor a megjelent pályázók sze-
mélyes meghallgatására és a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése
szerinti esetleges ártárgyalásra, így kérjük, hogy lehetõleg
minden pályázó vegyen részt a nyilvános bontáson. A bon-
táson meg nem jelent pályázókat a felszámoló a bontást
követõ 8 napon belül írásban értesíti a pályázat eredmé-
nyérõl.

A felszámoló felhívja a jogosultakat, hogy az elõvásár-
lási jogukat a legjobb ajánlat ismeretében, azonos feltéte-
lek mellett a nyilvános pályázat keretében gyakorolhatják.

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság (cégjegyzékszám:
[01 10 044074]; székhely: 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. 7–8.; levelezési cím: 7601 Pécs, Pf. 378), a FINOM-
SÁGOK Fagylaltgyártó és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság „f. a.” (cégjegyzékszám:
[14 09 305543]; székhely: 7400 Kaposvár, Dombóvári
út, Keleti Ipari Park 3657/87. hrsz.; adószám:
[10391107-2-14]) Somogy Megyei Bíróság 3. Fpk.
14-07-000109/3. sz. jogerõs végzésével kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja adós gazdálkodószervezet tulaj-
donában lévõ alábbi vagyonelemeket:

– Kaposvár, 3657/103., 3657/104. és 3657/105. hrsz.
alatt nyilvántartott, „ipartelep és üzem, hûtõház és egyéb
épület” megnevezésû, összesen 3 ha 2551 m2 területû in-
gatlanokat egyben.

Irányár: nettó 217 000 000 Ft (az áfa az áfatörvény
142. §-a szerinti).

– Adós gazdálkodószervezet tulajdonát képezõ élelmi-
szer-ipari és egyéb gépek, berendezések, eszközöket egy-
ben.

A vagyontárgyak együttes irányára: nettó 33 000 700 Ft
(az áfa az áfatörvény 142. §-a szerinti).

A felszámoló a hirdetményben felsorolt adósi vagyont
kizárólag együtt kívánja értékesíteni.

A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a meg-
hirdetett nettó irányár 5%-ának megfelelõ bánatpénz
megfizetése a felszámoló szervezet CIB Közép-Európai
Nemzetközi Bank Rt.-nél vezetett 10700055-
04225205-52000001 számú számlájára „FINOMSÁ-
GOK Kft. f. a.” megjelöléssel.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-
latokat kér benyújtani, melyeket a VECTIGALIS Zrt., 7621
Pécs, Mátyás király u. 21., illetve 7601 Pécs, Pf. 378 címek-
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re kér „FINOMSÁGOK Kft. f. a. VÉTELI AJÁNLAT”
megjelöléssel, zárt borítékban, személyesen vagy postai
úton eljuttatni.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét,
székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat,
gazdálkodószervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegy-
zésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldá-
nyát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltétele-
ket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról,
a bánatpénz befizetésének, valamint a tenderfüzet megvá-
sárlásának igazolását a pályázat benyújtásáig.

A pályázati tenderfüzet a VECTIGALIS Zrt., 7621
Pécs, Mátyás király u. 21. szám alatti irodájában megte-
kinthetõ, valamint 100 000 Ft + áfa áron megvásárolható.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja:

2009. január 16. (péntek) 12 óra.

Az értékesítésre kerülõ ingatlanok és vagyontárgyak
– idõpont-egyeztetést követõen – megtekinthetõk.

További információ a felszámoló szervezet munka-
társától, Weintraut Józseftõl a 06 (72) 513-624 és a
06 (30) 939-9978-as telefonszámokon kérhetõ.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 munkanapon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A benyújtási határidõt követõ 15 munkanapon belül a fel-
számoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményé-
rõl jegyzõkönyv készül, melyet adós bármely hitelezõje
megtekinthet. Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a
felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.

Megfelelõ, azonos értékû pályázat esetén a felszámoló
nyilvános értékesítési versenytárgyalást tart, melynek fel-
tételeit a versenytárgyalás megkezdését megelõzõen a
résztvevõkkel ismerteti. Azonos értékû ajánlatnak minõ-
sül, ha az ajánlati ár a legmagasabb megajánlott nettó vé-
telár 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 felszámoló felhívja a Cstv. 49/C. §-ában meghatáro-
zott elõvásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elõvásár-
lási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorol-
hatják.

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 NORMAX
Beruházó Kft. „f. a.” (Cg.: [13 09 109785]; székhely:
2030 Érd, Budai út 26.) adós gazdálkodószervezetnek a

Fõvárosi Bíróság 13. Fpk. 09-07-004827. számú végzésé-
vel kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tu-
lajdonát képezõ

– budapesti 30340. hrsz. alatt nyilvántartott „kivett be-
építetlen terület” megnevezésû, 5722 m2 alapterületû in-
gatlant, amely természetben 1142 Budapest, Erzsébet ki-
rályné útja 111–113. és Szatmár u. 80–82. szám alatt talál-
ható.

Az ingatlan tulajdoni lapján széljegyen bejegyzett maj-
dani társasházi albetétek tulajdonjog-fenntartással történõ
eladására, azok módosításának, esetleges törlésének tisz-
tázására, az esetleges értékesítések folytatására, valamint a
szintén széljegyen szereplõ perfeljegyzések elintézésére, a
perek átvállalására a pályázónak kötelezettséget kell vál-
lalnia az adásvételi szerzõdésben.

Irányár: nettó 880 000 000 Ft (nettó nyolcszáznyolcvan-
millió forint).

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-
latokat kér benyújtani, melyeket TM-LINE Kft., 1092 Bu-
dapest, Ferenc krt. 40., 1450 Budapest, Pf. 136, valamint
a 7621 Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve 7603 Pécs,
Pf. 121 címekre vár „NORMAX Kft. f. a. vételi ajánlat”
megjelöléssel, kettõs zárt borítékban, személyesen vagy
postai úton eljuttatni.

A pályázaton való részvétel feltétele a megpályázott in-
gatlanok esetében az irányár 10%-a, bánatpénzként törté-
nõ befizetése adós társaság Raiffeisen Bank Rt.-nél veze-
tett 12072507-00122733-00100003 számú bankszámlájá-
ra, legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig és en-
nek igazolása a pályázati anyagban. (A közlemény rovat-
ban kérjük feltüntetni: NORMAX Kft. „f. a.” ingatlan bá-
natpénz.)

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,
székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megaján-
lott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget
vállal.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. de-
cember 18.) 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 felszámoló az
ajánlatokat értékeli.

A felszámoló a beszámítás lehetõségét az 1991. évi
IL. tv. 49. § (4) bekezdése alapján kizárja. Amennyiben
több megfelelõ ajánlat esetén a legjobb beadott vételárat
követõ ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a
felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.
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A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányá-
ban a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

További információ Somogyi Ferenc felszámolóbiztos-
tól a 06 (30) 660-1665-ös telefonszámon kapható.

A részletes pályázati feltételeket és az ingatlanok leírá-
sát tartalmazó feltételfüzet a felszámoló szervezet buda-
pesti és pécsi irodájában megtekinthetõ, 120 000 Ft bruttó
áron megvásárolható.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

A BROSS Válságkezelõ Kft. (Cg.: 01 09 666223];
1015 Budapest, Hattyú u. 3/A, fszt. 2.), mint a ZEORG
Export-Import Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.”
(Cg.: [15 09 068729]; 4400 Nyíregyháza, Fészek u. 35.)
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 14. Fpk.
15-06-000799/15. számú határozata által kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázat

útján értékesítésre meghirdeti a felszámolás alatt álló szer-
vezet tulajdonát képezõ gépjármûvet.

I. Gépjármû
Volkswagen Passat 2.0 PD TDi Comfortline
Gyártási év: 2005.
Km-telítettség: 69 191 km.
Irányár: 3 500 000 Ft.
II. A pályázaton való részvétel feltételei
A pályázaton magyar és külföldi természetes személy,

jogi személyiséggel rendelkezõ, valamint jogi személyi-
ség nélküli társaság vehet részt.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és
jogilag kötelezõ erejû nyilatkozatát az alábbiakban:

– a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott va-
gyontárgyat meg kívánja vásárolni,

– az ár, amelyet a pályázó a meghirdetett vagyontár-
gyért fizet, a pályázati árat nettó összegben kell meghatá-
rozni forintban (HUF),

– a fizetés módja, ütemezése,
– a pályázó vállalása, hogy az adásvételi szerzõdés

megkötésétõl számított 30 napon belül a vételárat megfi-
zeti,

– minimum 60 napos szerzõdési kötelezettség vál-
lalása,

– a pályázó vállalása, hogy ajánlatát a beadási határidõ-
tõl számított 60 napig fenntartja.

Jogi személy esetén:
– 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot,
– cégjegyzésre jogosult eredeti aláírási címpéldányát.

Magánszemély esetén:
– az ajánlattevõ lakcímét,
– személyi igazolvány számát,
– adóazonosító jelét,
– nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tulajdonszer-

zésben nincs korlátozva,
– két tanú aláírása.
Valamennyi pályázó esetén:
– az ajánlati árat, külön feltüntetve az áfa összegét.
A pályázat érvényességének feltétele a bánatpénz be-

fizetése és jóváírása az Alsónémedi és Vidéke Takarék-
szövetkezet 64400123-30097068-11100013 számú
számláján, melynek során kérjük feltüntetni a pályázó
nevét, valamint „Zeorg Kft. – pályázati bánatpénz” szö-
veget. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az
irányadók. A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba be-
számít, míg a többi pályázó bánatpénzét a pályázat kiér-
tékelését követõen, legkésõbb 15 napon belül kell
visszafizetni.

Az ajánlatot kettõs, zárt, cégjelzés és feladó nélküli bo-
rítékban, „Zeorg Kft. f. a. pályázat” megjelöléssel postai
úton, vagy személyesen lehet benyújtani a Bross Válság-
kezelõ Kft. nyíregyházi irodájába (4400 Nyíregyháza,
Szabadság tér 10.). A postai úton feladott pályázatoknak
az ajánlat beérkezési határidejéig meg kell érkeznie a fel-
számoló postacímére.

Az ajánlatok beérkezési határideje:

2009. január 2.

A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási szándékukat – jogosultságuk igazolása
mellett – az ajánlatok beadási határidejéig írásban jelent-
sék be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõen
– legkésõbb 8 napon belül – közjegyzõ jelenlétében kerül
sor. Az ajánlatokat a felszámoló a bontást követõ nyolc na-
pon belül elbírálja, és ennek eredményérõl írásban értesíti
az ajánlattevõket.

Megfelelõ ajánlatok esetén a felszámoló az azonos érté-
kû (10% eltérésen belül) ajánlattevõk között nyilvános ár-
tárgyalást tart, amelyre az ajánlattevõket a felszámoló kü-
lön, írásban hívja meg. Az ártárgyaláson a felszámoló el-
sõdlegesen a vételár nagysága alapján dönt az ajánlattevõk
között, mely ártárgyaláson mód van az írásos ajánlatok
módosítására. Az ártárgyaláson létrejön a már jelzett adás-
vételi szerzõdés.

A jelen ajánlattételi felhívás az eladó részérõl, nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló megfelelõ
ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja. Ilyen
esetben sem az eladóval, sem annak felszámolójával szem-
ben semmilyen jogcímen igényt támasztani nem lehet, a
felszámoló úgy tekinti, hogy ezen feltételeket az ajánlatte-
võk az ajánlat beadásával elfogadták.
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Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban további felvi-
lágosítás kérhetõ munkanapokon 8 óra és 14 óra között a
06 (42) 789-581-es telefonszámon.

A REAL-HOLDING Kft. (Cg.: [01 09 738760]; 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15.) mint a VTV 2000 Kft.
„f. a.” (Cg.: [03 09 109510]; 6000 Kecskemét, Kiskõrösi
út 30.) felszámolója, pályázat útján

nyilvános értékesítésre

hirdeti meg a VTV 2000 Kft. „f. a.” tulajdonát képezõ épí-
tõipari kereskedelmi tevékenységbõl visszamaradt va-
gyontárgyait egyben történõ megvételre, melynek nettó
irányára: 500 000 Ft.

A pályázatot postai úton, zárt borítékban, „Pályázat
VTV 2000 Kft. f. a.” jelzéssel a REAL-HOLDING Kft.,
5002 Szolnok, Pf. 134 címre kell megküldeni.

A pályázat postára adásának határideje:

2009. január 5.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik a postára adás határidejétõl számított 8 napon belül.

A megjelölt idõpontig beérkezõ pályázatokat a felszá-
moló értékeli, ez alapján dönt a pályázat nyertesérõl, il-
letve több megfelelõ, azonos értékû pályázat esetén az
1991. évi IL. tv. 49/A. § (4) bekezdése alapján nyilvános
ártárgyalást tart.

A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy
megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatokat eredményte-
lennek nyilvánítsa.

A pályázat érvényességi feltételei:
– ajánlati ár egyértelmû meghatározása,
– az ajánlati ár 10%-ának megfelelõ bánatpénz átutalá-

sa a REAL-HOLDING Kft. „f. a.” 10917000-00000004-
31730008 számú elszámolási számlájára, és ennek hitelt
érdemlõ bizonyítása,

– ajánlati kötöttség – 45 nap – vállalása,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az 1991. évi IL. tv.

49/A. § (4) bekezdése alapján nyilvános ártárgyaláson részt
kíván-e venni.

Társaságok esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat
csatolása is szükséges, mely feltétele a pályázat érvényes-
ségének.

A meghirdetett vagyontárgyak elõzetes idõpont-egyez-
tetést követõen megtekinthetõk.

A sikertelen pályázók a bánatpénzt az eredményhirde-
téstõl számított 15 napon belül visszakapják, melyre a fel-
számoló kamatot nem fizet.

Nyilvános eredményhirdetésre 2009. január 15-én
10 órakor, a REAL-HOLDING Kft., 5000 Szolnok, Hu-
nyadi u. 14. szám alatti irodahelyiségében kerül sor.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy a törvényben biztosított elõvásárlási jogukat a nyil-
vános eredményhirdetésen gyakorolhatják, úgy, hogy a ki-
alakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándé-
kukról.

A vásárlásra meghirdetett tételekkel kapcsolatban bõ-
vebb felvilágosítást munkanapokon 10–15 óra között
Szóró Imréné ad a 06 (76) 506-706-os telefonszámon.

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 KO-
LOR-KAROLINA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
„f. a.” (Cg.: [01 09 666031]; székhely: 1113 Budapest,
Karolina út 17.) adós gazdálkodószervezetnek a Fõvárosi
Bíróság 18. Fpk. 01-08-001322/10. számú végzésével ki-
jelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tu-
lajdonát képezõ:

Négy raklap vegyes festékanyag (beltéri festékek, fa-
ápolók, zománcfestékek, szerszámok, részletezésük a ten-
derfüzetben)

Irányár: nettó 800 000 Ft.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket a TM-LINE Zrt., 7621
Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve 7603 Pécs, Pf. 121 címek-
re vár „KOLOR-KAROLINA Kft. f. a. vételi ajánlat”
megjelöléssel, kettõs zárt borítékban, személyesen vagy
postai úton eljuttatni.

A pályázaton való részvétel feltétele az irányár
10%-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: KO-
LOR-KAROLINA 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, Bõsz Jánostól a 06 (30) 660-1654, valamint a 06 (72)
520-627-es telefonszámokon kapható. A részletes értéke-
sítési feltételeket tartalmazó tájékoztató a felszámoló szer-
vezetnél megtekinthetõ és bruttó 10 000 Ft áron megvásá-
rolható.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. de-
cember 18.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap
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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 között 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 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.; levelezési cím: 7603 Pécs, Pf. 121) a BOAZ
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[17 09 005947]; székhely: 7251 Kapospula, Béke tér 16.)
adós gazdálkodószervezetnek a Tolna Megyei Bíróság
11. Fpk. 17-08-000168. számú végzésével kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tu-
lajdonát képezõ:

2 db Brother típusú és 8 db Juki típusú gyorsvarrógépe-
ket, valamint 1 db Brother és 1 db Mauser 5 szálas tisztázó-
gépet, 1 db Juki fedezõ és 1 db Pfaff cikcakk varrógépet.

Irányár: nettó 1 000 000 Ft.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket a TM-LINE Zrt., 7621
Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve 7603 Pécs, Pf. 121 címek-
re vár „BOAZ Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelöléssel, kettõs
zárt borítékban, személyesen vagy postai úton eljuttatni.

A pályázaton való részvétel feltétele az irányár
10%-ának bánatpénzként történõ befizetése a felszámoló
Raiffeisen Bank Nyrt.-nél vezetett 12072507-00370600-
00100009 számú bankszámlájára, legkésõbb a pályázat
benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a pályázati
anyagban. (A közlemény rovatban kérjük feltüntetni:
BOAZ 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 értékesítési feltételeket tartalmazó tá-
jékoztató a felszámoló szervezetnél megtekinthetõ és
bruttó 5000 Ft áron megvásárolható.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. de-
cember 18.) 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 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 ajánlat-
tevõket írásban értesíti. Azonos értékû ajánlatnak minõsül,
ha a megadott vételárak között eltérés 10%-nál nem na-
gyobb.

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 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.; levelezési cím: 7603 Pécs, Pf. 121) a Hõgyészi
Vegyesipari Szövetkezet „f. a.” (Cg.: [17 02 000423];
7191 Hõgyész, Ady E. u. 11.) a Tolna Megyei Bíróság
4. Fpk. 17-07-000226. számú végzésével kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tu-
lajdonát képezõ készleteket.

Irányár: nettó 50 000 Ft (nettó ötvenezer).
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A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-
latokat kér benyújtani, melyeket a TM-LINE Zrt., 7621
Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve 7603 Pécs, Pf. 121 címek-
re vár „Hõgyészi Vegyesipari Szövetkezet f. a. vételi aján-
lat” megjelöléssel, kettõs zárt borítékban, személyesen
vagy postai úton eljuttatni.

A pályázati eljárás részletes feltételeit feltételfüzet álla-
pítja meg. A feltételfüzet – titoktartási nyilatkozat egyide-
jû aláírása mellett – a felszámoló székhelyén munkanapo-
kon 9–12 óráig megtekinthetõ, illetve megvásárolható,
5000 Ft + áfa áron.

A pályázaton való részvétel feltétele az irányár
5%-ának bánatpénzként történõ befizetése 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: Hõ-
gyészi Vegyesipari Szövetkezet 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.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. de-
cember 18.) 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 benyúj-
tási határidõt követõ 30 napon belül a felszámoló az ajánla-
tokat értékeli. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén a
felszámoló nyilvános értékesítési versenytárgyalást tart,
melynek idejérõl, helyérõl, szabályairól és a befizetendõ bá-
natpénz összegérõl a felszámoló az ajánlattevõket írásban
értesíti. Azonos értékû ajánlatnak minõsül, ha a megadott
vételárak között 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.

A CONCORDAT Felszámoló Kft. (Cg.:
[01 09 562281]; székhelye: 1015 Budapest, Hattyú
u. 10/A fszt. 1.) mint az AGRIACOMPUTER Ter-

vezõ, Gyártó és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[10 09 020677]; székhelye: 3300 Eger, Nagyváradi
u. 18.; adószáma: [11160294-2-10]) a Heves Megyei Bí-
róság 3. Fpk. 10-07-000117/4. számú végzésével kije-
lölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ FCV-309 forgalmi rendszámú, Opel
gyártmányú, Astra C 1,4 GL típusú, 1995 gyártási évû, for-
galomból kivont személygépkocsit.

Irányár: 340 000 Ft + áfa (háromszáznegyvenezer forint
+ áfa).

Bánatpénz: 34 000 Ft (harmincnégyezer 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 bizonyító banki igazolást, vagy pénztári
bizonylatot.

A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befi-
zetése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig a
felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszámlára
vagy pénztárba.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

Az értékesítésre kerülõ személygépkocsiért a felszá-
moló kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megte-
kintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a
tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási il-
leték, vagy valamennyi más költség a pályázót (vevõt)
terheli.

A teljes vételár kiegyenlítése az egyes adásvételi szer-
zõdés létrejöttének és birtokba lépésének is elõfeltétele.

A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fizetési
mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjelenés-
tõl (2008. december 18.) számított 15. napon délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen vagy postai úton be-
nyújtani a felszámoló budapesti irodájába: 1015 Budapest,
Hattyú u. 10/A (postacm: 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A),
vagy a zalaegerszegi irodájába: 8900 Zalaegerszeg, Béke-
ligeti u. 1. (postacíme: CONCORDAT Kft., 8901 Zala-
egerszeg, Pf. 19).

A zárt borítékra kérjük ráírni: ,,AGRIACOMPUTER
Kft. f. a. Pályázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az aján-
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lattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül
sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését meg-
elõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszá-
molóbiztostól a 06 (1) 202-2208-as és a 06 (92)
510-466-os telefonszámokon [telefax: 06 (1) 202-2208, 06
(92) 510-426].

A CONCORDAT Felszámoló Kft. (Cg.: [01 09 562281];
székhelye: 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.) mint
a BÓCSATECH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
„f. a.” (Cg.: [13 09 097214]; székhelye: 2131 Göd [Alsó-
göd], Mayerffy u. 10.) a Pest Megyei Bíróság
11. Fpk. 13-07-001983/10. számú végzésével kijelölt fel-
számolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ Göd belterület (Bócsa, Balassi B. u. 11.)
6404. hrsz.-ú, kivett mûvelési ágú, 5614 m2 nagyságú, la-
kóház, udvar, gazdasági épület és mûhely elnevezésû,
munkásszállónak használt ingatlant a benne lévõ ingósá-
gokkal együtt. Az ingatlanegyüttesben a felépítmények
bruttó alapterülete 2200 m2, 220–230 fõ elhelyezésére al-
kalmas. A terület bekerített, falusias lakókörnyezetben
van, a Samsung gyár közelében.

Irányár: 200 000 000 Ft + áfa (kettõszázmillió forint
+ áfa).

Bánatpénz: 24 000 000 Ft (huszonnégymillió 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 bizonyító banki igazolást és a bánatpénz
különbözetére vonatkozó banki fedezetigazolást.

A pályázaton 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 ingatlanért, valamint ingóságo-
kért és egyes részeiért, a felszámoló kellékszavatosságot
nem vállal, azt a pályázó megtekintett és megvizsgált álla-
potban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával
kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy valamennyi
más költség a pályázót (vevõt) terheli, továbbá az esetlege-
sen 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 18.) számított 30. napon délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen vagy postai úton be-
nyújtani a felszámoló irodájában: 1015 Budapest, Hattyú
u. 10/A fszt. 1.

A zárt borítékra kérjük ráírni: ,,BÓCSATECH Kft. f. a.
Pályázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló értesíti az esetlegesen elõvásárlásra jo-
gosultakat, hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános
pályázaton (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. Szabó Ernõ fel-
számolóbiztostól a 06 (1) 202-2208 vagy a 06 (92)
510-466-os telefonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

A Gordius Consulting Zrt. (Cg.: [01 10 042573]; 1143
Budapest, Besnyõi u. 13.) mint a Vákum-Békés Közmû-
építõ és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [04 09 003930];
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 16–18.) a Békés Megyei
Bíróság 1. Fpk. 04-05-000197/5. sorszámú végzésével ki-
jelölt felszámolója (felszámolóbiztos: dr. Mihályi Judit)

pályázati úton

értékesíti az adós cég alábbi vagyonát:
Békéscsaba, Szabadság tér 16–18. sz. alatti, négyszintes

irodaház, a II. emelet és a földszinti bolt kivételével, össze-
sen 519 m2 hasznos alapterülettel. Az ingatlan a Békéscsa-
bai Körzeti Földhivatalnál 2908/A/1., 2908/A/3.,
2908/A/4. és 2908/A/6. hrsz. alatt szerepel, irodaház funk-
ciót tölt be.

Irányár: nettó 30 millió forint.

A pályázatokat legkésõbb

2009. január 5-ig

bezáróan zárt borítékban postai úton az alábbi címre kell
eljuttatni: dr. Mihályi Judit, 6722 Szeged, Mérey u. 6/B.

A pályázatokra rá kell írni: „Vákum-Békés Kft. f. a. pá-
lyázat”.

Az ingatlanra az pályázhat, aki a kiírás szerinti bruttó
vételár 5%-ának megfelelõ összegû bánatpénzt letétbe
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helyez az alábbi számlára: dr. Mihályi Judit, Kereske-
delmi és Hitelbank Rt. 10201006-50200274. Az átutalás
tényét igazoló okiratot a pályázathoz csatolni kell.

Az átutalásra kérjük ráírni: „Vákum-Békés Kft. f. a. bá-
natpénz”. Nem nyertes pályázó bánatpénzét 10 napon be-
lül visszautaljuk.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik,
az elbírálás eredményérõl a pályázókat 10 napon belül ér-
tesítjük. A meghirdetett ingatlan egyeztetett idõpontban
megtekinthetõ. A pályázattal kapcsolatban további infor-
máció dr. Mihályi Judit felszámolóbiztostól a 06 (62)
426-363-as, valamint a 06 (30) 273-4497-es telefonszámo-
kon kapható. Információ kérhetõ még Téglássy Sándortól,
a 06 (30) 472-2952-es telefonszámon.

Megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatok esetén az ajánlatte-
võk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek fel-
tételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztve-
võkkel a felszámoló ismerteti.

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.

Szerzõdéskötés és fizetés a pályázat eredményének köz-
lésétõl számított 30 napon belül. A szerzõdéskötés költsé-
gei a vevõt terhelik.

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. 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 jelentsék be.

A KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 726061]; székhelye: 1035 Budapest, Kórház u. 29.)
mint az IZOKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
„f. a.” (Cg.: [13 09 098898]; székhelye: 2049 Diósd, Tó
u. 113.) a Pest Megyei Bíróság 5. Fpk. 13-05-00443/7. szá-
mú végzésével kijelölt felszámolója (felszámolóbiztos:
Veres Lajos)

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós társaság végrehajtási joggal bizto-
sított követelését.

Kikiáltási ár: 2 000 000 Ft (kettõmillió forint), amely
összeg az áfát tartalmazza.

A pályázati részvétel feltételei:
A pályázati szabályzat részletes feltételeit, a követelést

és a bánatpénz összegét tartalmazó tájékoztató füzet meg-
tekintése, illetve megvásárlása 20 000 Ft + áfa befizetése
ellenében a kiíró 1035 Budapest, Kórház u. 29. I. 3. sz.
alatti irodájában lehetséges, munkanapi pénztári órákban:

kedd–szerda–csütörtök 10–12 óráig. A tájékoztató füzet
megvásárlója titoktartásra kötelezett.

A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat a felszámoló
KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft. (1035 Buda-
pest, Kórház u. 29.) címére kell benyújtani – zárt, cégjelzés
nélküli borítékban, a bánatpénz megfizetésének igazolása
mellett.

A pályázati ajánlatok benyújtásának határideje:

2009. január 5. déli 12 óra.

Az ajánlatok bontása a benyújtási határidõt követõ
8 munkanapon belül közjegyzõ jelenlétében történik,
amelyrõl tájékoztatás a felszámolóbiztostól kérhetõ.

A jogosultak a törvényben meghatározott elõvásárlási
jogukat a pályázati feltételek keretében gyakorolhatják.

A bánatpénz a nyertes ajánlattevõ esetében a vételárba
beszámításra kerül, illetve – az ajánlatok elbírálását köve-
tõen – a nem nyertes ajánlattevõnek 8 munkanapon belül
visszajár.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányá-
ban a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

Információ kérhetõ: Veres Lajos felszámolóbiztostól
[telefonszám: 06 (20) 560-6960].

A CASH & LIMES Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 043611]; 1146 Budapest, Cházár A. u. 9.),
mint az Immobilien Consulting Hungary Kft. „f. a.”
(Cg.: [18 09 105492]; 9900 Körmend, Szent Imre herceg
u. 5.; adószám: [13045290-2-18]) a Vas Megyei Bíróság
5. Fpk. 18-06-000097/7. számú határozatával kijelölt fel-
számolója, a többször módosított 1991. évi IL. tv. (Cstv.)
hatályos rendelkezései alapján

nyilvános pályázat

keretében értékesítésre hirdeti meg az adós társaság – a pá-
lyázati kiírásban részletesen felsorolt és ismertetett – kizá-
rólagos tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyait:

1. Zalaszentgrót külterületén (Csáford) elhelyezkedõ
020226/2/A. helyrajzi számon nyilvánított 74 m2 területû
gazdasági épület (vadászház) megnevezésû 1/1 tulajdoni
hányadú ingatlan.

Irányár: 7 200 000 Ft + 1 440 000 Ft (20%) áfa.
Bánatpénz: 720 000 Ft.
2. Nádasd község külterületén elhelyezkedõ 0220.

helyrajzi számon nyilvánított 1385 m2 területû, kivett épü-
let és udvar megnevezésû, 1/1 tulajdoni hányadú ingatlan.

Irányár: 4 000 000 Ft + 800 000 Ft (20%) áfa.
Bánatpénz: 400 000 Ft.
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A pályázaton való részvétel feltételei:
– A „Részletes pályázati kiírás”-ban foglaltak megis-

merése és elfogadása.
– A felkínált vagyonelemekhez tartozó, az irányár fen-

tiekben meghatározott mértékû bánatpénz befizetése vagy
letétbe helyezése.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy
megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelen-
nek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön.

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 nyilvános ár-
tárgyalást tart. Az ártárgyalásra a felszámoló azokat az aján-
lattevõket hívja meg, akiknek az ajánlati ára a legmagasabb
ajánlati ár 90%-át elérte. A nyilvános ártárgyalás idõpontjá-
ról, helyszínérõl és feltételeirõl a felszámoló értesítést küld.

Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban, zárt borí-
tékban „Immobilien Consulting Kft. f. a. vételi ajánlat”
jeligével a felszámoló cég Vas megyei irodájában (9970
Szentgotthárd, Széchenyi út 3.) kell személyesen, vagy
postai úton benyújtani úgy, hogy azok legkésõbb

2009. január 5-én 10–12 óra között

átvételre kerülhessenek.

A pályázat bontása 2009. január 5-én 14 órakor, köz-
jegyzõ jelenlétében történik.

A pályázat elbírálása 10 napon belül megtörténik.
Az elõvásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesíté-

sen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult
vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. Az elõ-
vásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja
az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlására irá-
nyuló szándékukat a pályázatok benyújtásának határide-
jéig írásban jelentsék be.

A törvény a beszámítás lehetõségét kizárja.
A pályázati feltételeket tartalmazó pályázati kiírás

Pochán Miklós felszámolóbiztostól – elõzetes telefon-
egyeztetés alapján [tel.: 06 (94) 380-058 vagy 06 (30)
946-4710] ingyenesen vehetõ át.

A vagyontárgyak megtekintésére – idõpont-egyeztetés
után – a felszámoló lehetõséget biztosít.

A „TANÁCS-ADÓ” Zrt. (Cg.: [09 10 000162]; 4030
Debrecen, Fokos u. 14.) felszámoló szervezet megbí-
zásából, dr. Vollay Ferenc mint a BUGLYÓ-TRANS
2004 Fuvarozó és Kereskedelmi Bt. „f. a.” (Cg.:
[09 06 013063]; 4060 Balmazújváros, Attila u. 2/B), a

Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 4. Fpk. 09-04-000878/3. sz.
végzésével kijelölt felszámolója

pályázati úton

meghirdeti a bt. tulajdonát képezõ alábbi eszközt:
– 1 db javításra szoruló ROTHENBERGER MAXI tí-

pusú szivattyú.
Irányára: 57 000 Ft + áfa.
– S.C. FRIGO GROUP S.R.L. Románia 15%-os arány-

ban üzletrész (tulajdonjog).
Irányára: 10 000 000 Ft.
A pályázatokat „BUGLYÓ-TRANS Pályázat” megjelö-

lésû, zárt borítékban, két példányban kell megküldeni,
vagy beadni a felszámoló szervezet, 4030 Debrecen,
Fokos u. 14. szám alatti irodájába.

A pályázat beadásának feltétele az irányár áfával növelt
10%-ának bánatpénzként való befizetése – tekintettel ar-
ra, hogy a bt. bankszámlával nem rendelkezik – a fel-
számoló szervezet ERSTE Bank Rt.-nél vezetett
10609005-00000000-04795272 sz. elkülönített számlájá-
ra, legkésõbb a pályázat beadásának határidejéig.

A pályázatnak tartalmaznia kell a vételi ajánlaton túl-
menõen az ajánlattevõ nevét, címét, társaság esetében
3 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, az aláírásra jogosult
aláírási címpéldányát, valamint a vételár kifizetésére a biz-
tosítékot, ami lehet elsõ osztályú bankgarancia, illetve
azonnali készpénzfizetés.

A felszámoló elsõsorban egy tételben kívánja a meghir-
detett eszközöket értékesíteni.

A felszámolóbiztos kéri a pályázókat – az esetleges fél-
reértések elkerülése végett –, hogy vételi ajánlatukat nettó
+ áfa bontásban adják meg.

A felszámolóbiztos felhívja a pályázók figyelmét arra,
hogy amennyiben a pályázatot postán küldik, a vételi aján-
latot abban az esetben áll módjában figyelembe venni, ha
az ajánlat legkésõbb a pályázatbontás elõtti nappal megér-
kezik, tekintettel arra, hogy a postabontás 9 óra után tör-
ténik.

A pályázat beérkezésének határideje:

2009. január 5. 8 óra.

A pályázatbontás ideje: 2009. január 5. 9 óra.
A pályázatbontás közjegyzõ jelenlétében történik.
Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási szándékukat

– jogosultságuk igazolásával – a pályázatbenyújtás határ-
idejéig, írásban nyújthatják be.

Ha több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozá-
sában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a fel-
számoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart,
amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõ-
zõen közli a felekkel.

A pályázat elnyerése esetén a bánatpénz foglalóvá
válik.
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A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban eredménytelenné nyilváníthatja.

A bánatpénz visszautalására, a pályázat eredményének
kihirdetését követõ 30 napon belül kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást ad
dr. Vollay Ferenc felszámolóbiztos, a 06 (52) 411-453-as
vagy a 06 (30) 943-0220-as telefonszámokon.

A NOVALIKVID Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft.
(Cg.: [01 09 724140]; 1134 Budapest, Apály u. 4/B) mint a
STADION INVEST Beruházás Bonyolító Rt. „f. a.”
(Cg.: [01 10 044573]; 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky
út 57.) adós kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós társaság alábbi eszközeit:
3 db, egyenként 31 m2 felületû színes videotábla a tarto-

zékokkal együtt (videotábla cellaváz, 230/400V 50 Hz DC
központi tápegység, táblavezérlõ szekrény, 230/400 Volt
elosztó doboz, videotábla modul, szállító konténerek, szá-
mítógépes vezérlõ konténerek, tartalék PM–800 tápegy-
ség, konténer a kábelekhez, 230/400 Volt elosztó kábelek,
távvezérlõ kábelek, 50 m 230/400 V 5 × 6 MTk betáp ká-
belek, távvezérlõ kábelek, betáp kábelek, 2 db QAS48
áramfejlesztõ és utánfutó a QAS48-hoz).

Irányár: 15 000 000 Ft + 20% áfa.
Az eszközök értékesítése a felszámolókra vonatkozó

többször módosított 1991. évi IL. tv. szerint, pályázat be-
nyújtásával és annak értékelésével történik.

A pályázaton történõ részvétel feltétele a meghirdetett
bruttó irányár 10 (tíz) százalékának megfelelõ összegû bá-
natpénznek a megfizetése a STADION INVEST Rt. „f. a.”
Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.-nél vezetett
10300002-20605676-00003285 számú számlájára „Pályá-
zat” megjelöléssel, vagy a felszámolónál történõ letétbe
helyezéssel, legkésõbb a pályázat beadásáig. A bánatpénz
a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén, 30 banki
napon belül, kamatmentesen visszafizetésre kerül. A pá-
lyázatokat írásban, magyar nyelven, név nélküli, zárt borí-
tékban, a borítékon ,,STADION INVEST Rt. f. a. pályá-
zat” jelzéssel, kizárólag postai úton a felszámoló budapesti
címére – NOVALIKVID Felszámoló és Vagyonke-
zelõ Kft., 1134 Budapest, Apály u. 4/B IV. 17. – kérjük
megküldeni.

Az ajánlatok benyújtási idõpontja: legkésõbb jelen hir-
detmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. decem-
ber 18.) számított 15. nap.

A meghirdetett eszközökre csak együtt lehet pályázatot
benyújtani. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy 1 db, videó-
panel jelenleg bérbe van adva, a bérleti szerzõdés 2008.
december 31-én jár le.

A pályázatnak tartalmaznia kell a megvásárolni szándé-
kozott vagyontárgy pontos megnevezését, az ajánlattevõ

nevét, címét, gazdálkodószervezet esetén 30 napnál nem
régebbi cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy alá-
írási címpéldányát, a bruttó ajánlati ár egyértelmû megha-
tározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi idejét,
amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt kö-
vetõ 60 nap, az eladó kellékszavatosságára, garanciája tel-
jes körû kizárására vonatkozó írásbeli tudomásulvételének
nyilatkozatát, a bánatpénz megfizetésének igazolását.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik a
fenti benyújtási határidõt követõ 20 munkanapon belül.
A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl ezen idõ-
ponttól számított 10 munkanapon belül értesítést kapnak.
Több megfelelõ ajánlat esetén, az azonos vagy a legjobb
ajánlati ártól 10 százalékon belüli árat ajánlók között a fel-
számoló nyilvános ártárgyalást tart. A vételárba hitelezõi
igény beszámítására nincs lehetõség. A felszámoló felhív-
ja a törvényen és szerzõdésen alapuló elõvásárlási jogosul-
takat, hogy ezen jogukat a pályázati feltételekben megha-
tározott idõpontig jelentsék be, megjelölve a pontos igé-
nyüket. Az elõvásárlásra jogosult, érvényes pályázat ese-
tén a szerzõdési feltételek elfogadásával a nyertes pályázó
helyébe lép. Az eljárás során az eszközöket a felszámoló
megtekintett állapotban értékesíti, arra garanciát és szava-
tosságot nem vállal. A jelen pályázati felhívás a felszá-
moló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pá-
lyázatot a felszámoló megfelelõ ajánlat hiányában ered-
ménytelennek nyilváníthatja.

A pályázattal kapcsolatban Horváth Edit felszámolóbiz-
tos ad tájékoztatást a 06 (1) 302-4105-ös telefonszámon.

Az EC-CONT Gazdaság-ellenõrzõ és Vagyonérté-
kelõ Kft. (Cg.: [01 09 712191]; 1064 Budapest, Rózsa
u. 17.; levelezési cím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 514), a Séd-
net Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (Cg.: [19 09 502552]; 8200 Veszprém,
Victor Hugo u. 23.; adószáma: [11338062-2-19]) a Veszp-
rémi Megyei Bíróság 6. Fpk. 19-07-000368/3. számú jog-
erõs végzésével kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján kívánja értékesíteni adós gazdálkodószervezet tulaj-
donát képezõ alábbi vagyontárgyat:

– CISCO UBR 7114 típusú switch fejállomás.
Irányár: 800 000 Ft + áfa.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket az EC-CONT Kft. 8901
Zalaegerszeg, Pf. 514 címre kér „Sédnet Kft. f. a. VÉTELI
AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt borítékban személyesen
vagy postai úton eljuttatni.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, cí-
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mét, az azonosítására alkalmas további adatokat, az aján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatko-
zatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a
vételár fedezetének igazolását; vállalkozás, illetve társa-
ság ajánlattevõ esetében: a pályázó nevét, székhelyét, az
azonosítására alkalmas további adatokat, hatályos cégki-
vonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k)
aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötött-
ség vállalásáról, valamint a vételár fedezetének igazolását.

Az ajánlatok beérkezésének idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. de-
cember 18.) számított 15. nap 12 óra.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak – idõpont-
egyeztetést követõen – megtekinthetõk. Az értékesítésre
kerülõ vagyontárgyakkal kapcsolatos további információ
a felszámoló szervezet munkatársától, Bollér Katalin fel-
számolóbiztostól a 06 (1) 321-8210-es telefonszámon sze-
rezhetõ be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 8 napon belül a felszámoló az ajánla-
tokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv ké-
szül, melyet adós bármely hitelezõje megtekinthet.

Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlat-
tevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõ-
en a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

A felszámoló felhívja az érdekelteket az elõvásárlási
jog gyakorlására.

Az EC-CONT Gazdaság-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ
Kft. (Cg.: [01 09 712191]; 1064 Budapest, Rózsa u. 17.; le-
velezési cím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 514), a ZEMA 2001
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „f. a.”
(Cg.: [20 06 036805]; 8790 Zalaszentgrót, Platán tér 5.
2/6.) a Zala Megyei Bíróság 3. Fpk. 20-07-020243/2. szá-
mú jogerõs végzésével kijelölt felszámolója,

nyilvános pályázati felhívás

útján kívánja értékesíteni az adós gazdálkodószervezet tu-
lajdonát képezõ alábbi vagyontárgyat:

– 1 db Opel Corsa 1.0 (évjárat: 1998) személygépkocsi.
Irányár: 900 000 Ft + áfa.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket az EC-CONT Kft. 8901
Zalaegerszeg, Pf. 514 címre kér „ZEMA 2001 Bt. f. a. VÉ-
TELI AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt borítékban szemé-
lyesen vagy postai úton eljuttatni.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, cí-
mét, az azonosítására alkalmas további adatokat, az aján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatko-
zatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a
vételár fedezetének igazolását; vállalkozás, illetve társa-
ság ajánlattevõ esetében: a pályázó nevét, székhelyét, az
azonosítására alkalmas további adatokat, hatályos cégki-
vonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k)
aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötött-
ség vállalásáról, valamint a vételár fedezetének igazolását.

Az ajánlatok beérkezésének idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. de-
cember 18.) számított 15. nap 12 óra.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgy – idõpont-egyezte-
tést követõen – megtekinthetõ. Az értékesítésre kerülõ in-
gósággal kapcsolatos további információ Bollér Katalin
felszámolóbiztostól a 06 (30) 321-8210-es telefonszámon
szerezhetõ be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 8 napon belül a felszámoló az ajánla-
tokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv ké-
szül, melyet adós bármely hitelezõje megtekinthet.

Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

Megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatok esetén az ajánlatte-
võk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõ-
zõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

A felszámoló felhívja az érdekelteket az elõvásárlási
jog gyakorlására.

A B & B Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.:
[12 09 001547]; 3100 Salgótarján, Kun u. 2.) mint a
GSZ METAL LINE Gyártó és Kereskedelmi Bt. „f. a.”
(Cg.: [12 06 004479]; 3100 Salgótarján, Hargita krt. 3.)
felszámolója

pályázati felhívást

tesz közzé a társaság vagyonának nyilvános értékesítésére.
1. Kvarcit 80 tonna.
Tárolási hely: Rákóczibánya-Gyularakodó ömlesztve

(Ferrex telep).
Fizikai, kémiai jellemzõk: kagylós töretû, fehér, szür-

késfehér, barnán vörösen erezett, kemény vulkanikus ere-
dû kõzet, 1600 °C-ig tûzálló.
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Szemcsemérete, darabnagysága 20–200 mm, jellem-
zõen 150 mm.

Alkalmas tûzállóanyag-gyártásra, papíripar segédanya-
gaként, díszköveknek, útépítési célra.

Irányár: 250 000 Ft + áfa.
2. Bórsav 8,5 tonna.
Tárolási hely: Rákóczibánya-Gyularakodó big-bag cso-

magolás (Ferrex telep).
Fizikai, kémiai jellemzõk: aprószemcsés 0,5–1 mm fe-

hér por, nagy tisztaságú 90% B203 tartalmú vegyi úton
elõállított anyag.

Alkalmas kohászati, bõripari, tartósipari célokra.
Irányár: 200 000 Ft + áfa.
3. Gumi rostaelemek 49 db.
Tárolási hely: Salgótarján, Hargita krt. 3.
Jellemzõk: nagy mennyiségû, kemény, erõs koptató ha-

tású ásványok, kõzetek 20–100 mm közötti tartományban,
különbözõ lyukmérettel, különbözõ frakciók osztályozá-
sára kialakított, nagy kopásállóságú gumi rostaelemek.

Méretei: 1000×1000×50 mm-es táblák 30 mm átmérõjû
lyuk-, valamint 40×40 mm-es, 60×60 mm-es és
80×80 mm-es lyukméretekkel, továbbá 1000×1000×30
mm-es táblák 20×20 mm-es lyukméretekkel.

Irányár: 200 000 Ft + áfa.
A készletek a felszámolóval történõ elõzetes egyeztetés

után a megadott helyszíneken megtekinthetõk.
A pályázatokat a cégközlönyi közzétételt (2008. decem-

ber 18.) követõ 18. napon 14 óráig beérkezõleg kell eljut-
tatni a felszámoló Salgótarján, Kun u. 2. sz. alatti iro-
dájába.

A pályázatok bontása a beadási határidõt követõ 10 na-
pon belül, elbírálása a bontást követõ 10 napon belül törté-
nik. Nyilvános versenytárgyalásra – ugyanazon tételre be-
adott megfelelõ árajánlat esetén – az azonos értékû (ár-
ajánlat tekintetében legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatot
benyújtók között kerül sor, melyrõl a jogosultakat a felszá-
moló írásban értesíti.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– a pályázó (név, képviselõ, cím, telefon-, bankszámla-

szám), valamint az ajánlati ár egyértelmû meghatározása;
– a bruttó irányár 5%-ának megfelelõ bánatpénz le-

tétbe helyezése a felszámolónál, vagy utalása az OTP
11741000-20156189 sz. bankszámlára;

– 30 napos ajánlati kötöttség vállalása.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a

nyilvános értékesítést – megfelelõ pályázó hiányában –
eredménytelennek nyilvánítsa.

Érdeklõdni lehet: Balázs Miklós felszámolóbiztos [Sal-
gótarján, Kun u. 2.; telefon/fax: 06 (32) 317-480].

A STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft. (Cg.:
[01 09 724084]; 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.) mint a
Bács-Kiskun Megyei Bíróság Fpk. 03-07-000429/7. szá-
mú végzésével a LEKOM Ingatlanforgalmazó és Építõ-

ipari Fõvállalkozói Betéti Társaság „f. a.” (cégjegyzék-
szám: [03 06 113399]; 6400 Kiskunhalas, Kõrösi út 4.) ki-
jelölt felszámolója (képviseli: dr. Gaál Péter felszámoló-
biztos) a folyamatban lévõ felszámolási eljárás keretében

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet
alábbi vagyonát:

OPEL ASTRA G 1.7 DR CARAVAN, zöld, gyártási év:
2005/3.

Pályázati irányár: 1 600 000 Ft + áfa.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– Pályázni csak a teljes vagyonra lehet.
– 300 000 Ft összegû bánatpénz megfizetése a felszá-

moló székhelyén a pénztárba.
– A bánatpénz a vételárba beszámításba kerül, ered-

ménytelen pályázat esetén 8 napon belül a pályázó részére
visszautalásra kerül.

– A vételárba történõ beszámítást a törvény kizárja.
– Az értékesítésre kerülõ vagyonelemek után kellék-

szavatosságot és garanciát nem vállalunk.
– A felszámoló a vagyonelemeket kizárólag egyben ér-

tékesíti.
– A pályázatot legkésõbb (az ajánlott vételár és fizetési

mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl (2008. december 18.) számított 15. na-
pon 12 óráig személyesen kell leadni a STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. sz. alatti címére.

– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a boríté-
kon kérjük feltüntetni: „LEKOM Bt. f. a. pályázat”.

– Az ajánlatnak tartalmaznia kell jogi személynél és
gazdasági társaságnál a pályázó nevét, székhelyét, 30 nap-
nál nem régebbi hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jo-
gosult tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott
bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vál-
lal, a vételár fedezetének igazolását.

Magánszemélynél az ajánlatnak tartalmaznia kell nevét,
címét, személyi adatokat, azonosításra alkalmas további
adatokat, a megajánlott bruttó vételárat, a vállalt fizetési
feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 na-
pos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazo-
lását.

– Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.

– A pályázatok bontásáról közjegyzõ jelenlétében a pá-
lyázati leadási határidõ lejárta után 15 napon belül ke-
rül sor.

– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 10 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.

– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogo-
sultságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat
benyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a felszámolónak.
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A vagyonelemekrõl készített lista a felszámoló székhe-
lyén megtekinthetõ.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ pályázat hiányá-
ban eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot hir-
dethet ki.

A beérkezett megfelelõ ajánlatok alapján a felszámoló
nyilvános értékesítési versenytárgyalást tart, amennyiben
a megajánlott vételárak közötti eltérés 10%-on belül van.
Ennek helyérõl, idejérõl, szabályairól írásban értesíti az
ajánlattevõket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló a hatályos 1991. évi XLIX. törvény
alapján felhívja az esetleges érdekelteket elõvásárlási
joguk gyakorlására, és kéri, hogy a jog gyakorlására irá-
nyuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig
írásban jelentsék be.

Bõvebb tájékoztatást nyújt Nagy József Zsolt munkana-
pokon 9–12 óra között a 329-4940-es telefonszámon.

A KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 726061]; 1035 Budapest, Kórház u. 29. I. 3.), mint a
Központi Jegyiroda Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 735864];
1011 Budapest, Szilágyi Dezsõ tér 3). felszámolója, Dan-
kai Attiláné felszámolóbiztos meghirdeti

nyilvános pályázat

útján értékesítésre az adós alábbi vagyontárgyát:
1 db MERCEDES-BENZ (D) S 500 személygépkocsi,

(gyártási év: 2002), becsült érték: 5 600 000 Ft.
Ajánlati biztosíték a becsérték 10%-a, mely összeget a

pályázati határidõ lejártáig a felszámolónál személyesen
lehet befizetni, vagy címére postai úton eljuttatni.

Megtekintés a felszámolóval telefonon történt elõzetes
egyeztetés alapján 2008. december 29-én 9–11 óra között
lehetséges.

A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat a felszámoló
KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft. (1035 Bu-
dapest, Kórház u. 29. I. 3.) címére kell benyújtani – zárt,
cégjelzés nélküli borítékban ,,Központi Jegyiroda Kft. f. a.
vételi ajánlat” megjelöléssel, két példányban.

A pályázati adatok benyújtásának határideje:

2009. január 5. (déli) 12 óra.

Az ajánlatok bontása a benyújtási határidõt követõ
15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében történik.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ azonosítási adatait (név, lakcím, cég

neve, képviselõje, székhelye, aláírási címpéldány, cégbe-
jegyzés helye, 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat,
elõtársaság esetén cégbejegyzési kérelem),

– a vételi ár megjelölését,
– a vételár kiegyenlítésének módját, határidejét, igazo-

lást az ajánlati biztosíték befizetésérõl,
– nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos

ajánlati kötöttséget vállal.
Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetében a

vételárba beszámításra kerül. Ezt az összeget a kiíró a
pályázati felhívás visszavonása, az eljárás eredményte-
lenségének megállapítása, illetve – az ajánlatok elbírá-
lását követõen – a nem nyertes ajánlattevõnek 15
munkanapon belül visszafizeti.

Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.

További információ: Dankai Attiláné (telefon: [06 (1)
367-8697].

Az EC-CONT Gazdaság-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ
Kft. (Cg.: [01 09 712191]; székhely: 1064 Budapest, Rózsa
u. 71.; levelezési cím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 514), az
A-BAU-Z Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
„f. .a” (Cg.: [20 09 066429]; 8900 Zalaegerszeg, Besenyõ
u. 20.; adószám: [13328052-2-20]), Zala Megyei Bíróság
Fpk. 20-08-020217/6. számú jogerõs végzésével kijelölt
felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján kívánja értékesíteni az adós gazdálkodószervezet tu-
lajdonát képezõ alábbi vagyontárgyat:

– FORD gyártmányú, FT 350 L EF TDE típusú teher-
gépkocsi (2006-os évjárat).

Irányár: 3 000 000 Ft (hárommillió forint), mely az áfát
is tartalmazza.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-
latokat kér benyújtani, melyeket az EC-CONT Kft. (8901
Zalaegerszeg, Pf. 514) címére kér ,,A-BAU-Z Kft. f. a.
VÉTELI AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt borítékban sze-
mélyesen, vagy postai úton eljuttatni.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, cí-
mét, az azonosítására alkalmas további adatokat, az aján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatko-
zatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a
vételár fedezetének igazolását; vállalkozás, illetve társa-
ság ajánlattevõ esetében: a pályázó nevét, székhelyét, az
azonosítására alkalmas további adatokat, hatályos cégki-
vonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k)
aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötött-
ség vállalásáról, valamint a vételár fedezetének igazolását.
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Az ajánlatok beérkezésének idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. de-
cember 18.) számított 15. nap 12 óra.

Az értékesítésre kerülõ gépjármû – idõpont-egyeztetést
követõen – megtekinthetõ. Az értékesítésre kerülõ va-
gyontárggyal kapcsolatos további információ a felszámoló
szervezet munkatársától, dr. Porkoláb Sándor felszámoló-
biztostól a 06 (30) 411-5426-os telefonszámon szerez-
hetõ be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 8 napon belül a felszámoló az ajánla-
tokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv ké-
szül, melyet adós bármely hitelezõje megtekinthet.

Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

Megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatok esetén az ajánlatte-
võk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõ-
zõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

A felszámoló felhívja az érdekelteket az elõvásárlási
jog gyakorlására.

A Delta Nova Kft. (Cg.: [11 09 002635]; 2890 Tata,
Ady E. u. 67.), mint a HÉT-REND Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [13 09 109685]; 2119 Pécel, Sze-
mere P. u. 1.) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós tulajdonát képezõ alábbi eszközt és
gépjármûveket:

1. Fiat Ducato Furgon D (2.0 JTD) típusú kistehergép-
kocsi

– frsz.: KDT-870
– gyártási év: 2005
– hengertérfogat: 1997 cm3 (dízelmotor)
– irányár: 2 174 000 Ft.
2. Fiat Fiorino 1.7 TD típusú kistehergépkocsi
– frsz.: GYS-191
– gyártási év: 1999
– hengertérfogat: 1698 cm3 (dízelmotor)
– irányár: 345 000 Ft.
3. Skoda Pick Up 135 L típusú kistehergépkocsi
– frsz.: FBG-482
– gyártási év: 1995
– hengertérfogat: 1289 cm3 (Otto motor)
– irányár: 80 000 Ft.
4. Technoblokk hûtõkamra 1 db, 0-5 C, 4 m × 2 m × 2 m
– irányár: 300 000 Ft + áfa.

A pályázatokat tértivevényes levélben a felszámoló
székhelyére: Delta Nova Kft. (2891 Tata, Pf. 74) kérjük
beküldeni.

A borítékra kérjük ráírni: ,,HÉT-REND Kft. f. a. pá-
lyázat”.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2009. január 5.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

Megfelelõ, azonos értékû (a legjobb ajánlati ártól
10%-on belüli sávban) árat ajánlók között nyilvános ártár-
gyalásra kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalást meg-
elõzõen az érintettekkel a felszámoló ismerteti.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell a pályá-

zó nevét, címét, a bruttó ajánlati ár egyértelmû meghatáro-
zását, a fizetés módját, feltételeit és a fizetési határidõt.

– A pályázó köteles az ajánlott vételár 10%-át a Delta
Nova Kft. 10300002-46529499-00003285 számú számlá-
jára átutalni, illetve készpénzben bánatpénzként befizetni
és a befizetés igazolását a pályázathoz mellékelni. Az
eredménytelenül pályázó részére, illetve érvénytelen pá-
lyázat esetén a felszámoló a bánatpénzt a pályázatok érté-
kelését követõen 8 napon belül visszautalja.

Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános érté-
kesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
kialakult vételár ismeretében vételi szándékukról nyilat-
kozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében
a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az
elõvásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat a pá-
lyázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyil-
vánítsa.

A pályázatról további felvilágosítás Rónavölgyi Bélá-
tól, a felszámoló megbízottjától kérhetõ telefonon: 06 (34)
487-724, 06 (34) 380-935, 06 (30) 226-8310.

A KELET-HOLDING Zrt. (Cg.: [01 10 044406]; szék-
helye: 1024 Budapest, Retek u. 10. I. 3.) mint a HI-
GIÉNIA BOLTOK Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[09 09 004032]; székhelye: 4026 Debrecen, Péterfia u. 4.)
felszámolója, Buga Imre felszámolóbiztos

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós gazdálkodó társaság alábbi va-
gyonát:

– festékáru: 103 000 Ft + áfa
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– háztartási áru: 1 981 000 Ft + áfa
– illatszer, szépségápolási áruk: 2 858 802 Ft + áfa.
Pályázni csak egy-egy cikkcsoportra egyben lehet.
Kérésre részletes leltárt küldünk.
A készletet csak egyben lehet megvásárolni.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A vagyon értékének 5%-át bánatpénzként kell befi-

zetni a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél vezetett
10403428-34211339-70070000 sz. számlára „HIGIÉNIA
BOLTOK Kft. f. a. bánatpénz” megjelöléssel.

– A pályázat beadásakor a bánatpénz befizetését iga-
zolni kell.

– A pályázatoknak tartalmazniuk kell a pályázó fõbb
adatait, jogi személyiség esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, valamint részletes ajánlatot.

– Nyilatkozni kell a fizetõképességre vonatkozóan.
– A pályázatban vállalni kell 60 nap ajánlati kötött-

séget.
– A pályázat egyértelmûen tartalmazza a vételárat.
Fizetés: a pályázat elfogadása után, számla megküldését

követõen átutalással.
A pályázati ajánlatokat 1 példányban kell eljuttatni, zárt

borítékban

2009. január 16-án 10 óráig

a következõ címre: KELET-HOLDING Zrt., 4002 Debre-
cen, Pf. 213 vagy 4026 Debrecen, Péterfia u. 39.

A borítékra kérjük ráírni: ,,HIGIÉNIA BOLTOK Kft.
f. a. pályázat”.

A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét arra, hogy elõvásárlási joguk gyakorlásának
szándékát a fenti határidõig jelezzék.

Az elõvásárlási jog gyakorlása a Cstv. és Ptk. szabályai
szerint történik.

A pályázatok bontása a határidõ lejártát követõ 5 napon
belül, közjegyzõ elõtt történik.

A döntésrõl a pályázók ezt követõ 8 napon belül írásban
kapnak tájékoztatást.

Megtekintés: elõzetes egyeztetés alapján.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfe-

lelõ, ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.

A felszámoló a megfelelõ, azonos értékû (10%-on be-
lüli eltérés a vételár vonatkozásában) ajánlattevõkkel nyil-
vános ártárgyalást folytat.

A pályázattal kapcsolatban további információt lehet
kérni Buga Imre felszámolóbiztostól a 06 (20) 914-1009-es
telefonszámon.

A KELET-HOLDING Zrt. (Cg.: [01 10 044406]; szék-
helye: 1024 Budapest, Retek u. 10. I. 3.) mint az
AN-VI-ÉP Ingatlanforgalmazó Kft. „f. a.” (Cg.: [ 09 09

012325]; székhelye: 4002 Debrecen, Bayk András-kert
1154/29. hrsz.) felszámolója, Buga Imre felszámolóbiztos

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós gazdálkodó társaság alábbi va-
gyonát:

– Hajdúsámson, Csire u. 55. sz., hrsz.: 1011/3., lakó-
ház, udvar megnevezésû, 700 m2 területû, összközmû az
utcában, ingatlan (az épület csak bontásra alkalmas).

Forgalmi értéke: bruttó 4 000 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A vagyon értékének 5%-át bánatpénzként kell befi-

zetni a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél vezetett
10403428-34211339-70070000 sz. számlára „AN-VI-ÉP
Kft. f. a. bánatpénz” megjelöléssel.

– A pályázat beadásakor a bánatpénz befizetését iga-
zolni kell.

– A pályázatoknak tartalmazniuk kell a pályázó fõbb
adatait, jogi személyiség esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, valamint részletes ajánlatot.

– Nyilatkozni kell a fizetõképességre vonatkozóan.
– A pályázatban vállalni kell 60 nap ajánlati kötött-

séget.
– A pályázat egyértelmûen tartalmazza a vételárat.
Fizetés: a pályázat elfogadása után, számla megküldését

követõen átutalással.
A pályázati ajánlatokat 1 példányban kell eljuttatni, zárt

borítékban

2009. január 16-án 10 óráig

a következõ címre: KELET-HOLDING Zrt., 4002 Debre-
cen, Pf. 213 vagy 4026 Debrecen, Péterfia u. 39.

A borítékra kérjük ráírni: ,,AN-VI-ÉP Kft. f. a. pá-
lyázat”.

A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét arra, hogy elõvásárlási joguk gyakorlásának
szándékát a fenti határidõig jelezzék.

Az elõvásárlási jog gyakorlása a Cstv. és Ptk. szabályai
szerint történik.

A pályázatok bontása a határidõ lejártát követõ 5 napon
belül közjegyzõ elõtt történik.

A döntésrõl a pályázók ezt követõ 8 napon belül írásban
kapnak tájékoztatást.

Megtekintés: elõzetes egyeztetés alapján.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfele-

lõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyil-
vánítsa.

A felszámoló a megfelelõ, azonos értékû (10%-on belüli
eltérés a vételár vonatkozásában) ajánlattevõkkel nyilvános
ártárgyalást folytat.

A pályázattal kapcsolatban további információt lehet
kérni Buga Imre felszámolóbiztostól a 06 (20) 914-1009-es
telefonszámon.
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Kereskedelmi képviseletek megszûnése

A LINX PRINTING TECHNOLOGIES LIMITED
Magyarországi Kereskedelmi Képviselete Cg.:
[01 12 073717]; székhely: 1188 Budapest, Kömény
u. 14/A; korábbi nevén a LINX PRINTING TECHNOLO-
GIES plc Magyarországi Kereskedelmi Képviselete; a
„képviselet”) a külföldi székhelyû vállalkozások magyar-
országi fióktelepeirõl és kereskedelmi képviseleteirõl
szóló 1997. évi CXXXII. törvény 30. § (1) bekezdés
b) pontja alapján az alábbi felhívás közzétételével tájékoz-
tatja hitelezõit, hogy a képviselet alapítója 2008. októ-
ber 23-án hozott döntésével megszünteti a képviseletet.

A képviselet felhívja hitelezõi figyelmét, hogy ezen
felhívás Cégközlönyben való közzétételét (2008. de-
cember 18.) követõ 30 (harminc) napon belül követelé-
seiket azok kielégítése vagy biztosíték igénylése céljá-
ból a képviselet jogi képviselõjénél, a Forgó, Varga és
Társai Ügyvédi Irodánál (1123 Budapest, Alkotás
u. 17–19.) jelentsék be.

A Kellogg Brown & Root Services B. V. Magyaror-
szági Fióktelepe (Cg.: [01 17 000342]; székhely:
1146 Budapest, Hermina út 17.; a továbbiakban: „fiókte-
lep”) közzéteszi, hogy a fióktelep alapítója, a Kellogg
Brown & Root Services B. V. (nyilvántartó hatóság:
Haaglanden Kereskedelmi Kamara, cégjegyzékszám:
28094533; székhely: Tauro Building, Laan v Vrede-
noord 33, 2289 DA Rijswijk, Hollandia), 2008. novem-
ber 25-én elhatározta a fióktelep megszüntetését.

A fióktelep az 1997. évi CXXXII. törvény 23. § (3) be-
kezdésének megfelelõen felhívja hitelezõit, hogy a jelen
felhívás Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. de-
cember 18.) számított 30 napon belül jelentsék be a fiókte-
leppel szembeni követeléseiket az 1146 Budapest, Her-
mina út 17. szám alatti címen Maya Diana Sutorius-Feijen
vezetõ tisztségviselõ részére. A ki nem elégített követelé-
seiket a hitelezõk közvetlenül a Kellogg Brown & Root
Services B. V. alapítóval szemben érvényesíthetik az
Európai Unió vonatkozó közösségi jogszabályai alapján.

Bélyegzõk érvénytelenítése

Az Ajándékház Kft. bélyegzõjét eltulajdonították, hasz-
nálata 2008. december 18-ától érvénytelen.

A bélyegzõ lenyomata:

AJÁNDÉKHÁZ
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
9022 Gyõr, Árpád út 93.
Adósz.: 11799979-2-08
Sz.szám: 58600300-110291-42

�

Az ÉÓ Újvilág Kft. bélyegzõjét eltulajdonították, hasz-
nálata 2008. december 18-ától érvénytelen.

ÉÓ ÚJVILÁG
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
9022 Gyõr, Árpád út 93.
Adósz.: 11127518-2-08
Sz.szám: 58600300-11022004

�

Számlatömb érvénytelenítése

A Poli-Ferr 2000 Kft. alábbi sorszámú számlatömbje el-
veszett.

A BD8EA 0535751–0535800 készpénzfizetési számla-
tömb használata a 0535764 sorszámtól kezdõdõen érvény-
telen.

Érvénytelenítés dátuma: 2008. november 25.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét.

Az olvasó olyan tudományos munkát tart a kezében, amelynek legfõbb tárgya a büntetõeljárási jog, a büntetõeljárás és
kisebb mértékben a kriminalisztika. Így jelenik meg a büntetõeljárási jog tudományának és kodifikációjának története is.
Bócz Endre több síkon elemzi a büntetõeljárás tárgyköreit. Az egyik a kodifikáció- és tudománytörténeti aspektus. Ezen
belül ismerteti az 1808. évi francia kódexek Európára kiterjedõ hatásait, ideértve az 1896. évi magyar Bûnvádi Perrend-
tartást is. A munka külön érdekessége és értéke a nálunk úgyszólván ismeretlen cári orosz kodifikálás történetének, az
1864. évi kódexnek és elõzményeinek bemutatása.
A mû másik kiterjedt tárgykörét a nyomozás adja. A szerzõ rámutat itt olyan jelenségekre, amelyeknek ritkán jártunk
utána a jogi elemzés során. Ilyenek pl. a nyomozásról mint a büntetõeljárás önálló szakaszáról vallott nézetek, illetõleg
az azt kifejezõ intézmények.
A szerzõ az ügyész, a közvádló szerepkörébe szõve foglalkozik a bizonyítás kérdéseivel. Itt elsõsorban a fogalmak
– mint a „bizonyítás”, „történés”, „tény”, „felderítés” – tisztázására törekszik. Nem mulasztja el szóvá tenni a bûnügyi
technika jelentõségét, a bizonyításban vitt fejlesztõ szerepét és a kriminalisztikai képzés hiányosságait. Figyelmet szen-
tel a nyomozásbeli tényfeltárás (bizonyítás) terjedelmének. Felhívja a figyelmet a nyomozási, vizsgálati szakaszban
fenyegetõ egyoldalúság veszélyeire, fõként arra, hogy az ezt követõ döntés befolyásolására alkalmas.
Az olvasó természetesen maga dönti el, mit tart a bemutatott mûbõl a legtanulságosabbnak.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3990 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû könyvét

A könyvhöz elõszót dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság, illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke írt,
melyben a következõ szavakkal ajánlja a kötetet:

„Az olvasó kezébe olyan könyv (tankönyv, szakmai háttéranyag) kerül, amely tudományos igényességgel és a gyakor-
lati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a bírói etika szakmai-morális alapjait. A kötet jelentõs nemzetközi kitekin-
tést nyújt, amikor más országok gyakorlatának, szabályozásának feltárását is vállalja.
A tapasztalt és a tárgykör nemzetközi összefüggéseit is jól ismerõ szerzõk – helyeselhetõ módon – abból indultak ki,
hogy a bírák etikus magatartása és eljárása az eljárások részvevõi – a peres felek, a vádló, a védõ, a jogi képviselõ, a bün-
tetõügyekben a vádlott – számára garanciális jelentõségû, mert megteremti/megadja az eljárás minõségét is.
A szerzõk a bírói etika érvényesülését is vizsgálták a peres eljárás másik minõségi követelményének, a fair eljárás igé-
nyének megvalósulásával összefüggésben.
A tisztességes eljárás napjainkban nemzetközi jogi, alkotmányos és morális követelményt is jelent, amelynek tartalma
az Emberi Jogok Európai Bírósága és – egyre inkább – az Európai Bíróság esetjogából ismerhetõ meg. A kötet számos
jogeset bemutatásával szolgálja a hazai jogi kultúra színvonalának emelését, a tiszta, demokratikus közállapotok, a bí-
rák és a bíróságok tekintélye megóvását.
A könyv fontos tananyag a bírák, ügyészek, ügyvédek számára, de különös haszonnal forgathatják gyakorló politiku-
sok, a tudományos élet képviselõi, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, a jogrend
minõségéért.”

A kötet 184 oldal terjedelmû, ára 3381 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Köz-
löny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû, 184 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3381 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

R. C. van Caenegem

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba
címû kötetét

Caenegem professzor mûvének lefordítása mellett számos érv szólt. Nemcsak az, hogy az európai jogtörténész-társadalom
egybehangzó véleménye szerint a legjobb, a legszellemesebb feldolgozása a témának; olyan munka, amely a nyugati gon-
dolkodásnak az államfejlõdés, az alkotmány és a jog viszonyrendszerérõl az egyik legteljesebb szintézise. Ugyanis az
5. századtól – terminus a quo – további 15 századon át – terminus ad quem – a jelenkorig terjedõ európai világ nagy össze-
hasonlító foglalata a kötet.
A „három Európa kísérletbõl” ebben a terjedelmes idõdimenzióban kettõ részletes analízissel szerepel. Az Elsõ Európa
(5–9. század) a 9. században bomlott fel, majd a politikai megszakítottságból 1100 körül újjáéledt. A Fürstenstaat, a familia-
ritáson alapuló „nemzetállamokhoz”, majd a monarchia az abszolút és a felvilágosult változataival a modern állam formá-
cióihoz vezetett. Ennek gyümölcsét pedig a 19. századi liberális, alkotmányos, parlamentáris állam tovább nemesítette. S ez
a szuverén nemzetállam – Második Európa – mindmáig a legfontosabb nagy társadalmi egységgé debütált.
A Harmadik Európa kísérlet, a jelenkori Európai Unió sajátosan szerepel a mûben. Részben példák sokaságával illusztrálja
a szerzõ az alkotmányos, jogi értékek kötelezõ továbbélési igényét, részben pedig ezek meghaladásaként a szupranacionális
intézmények létrehozásának szükségességét hangsúlyozza. Ám itt is a bölcsesség, a tudósi kétely, a mértéktartás jellemzi.
Egyes történeti párhuzamai apropójára a jellemzõ kutatási habitussal, viszontkérdésekkel él. Így például mit is kezdhetünk
az Európai Közösséggel? Hiszen „az EK éppen olyan meghökkentõ dolgokkal tud szolgálni nekünk, mint a német ancien
régime Puffendorfnak”. Avagy másutt D. Lasok és Bridge értékelésére hivatkozik, miszerint az „EU alkotmányos struktúrá-
ja még mindig a spekuláció szférájába tartozik”. Az új Harmadik Európa kísérlet igazi dilemmája a jóléti állam és a gondos-
kodó állam közötti választási alternatíva. A Rechtstaat-Verfassungsstaat milyen formációvá történõ alakítása a jelenkor
nagy államelméleti projektje. Az új európai intézményrendszer létrehozásakor arra kell törekedni, hogy az EU mint sui
generis intézmény az emberi jogokat valóban realizáló, azokat egyenlõen kiterjesztõ, emberibb társadalomként funkcio-
náljon.
Az új generáció kihívása éppen ennek a kérdésnek a megoldása. A „Bologna típusú”, kétfokozatú képzés ugyan a fel-
adat-végrehajtó értelmiségi típust favorizálja, de a mesterfokozatú képzésben lehetõséget teremt a problémamegoldó
készség fejlesztésére is. E monográfia magyar nyelvû változata a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi
Karának mesterszakos hallgatói részére született egyik tananyag.

A kötet 448 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszol-
gálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba

címû, 448 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3990 forint áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül
átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a
fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A 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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TARIFAJEGYZÉK

Érvényes 2009. január 1-jétõl

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó által gondozott hivatalos lapokban (közlönyökben) elhelyezett hirdetés egy-egy szakma,
ágazat képviselõinek pontosan célzott elérését teszi lehetõvé. A nyomtatott példányszám túlnyomó része elõfizetéses rendszer-
ben kerül az olvasóhoz, remittenda így gyakorlatilag nem létezik, s ez a hirdetés költséghatékonyságát nagyban megnöveli.
A Magyar Közlöny a Magyar Köztársaság hivatalos lapjaként hirdetéseket nem közöl. Rendszeresen megjelenik viszont a
Magyar Közlöny melléklete, a Hivatalos Értesítõ, amelyben a hivatalos közleményeken, hirdetményeken kívül üzleti célú hirde-
tések is elhelyezhetõk.

A Hivatalos Értesítõben megjelentetni kívánt egyéb közlemények és hirdetmények díja megkezdett kéziratoldalanként
52 000 Ft + áfa.

A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái a következõk:

1/1 belív (174 x 240 mm) 206 000

hátsó borító 257 000

1/2 fekvõ (174 x 120 mm) 109 000

álló (87 x 240 mm) 109 000

1/4 álló (87 x 120 mm) 59 000

Hirdetmények, közlemények díja (az ún. kötelezõ közzétételek díja ettõl eltérõ lehet):

Bélyegzõk, okiratok, igazolványok
stb. érvénytelenítése egységesen 14 300

Egyéb közlemények, hirdetmények
megkezdett kéziratoldalanként 12 100

Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el. Nyomdakész film hiá-
nyában 10% technikai költséget számítunk fel. A fenti árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A kiadó fenntartja a hir-
detések év közbeni árváltoztatásának jogát.
A hirdetés elhelyezõje elfogadja a kiadó mindenkori hirdetési üzletszabályzatát, amelyet kérésre megküldünk. A kiadó fenntartja
a jogot, hogy jogszabályba vagy a hirdetési üzletszabályzatába ütközõ hirdetéseket visszautasítja.

Megjelenés/év

Belügyi Közlöny 24

Egészségügyi Közlöny 25

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 28

Hivatalos Értesítõ (a Magyar Közlöny melléklete) 52

Oktatási és Kulturális Közlöny 36

Pénzügyi Közlöny 18

Szociális és Munkaügyi Közlöny 12

Az Alkotmánybíróság Határozatai 12

Ellenõrzési Figyelõ 4
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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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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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